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Er antikoagulasjons
bEhandling indisErt vEd 

hjErtEsvikt?
Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Pasienter med kronisk hjertesvikt har økt 
risiko for tromboemboliske hendelser pga. 
stase av blod i dilaterte hypokinetiske ven-
trikler og i perifere blodkar, endotelskade og 
også økt aktivitet av prokoagulante faktorer 
(figur 1) (1). For pasienter med hjertesvikt 
som samtidig har atrieflimmer eller meka-
niske klaffer, er det klare retningslinjer for 
antikoagulasjonsbehandling med warfarin 
(2). For pasienter med kronisk hjertesvikt i 
sinusrytme er dokumentasjonen for bruk av 
antikoagulasjonsbehandling mye dårligere. 
I denne artikkelen gis en kort oversikt over 
hva vi vet per i dag om risiko for tromboem-
boli og effekten av antitrombotisk behand-
ling for pasienter med kronisk hjertesvikt i 
sinusrytme.

risiko for tromboemboli
Risiko for tromboemboliske hendelser hos 
pasienter med kronisk hjertesvikt i sinus-
rytme er ikke veldig godt kartlagt. De data vi 
har, er først og fremst observasjonsstudier 
som Framingham-studien (3) samt post 
hoc-analyser av store hjertesviktstudier 
(4-7) (tabell 1). I Framingham-studien (n= 
5184) var den relative risiko for å få slag hos 
personer med hjertesvikt, 4,1 ganger høyere 
for menn og 2,8 ganger høyere for kvinner i 
forhold til personer uten hjertesvikt. Mange 
av disse pasientene hadde imidlertid atrie-
flimmer, og dette vanskeliggjør tolkningen. 
I de nyere, store hjertesviktstudier har det 
vært rapportert en årlig slagforekomst på 
1- 4 % (tabell 1). Mild til moderat hjerte-
svikt ser ut til å være assosiert med en årlig 
slagrisiko på ca. 1,5 %, mens den årlige 
slagrisiko øker til ca. 4 % ved alvorlig hjer-
tesvikt. Mange av disse studiene inkluderte 
også pasienter med atrieflimmer (se tabell 
1), og få av studiene spesifiserte trombo-
emboli som endepunkt. Tallene må derfor 
tolkes med en viss forsiktighet.  

I flere studier er det påvist en invers 
relasjon mellom EF og slagrisiko, slik at 
slagrisiko øker med fallende EF. I SCD-HEFT 
(Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) 
var årlig forekomst av trombemboli 0,9 % 
hos pasienter med EF > 20 %, mens den var 

Figur 1. Virchow´s triade.

Tabell 1. Forekomst av tromboembolisme i nyere hjertesviktstudier

Studie n Oppfølging 
(år)

AF % Slag
% pr år

Lungeemboli
% pr år

Perifer emboli
% pr år

V-Heft-I (4) 632 2,3 15 1,8 0,3 0,3
V-Heft-II (4) 804 2,6 15 1,8 0,3 0,08
CONSENSUS (5) 253 0,5 50 4,6 - -
SOLVD (6) 6797 3,3 6 1,2 0,3 0,3
SCD-HEFT (7) 2114 4 0 0,7 0,1 0,1

V-Heft: Veterans Affairs Vasodilator Heart Failure Trials; CONSENSUS: Cooperative North Scan-
dinavian Enalapril Survival Study. SOLVD: Studies of Left Ventricular Dysfunction; SCD-HEFT: 
Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial
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økt til 1,2 % hos 
pasienter med 
EF < 20 % (7). 
I SAVE (Survival 
and Ventricular 
Enlargement 
study) hadde 
pasienter med 
EF < 28 % etter 
et hjerteinfarkt 
nesten 2 ganger 
økt slagrisiko 
sammenliknet 
med dem med 
EF > 35 % (8).

I flere studier er det vist at nær-
vær av intrakardial trombe (figur 2) øker 
tromboemboli-risiko ved hjertesvikt, særlig 
dersom tromben er nyoppstått og mobil 
(9). Tromber som oppstår i ferske infarkt-
områder er vist å ha økt risiko for emboli-
sering, særlig i den ”aktive” fasen hvor de 
er under oppbygging. Eldre, stabile tromber 
som sitter fast pga. fibroblastinfiltrasjon og 
epitelialisering anses ikke forbundet med 
den samme embolirisiko (9).

Den økte risiko for tromboemboli 
hos hjertesviktpasienter må veies opp mot 
risikoen for alvorlig blødning under anti-
koagulasjonsbehandling (ca. 1-2 % per år). 
Pga. leverstuvning og interaksjon med andre 
medikamenter kan warfarinbehandling være 
ekstra vanskelig å regulere hos hjertesvikt-
pasienter, og blødningskomplikasjoner er 
hyppige. 

Effekten av 
antikