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AntikoAgulAsjonsbehAndling 
ved hjertesykdom

Volker Pønitz, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus

Antikoagulasjon er brukt i et bredt spekter 
av kliniske problemstillinger i kardiologien 
som for eksempel akutt koronarsyndrom 
og relaterte invasive prosedyrer, klaffefeil, 
kunstige hjerteklaffer, arytmi, hjertesvikt, 
lungeemboli og kongenitt hjertesykdom.

I moderne kardiologi kan antikoagu-
lasjonsbehandling ikke lenger betraktes som 
en isolert behandlingsopsjon på bakgrunn 
av sterke patofysiologiske forbindelser 
mellom plateaktivering og koagulasjonssys-
temet. Sammenhengen blir også gjenspeilet 
av mangfoldige interaksjoner mellom pla-
tehemmende medikamenter og antikoagu-
lantia, deres felles behandlingsmål og felles 
bivirkninger.

Dagens tilgjenglige substanser for 
antikoagulasjon inkluderer de indirekte 
trombin-inhibitorene ufraksjonert heparin, 
lavmolekylært heparin og fondaparinux, 
direkte trombin-hemmere og vitamin 
K-antagonister. Parallelt med utvidede 
indikasjoner for oralt appliserbare trombin-
hemmere er i tillegg et antall direkte faktor 
Xa-hemmere under klinisk utprøvning. 
(figur 1).

Vitamin K-Antagonister, av hvilken 
warfarin blir brukt hyppigst, var de første 
perorale antikoagulantia. Vitamin K-anta-

gonister virker via inhibisjon av vitamin 
K-avhengig gamma- karboksylering av 
koagulasjonsfaktorene II, VII, IX, and X, noe 
som resulterer i syntese av biologisk inak-
tive former av disse proteiner.

Vitamin K-antagonister er svært 
effektive, men har sine begrensninger. Deres 
smale terapeutiske vindu krever regelmes-
sig monitorering og dosejusteringer, og det 
finnes mangfoldige interaksjoner med andre 
medisiner og matvarer. Disse momentene, 
i tillegg til en økt blødningsrisiko, fører til et 
regelmessig underforbruk av warfarin og til 
lav pasienttilfredshet.

Gruppen av indirekte trombinhem-
mere består av de ufraksjonerte hepariner 
(UFH), lavmolekylære hepariner (LMWH) 
og fondaparinux. Alle tre interagerer med 
antitrombin og hemmer på denne måte 
faktor Xa, i tillegg til varierende grad av 
trombin (IIa)- hemming.

Heparin binder til antitrombin via 
en spesifikk pentasakkarid-sekvens. Dette 
resulterer i aktivering av antitrombin som 
så inaktiverer faktor Xa. Inaktiveringsraten 
av faktor Xa gjennom antitrombin er økt 
tusen ganger som følge av heparins innvirk-
ning. For inhibisjon av trombin må trombin 
i tillegg binde seg til heparin proksimalt for 

Figur 1. Antikoagulasjonsbehandling ved hjertesykdom, historisk utvikling.



hjerteforum   N° 1 / 2011/ vol 2439

pentasakkarid-sekvensen. Hemmingen av 
trombin vil derfor være avhengig av størrel-
sen på heparinmolekylet, mens substanser 
som LMWH og fondaparinux har mindre 
eller ingen trombin-inaktiverende effekt.

Praktiske fordeler ved LMWH i 
motsetning til UFH består i en enklere 
administrering, fravær av monitorerings-
behov og lavere risiko for blødning og 
trombocytopeni.

Både parenteralt og peroralt 
anvendbare substanser er utviklet i grup-
pen av direkte trombinhemmere. Felles 
for denne substansgruppen er en relativt 
rask virkningsstart, en virkningsmekanisme 
uavhengig av antitrombin, og evnen til å 
inaktivere også det trombinet som er bun-
det av fibrinnettverket i en trombe. Ytter-
ligere potensielle fordeler sammenliknet 
med heparin består i fravær av deaktivering 
via heparinase eller endogene inhibitorer, 
fravær av heparinidusert trombocytopeni, 
mest sannsynlig ingen effekt på blodplater 
og lavere biovariabilitet. Mulige begrensnin-
ger er derimot at det finnes ingen effektiv 
antidot og en mulig levertoksitet.

Videre vil denne artikkelen fokusere 
på antikoagulasjonsbehandling ved akutt 
koronarsyndom inklusive ST-elevasjons 
myokardinfarkt (STEMI) og non- ST-
elevasjons myokardinfarkt (NSTEMI), 
PCI-behandling, langtids-antikoagulasjons-
behandling etter myokardinfarkt og 
atrieflimmer.

nstemi
Både indirekte trombininhibitorer, inklusive  
hepariner og fondaparinux, og direkte 
trombininhibitorer har vært evaluert ved 
NSTEMI.UFH har vært den tradisjonelle 
behandlingsopsjon ved NSTEMI. Innven-
dinger mot studier som undersøkte heparin 
i denne setting, er at disse studiene ble 
gjennomført i en æra før introduksjon av 
moderne medikamentell platehemmende 
terapi og før innføring av tidlige revasku-
lariseringsstrategier. Uansett kunne disse 
tidligere randomiserte kliniske studier 
demonstrere at behandling med UFH øker 
effektiviteten sammenliknet med ingen 
behandling og sammenliknet med ace-
tylsalisylsyre (ASA) i monoterapi.1, 2En 
metaanalyse av seks tidlige studier viste 

en signifikant reduksjon i korttidsmortalitet 
eller myokardinfarkt hos pasienter behand-
let med både UFH og ASA sammenliknet 
med ASA alene.3

Til tross for den observerte kliniske 
gevinst er behandling med UFH assosiert 
med potensielle komplikasjoner, spesielt 
alvorlige blødningskomplikasjoner, heparin-
indusert trombocytopeni (HIT) og sen reak-
tivering av iskemi4,5 Pga. en mer forutsigbar 
antikoagulerende effekt og lavere frekvens 
av trombocytopeni, har man trolig unngått 
noen av disse uheldige hendelsene etter 
introduksjon av LMWH på 1980-tallet. I de 
følgende årene har flere store ”landmark 
trials” sammenliknet bruken av LMWH og 
UFH i NSTEMI, blant de viktigste av disse er 
ESSENCE-, TIMI-11B- and SYNERGI-studiene.

I ESSENCE-studien ble over 3000 
pasienter med ustabil angina pectoris inklu-
dert og randomisert enten til behandling 
med enoksaparin (LMWH) eller UFH. Mens 
det var ingen forskjell i frekvens av alvorlige 
blødninger mellom gruppene, nådde signifi-
kant færre pasienter i enoksaparin-gruppen 
det primære sammensatte endepunkt 
omfattende død, myokardinfarkt eller residi-
verende angina.6

Enoxaparins fordelaktige profil 
sammenliknet med UFH er bekreftet i 
TIMI-11-B-studien.7 Imidlertid var gevinsten 
av behandling med enoksaparin i denne 
studien begrenset til pasientgruppen med 
forhøyet troponin og bare til stede hos 
pasienter behandlet i henhold til en primært 
konservativ behandlingsstrategi. Høyrisiko 
ACS-pasienter har vist seg å profitere på 
intravenøst appliserte GPIIb/IIIa-hemmere. 
I A to Z-studien ble tirofiban-behandlede 
pasienter med ACS randomisert til enten 
enoksaparin eller UFH.8 I denne studien 
viste enoksaparin seg å være like effektiv 
som UFH i totalpopulasjonen og var over-
legen konservativ behandling når det gjaldt 
det primære endepunkt. Dessverre var 
enoksaparin også assosiert med en økt fore-
komst av alvorlige blødninger. På bakgrunn 
av økt forekomst av blødningskomplikasjo-
ner og bekymringer angående monitorering 
og reversering av effektene av LMWH, ble 
SYNERGY-studien gjennomført med inklu-
sjon av kun pasienter stratifisert til invasiv 
strategi.9 Resultatene av denne studien 
tyder på at hos pasienter som gjennomgår 
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PCI, er UFH og enoksaparin omtrent like 
effektive, men at enoksaparin er assosiert 
med en liten, men signifikant økning i alvor-
lige blødninger.

Flere metaanalyser av studier som 
har sammenliknet enoksaparin og UFH hos 
pasienter med NSTEMI, er gjennomført. 
Tolkningsverdien av disse metaanlysene 
har vært omdiskutert tatt i betraktning 
ikke ubetydelige designforskjeller mellom 
de inkluderte studier. En metaanalyse fra 
2004 kunne ikke påvise mortalitetsforskjell 
mellom pasienter i de to behandlingsregi-
mene.10 Derimot ble det observert signifi-
kant redusert forekomst av det sammen-
satte endepunkt bestående av død eller 
reinfarkt i enoksaparin-gruppen. Liknende 
resultater ble påvist i ytterligere en metaaa-
nalyse i 2007.11 I denne analysen ble det 
i tillegg funnet en liten, men signifikant 
økning av alvorlige blødninger hos enoksa-
parin-behandlede pasienter.

Foruten enoksaparin er også andre 
LMWH undersøkt ved NSTEMI i en rekke 
kliniske studier. Sammenfattet har substan-
sene vist seg å være like effektive sammen-
liknet med UFH, 12potensielt mindre effek-
tive en enoksaparin13 og muligens assosiert 
med høyere forekomst av alvorlige blødnin-
ger ved lengrevarende behandling.14, 15

Direkte trombin-hemmere er en 
annen omfattende undersøkt gruppe 
antikoagulantia for behandling av pasienter 
med NSTEMI. Flere studier har sammen-
liknet hirudin, en naturlig forekommende 
antikoagulans, og UFH 16,17,18 I disse studiene 
ble det demonstrert en moderat behand-
lingsgevinst av hirudin på bekostning av økt 
blødningsforekomst, spesielt hos pasien-
ter behandlet med PCI. Pga denne økte 
blødningsrisiko har interessen vært stor for 
en syntetisk analog av hirudin, bivalirudin. 
Tidligere studier inklusive TIMI 7-studien 
tydet på at bivalirudin var mer effektiv og 
forbundet med lavere blødningsrisiko enn 
UFH.19

En senere metaanalyse av i alt 11 
studier som sammenliknet direkte trombin-
hemmere med UFH hos NSTEMI pasienter, 
har vist en signifikant risikoreduksjon i favør 
av trombinhemmere, hovedsakelig relatert 
til en signifikant redusert forekomst av 
reinfarkter etter PCI.20 Risikoen for alvorlige 

blødninger var i denne analysen økt for hiru-
din, mens den var redusert med bivalirudin.

Rasjonalet for ACUITY-studien var 
at tidligere studier ikke inkluderte stan-
dardmessig bruk av GPIIb/IIIa-hemmere. 
Denne studien undersøkte effektivitet og 
sikkerhet av bivalirudin i monoterapi eller i 
kombinasjon med GPIIb/IIIa-hemmer ver-
sus UFH eller enoksaparin kombinert med 
GPIIb/IIIa-hemmere hos PCI-behandlede 
pasienter.21Bivalirudin som monoterapi viste 
seg å være like effektiv som begge hepariner 
kombinert med en GPIIb/IIIa-inhibitor, med 
en signifikant lavere forekomst av alvorlige 
blødninger.

Blødningsreduksjonen ble opphevet 
hvis bivalirudin ble kombinert med GPIIb/
IIIa- hemmer.

Fondaparinux er sammenliknet 
med enoksaparin i OASIS 5-studien.22 
Mens begge substanser viste seg å være 
like effektive, ble det observert en lavere 
forekomst av alvorlige blødninger hos pasi-
enter behandlet med fondaparinux, hvilket 
muligens kan forklares med at pasienter 
som ble behandlet med enoksaparin mindre 
en 6 timer før PCI, fikk tilleggsbehandling 
med UFH.

Det er for tiden flere kliniske studier 
på gang, men foreløpig er det ingen kliniske 
data som ser på effekten av direkte faktor 
Xa-hemmere hos pasienter med NSTEMI 
og PCI.

resymé nstemi
Anbefalingene om bruk av antikoagu-
lasjonsbehandling ved NSTEMI er dypt 
forankret i robust evidens (anbefalingsnivå 
IA). Valg av antikoagulans er sterkt avhen-
gig av den initiale behandlingsstrategien 
(anbefalingsnivå IB). Anbefalte substanser 
inkluderer enoksaparin, UFH, bivalirudin og 
fondaparinux (med unntak av bivalirudin i 
en konservativ behandlingssetting).

Når en går inn på mer detaljerte kli-
niske problemstillinger, blir evidens svakere. 
For eksempel blir UFH anbefalt til pasienter 
i en setting av øyeblikkelig-hjelp invasiv 
strategi, dog kun basert på et evidensnivå 
IB-C. Derimot blir bivalirudin anbefalt i favør 
av alternativene enoksaparin eller UFH i 
en setting av tidlig invasiv strategi, her kun 
med en klasse IIB-anbefaling.
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Denne svakere robusthet i evidens-
nivå for antikoagulasjonsbehandling ved 
NSTEMI for spesifikke preparater og spesi-
fikke kliniske situasjoner blir også tydelig i 
diskrepanser mellom europeiske, amerikan-
ske og nasjonale retningslinjer og forskjeller 
i praksis mellom helseregioner og mellom 
sykehus.

stemi
De samme antikoagulantia som blir benyt-
tet ved NSTEMI, har også blitt undersøkt 
ved STEMI. UFH blir i klinisk praksis brukt 
i utstrakt grad på denne indikasjonen, selv 
om data relatert til effekt i denne kliniske 
setting er begrenset. Hos pasienter med 
STEMI uten reperfusjonsterapi stammer 
data fra tidlige studier da ASA ennå ikke 
ble benyttet som standardbehandling. Selv 
om en metaanalyse av disse tidlige studier 
tyder på en gevinst av behandling med UFH 
etterfulgt av peroral AK-behandling, har 
disse data kun begrenset klinisk relevans i 
dag.23

Hos ASA-behandlede pasienter som 
ikke gjennomgår reperfusjon, har derimot 
ingen kliniske studier undersøkt effekten av 
UFH versus placebo, og de tilgjenglige data 
stammer hovedsakelig fra kontrollgrupper 
fra fibrinolytske studier, hvilket kan være 
misledende pga. forskjeller i utgangs-karak-
teristika og risikofaktorer.

Mens kombinasjonen av UFH med 
ikke-fibrin-spesifikke trombolytika som for 
eksempel streptokinase, ikke har vist noen 
klar benefit mht. reokklusjonsrate av den 
infarktrelaterte åren og var assosiert med 
en høyere blødningsrisiko, er resultatene fra 
studier med fibrin- spesifikke trombolytika 
ikke entydige. En metaanalyse som inklu-
derte både trombolytisk regime og UFH, 
viste ingen gevinst relatert til harde ende-
punkter som død eller reinfarkt 24, og selv 
om UFH er anbefalt hos pasienter behandlet 
med fibrin-spesifikk trombolyse, er den kli-
niske nytteverdien av denne kombinasjonen 
knapt evidens-basert.

For sammenlikning av UFH ver-
sus LMWH hos pasienter behandlet med 
trombolyse stammer de viktigste data fra 
ASSENT 3, ASSENT 3 plus og EXTRACT TIMI 
25-studiene.25,26,27

I disse tre studier, som alle hadde 
forkjellig design, og i en metaanalyse28, 
førte behandling med enoksaparin til en 
netto gevinst, hovedsakelig i form av redu-
sert forekomst av residivinfarkt, men var 
også assosiert med en økning av alvorlige 
blødninger.

Den utbredte bruk av UFH i invasiv 
kardiologi stammer tradisjonelt fra pre-stent 
æraen og er kontinuert etter rutinemessig 
innføring av stentbruk.

En metaanalyse av 4 studier som 
undersøkte UFH hos pasienter som også 
var behandlet med GPIIb/IIIa-hemmere, 
viste en sammenliknbar insidens av død 
eller MI ved ulike nivåer av activated clot-
ting time (ACT), mens blødningsrisiko var 
økt ved stigende ACT-nivå.29 Flere studier 
undersøkte enoksaparin versus UFH ved 
PCI: SYNERGI-studien viste sammenliknbar 
effektivitet, mens enoksaparin var assosiert 
med et høyere antall av intrahospitale blød-
ninger.30 I STEEPLE-studien, som for øvrig ble 
prematurt avsluttet, var derimot enoksa-
parin assosiert med redusert forekomst av 
blødninger og høyere mortalitet.31

Hverken hirudin eller bivalirudin 
viste tydelig forskjell versus UFH i effektivi-
tet og insidens av alvorlige blødninger hos 
trombolyse-behandlete pasienter.32,33,34

Bivalirudin viste seg å være gun-
stigste behandlingsalternativ hos pasienter 
behandlet med primær PCI i HORIZONS 
AMI -studien, hovedsakelig via reduksjon av 
alvorlige blødninger.35

Som siste substansgruppe er også 
fondaparinux i OASIS-6-studien evaluert 
hos STEMI- pasienter.36 Fondaparinux var 
i denne studien assosiert med redusert 
forekomst av de primære endepunkter død 
eller reinfarkt, men kun hos pasienter som 
ikke var PCI-behandlet. Derimot var det hos 
PCI-behandlede pasienter en klart ugunstig 
assosiasjon mellom fondaparinux og økt 
forekomst av katetertromboser.

resymé stemi
Evidens for antikoagulasjonsbehandling 
er også sterk for de fleste pasienter med 
STEMI. Som ved NSTEMI, er bruken av spe-
sifikke substanser sterkt avhengig av den 
valgte behandlingsstrategi og den individu-
elle blødningsrisiko.
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Hos STEMI-pasienter som ikke 
blir behandlet med reperfusjons-terapi, 
tenderer retningslinjene til en sterk anbe-
faling om initiering av antikoagulasjon med 
enoksaparin, UFH eller fondaparinux uten 
klar dominans av en spesifikk substans 
(anbefalingsnivå IA).

For pasienter behandlet med primær 
PCI finnes en relativt sterk anbefaling om 
enten UFH kombinert med GPIIb/IIa-
hemmer eller bivalirudin med provisorisk 
bruk av GPIIb/IIa- hemmer (anbefalingsnivå 
IB). Bivalirudin-regimet er assosiert med en 
lavere blødningsrisiko.

Hos pasienter behandlet med 
trombolyse baserer anbefalingene seg på 
et svakere anbefalingsnivå. Ved estimert 
gjennomsnittlig blødningsrisiko er enoksa-
parin anbefalt, fulgt av UFH eller fondapa-
rinux (anbefalingsnivå IIA). Hvis PCI etter 
trombolytisk terapi derimot er sannsynlig, er 
UFH betraktet som et godt valg. Fondapari-
nux anbefales som alternativt preparat for 
pasienter med høy risiko for blødningskom-
plikasjoner (anbefalingsnivå IIA).

På grunn av høyere blødningsrisiko i 
denne setting burde bivalirudin være reser-
vert for pasienter med HIT i sykehistorien.

sekundærprofylakse etter 
myokard-infarkt
Et indikasjonsområde som har fått mye 
oppmerksomhet tidligere og som nå har fått 
økende fokus etter utvikling av nyere, mer 
spesifikke substanser, er antikoagulasjon 
som sekundærprevensjon etter myokard-
infarkt. Hittil har, pga. behov for peroral 
administrering, warfarin vært det eneste 
medikament som har blitt klinisk brukt 
på denne indikasjon, mens flere perorale 
direkte trombin- og faktor Xa-hemmere for 
tiden er under klinisk utprøvning.

Et antall tidligere kliniske studier 
demonstrerte en klar klinisk gevinst i favør 
av warfarin sammenlignet med placebo, 
med en betraktelig reduksjon av mortalitet 
og forekomst av reinfarkter.37, 38 Disse studier 
ble dog gjennomført før den standardmes-
sige bruk av ASA som sekundærprofylakse 
var implementert i klinisk praksis. Regimer 
med fiksert lavdose warfarin kombinert 
med ASA demonstrerte ingen klar klinisk 
gevinst sammenliknet med ASA i monote-

rapi for det kombinerte endepunkt av død, 
nonfatal MI og slag i CHAMP, CARS, and 
LoWASA-studien.39,40,41

I WARIS II-studien ble pasienter 
inkludert etter gjennomgått myokardinfarkt 
og randomisert til enten høy-intensivert 
warfarin-behandling, ASA i monoterapi eller 
til en kombinasjon av warfarin med lavere 
behandlingsintensitet i kombinasjon med 
ASA.42 Både warfarin- og kombinasjonsbe-
handlingen var assosiert med signifikant 
redusert forekomst av det kombinerte 
endepunkt sammenliknet med ASA alene. 
Alvorlige blødninger oppstod ca 4 ganger 
hyppigere ved warfarin- og kombinasjons-
behandling, men fortsatt i en forholdsvis lav 
rate. Resultatene av WARIS II ble prinsipielt 
bekreftet av ASPECT 2-studien.43Tre metaa-
nalyser som sammenliknet kombinasjonste-
rapi med ASA som monoterapi, konkluderte 
med at kombinasjonsterapi er mer effektiv 
hos pasienter med intermediær risiko, og 
at denne gevinsten overveier økningen i 
blødningsrisiko.44,45

Nærmest samtidig ble dobbelt 
platehemmende kombinasjonsterapi med 
klopidogrel implementert som standardte-
rapi i klinisk praksis, og invasive prosedyrer 
er blitt mer og mer utbredt.

I hvilken grad kombinasjonsterapi 
av warfarin og ASA også innebærer en 
klinisk gevinst hos klopidogrel-behandlede 
pasienter er ukjent. Trippel-terapi forventes 
å føre til ytterligere økt blødnings-risiko, og 
ingen studie hittil har sammenliknet kombi-
nasjonsterapi av ASA med warfarin versus 
kombinasjonen ASA/klopidogrel. Derfor har 
de aktuelle anbefalinger ikke blitt forandret, 
med unntak av en sterkere anbefaling om 
antikoagulasjonsbehandling for pasienter 
med økt risiko for tromboemboliske kom-
plikasjoner, dog beroende på et relativt lite 
robust evidensnivå.Det er derimot velkjent 
at pasienter tross dobbel platehemming 
og PCI fortsatt har forhøyet risiko etter den 
tidsbegrensede klopidogrel-behandling.46

I løpet av de siste årene har det 
lykkes å utvikle mer spesifikke perorale anti-
koagulantia. En rekke perorale trombin- og 
faktor Xa-hemmere har vært eller er under 
klinisk utprøving. En av de tidligste studiene, 
ESTEEM-studien, viste lovende resultater 
med reduksjon av kardiovaskulære hendel-
ser med trombin-hemmeren ximelagatran47, 
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men preparatet måtte senere trekkes fra 
markedet på grunn av observert levertoksi-
sitet. APPRAISE-2-studien, som undersøker 
faktor Xa-hemmeren apixaban i tillegg til 
(dobbel) platehemming hos pasienter med 
ACS, måtte nylig avsluttes prematurt på 
grunn av økt blødningstendens i gruppen 
behandlet med aktivt medikament.

Atrieflimmer
Peroral administrering er også sterkt ønske-
lig for langtidsbehandling av pasienter med 
atrieflimmer, hvorfor behandlingsopsjonen 
for antikoagulasjon også hos denne pasient-
populasjonen inntil nylig har vært begrenset 
til vitamin K-antagonister, mens direkte 
trombin-hemmere nå er i ferd med å bli 
godkjent i flere land. De fleste studier som 
har undersøkt antikoagulasjonsbehandling 
ved atrieflimmer, har vært begrenset til 
pasienter med ikke-valvulær persisterende 
eller permanent atrieflimmer. Data fra to 
store studier som inkluderte pasienter med 
paroksysmal atrieflimmer, AFFIRM- og 
RACE- studiene tyder derimot på at risiko 
for embolisering er tilnærmet like høy i 
begge populasjoner48,49

Generelt sett går anbefalingene i 
retning av at de fleste pasienter med atrie-
flimmer bør antikoaguleres med warfarin 
eller en liknende substans, med unntak av 
pasienter med åpenbart lav tromboembo-
lisk risiko, for eksempel unge pasienter med 
”lone atrial fibrillation”.Den kompetitive 
blødningsrisiko er sentral når valget står 
om warfarin eller ASA. Begge substanser 
reduserer signifikant insidensen av slag 
hos pasienter med høy risiko for trombo-
emboliske hendelser, dog i forskjellig grad. 
Warfarin i monoterapi har vist seg omkring 
tre ganger mer effektiv. Sikkerhetsprofi-
len er god, og slagrisiko reduseres opp til 
70 %, med en absolutt gevinst avhengig 
av utgangs-risiko.50, 51, 52, 53, 54, 55 I tillegg er 
warfarins overlegenhet i forhold til forebyg-
gelse av emboliske hendelser sannsynligvis 
underestimert, da en del av pasientene i 
de kliniske studiene har vært suboptimalt 
behandlet eller ikke var antikoagulert i det 
hele tatt ved tidspunktet for den cerebro-
vaskulære hendelsen. Streng INR-kontroll er 
essensiell for reduksjon av slag hos pasien-

ter med atrieflimmer. Risikoen for slag stiger 
dramatisk når INR faller under 2,0.56

På den annen side er warfarin-
behandling forbundet med betydelig 
blødningsrisiko, som er høyere enn for ASA. 
Risikoen er estimert til en absolutt økning 
på 0,9 hendelser per 100 pasient-år57 og 
predikeres av tre faktorer: overantikoagula-
sjon, ledsagende bruk av ASA og økende 
alder.

Flere behandlingsregimer med 
varierende kombinasjoner av warfarin, ASA 
og klopidogrel har også vært evaluert hos 
pasienter med atrieflimmer. Sammenfattet 
kan ingen av dem anbefales, da behand-
lingen var enten assosiert med en høyere 
blødningsrisiko 58, 59 eller med nedsatt effekt 
sammenliknet med warfarin i monoterapi.60

Inntil nylig fantes det ikke tilgjenge-
lige perorale alternativer til warfarin som 
antikoagulasjonsbehandling ved atrieflim-
mer. Høye forventninger var rettet mot 
introduksjonen av den perorale direkte 
trombin-inhibitoren ximelagatran på denne 
indikasjonen, men preparatet måtte trekkes 
tilbake. RE-LY-studien som ble presentert i 
2009, undersøkte en annen direkte trom-
bin-hemmer, dabigatran.61 Mer enn 18 000 
pasienter med atrieflimmer og gjennom-
snittlig CHADS2-score på 2,1 ble inkludert i 
denne studien. Pasientene ble randomisert 
til 2 doser dabigatran eller warfarin. Resul-
tatene av denne studien viste at dabigatran 
i den høyere dosering var overlegen for 
forebygging av slag eller systemisk emboli-
sering og non-inferior i den lavere dosering. 
Den lavere doseringen var assosiert med 
lavere insidens av alvorlige blødninger, 
mens blødningsinsidensen var høyere ved 
den høyere dosering. Spesielt på bakgrunn 
av denne studien har retningslinjene i flere 
land allerede anbefalt bruk av dabigatran 
ved atrieflimmer.

Parallelt med flere studier som 
undersøkte trombin-hemmere som alter-
nativ til warfarin ved atrieflimmer, ble det 
kjørt en rekke studier som undersøkte faktor 
Xa-hemmere på denne indikasjonsstillingen. 
Lovende resultater kom fra AVERROEs-
studien som ble prematurt stoppet på grunn 
av tydelig reduksjon av slag og emboliske 
hendelser i favør av apixaban sammenliknet 
med ASA hos pasienter med atrieflimmer 
som var uegnet for warfarin-behandling.62 
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ROCKET-AF-studien inkluderte en høy andel 
pasienter med høy risiko for slag (90 % av 
pasientene hadde CHADS2-score ≥ 3).63 
Resultatene viste non-inferioritet for det 
primære endepunkt slag eller ikke-CNS-
relaterte embolier, mens det var mer usik-
kert om rivaroksaban også var overlegent i 
forhold til dette endepunktet.

oppsummering/
fremtidsperspektiver 
i relasjon til 
antikoagulasjonsbehandling 
ved hjertesykdom
Sammenfattet har utviklingen av nye pre-
parater i løpet av de siste årene vært sterkt 
fokusert på alternativer til warfarin som 
kronisk antikoagulasjonsbehandling. Det er 

sannsynlig at både trombin- og faktor Xa-
hemmere vil få en viktig rolle i antikoagula-
sjonsbehandlingen ved atrieflimmer, med 
mindre nye, alvorlige bivirkninger avdek-
kes. Situasjonen for langtidsbehandling 
etter myokardinfarkt er langt mer usikker, 
hovedsakelig pga. høyere blødningsrisiko i 
forbindelse med potent platehemming hos 
disse pasientene.

I tillegg til dagens tilgjengelige 
antikoagulasjonsbehandling og utvikling 
av enda mer potente platehemmende 
medisiner som for eksempel prasugrel eller 
ticagrelor, er en rekke andre antikoagulantia 
under utvikling, som faktor IX-hemmere, 
syntetisk aktivert protein C og trombomo-
dulin samt substanser primært rettet mot 
det ytre koagulasjonssystemet (figur 2).

Alle disse substanser vil måtte 
møte den utfordringen som ligger i å vise 

en additiv effekt på toppen 
av allerede etablert terapi 
med en samtidig akseptabel 
blødningsrisiko (figur 3). En 
stadig økende andel av eldre 
og multimorbide pasienter 
tilsier at kravet til nye antiko-
agulantia primært bør være 
rettet mot selektiv hemming 
av trombedannelse med 
minimal blødningsrisiko.

Et system som har 
fått relativ liten oppmerk-
somhet, har vært det indre 
koagulasjonssystemet som 
inkluderer faktor XII. Faktor 
XII har ingen vesentlig 
betydning for hemostase, 
og blødningsforstyrrelser 
sees ikke hos individer med 
faktor XII-mangel. Derimot 
indikerer nylig presenterte 
data fra faktor XII-defekte 
mus at faktor XII sannsynlig-
vis er av vesentlig betyd-
ning for propageringen av 
okklusive tromber.64 Hem-
ming av aktivert faktor XII 
med spesifikke inhibitorer 
har i dyreeksperimenter vist 
å kunne forhindre okklusiv 
trombedannelse og indi-
kerer en lovende, muligens 
unik mulighet for selektiv 

Figur 2. Etablerte og nyere angrepspunkter i koagulasjonssystemet (fra 
Ansell J. J Thromb Hæmost; 2007: 5: 60-64).

Figur 3. Antikoagulasjonsbehandling: Balanse mellom nytte og 
blødningsrisiko.
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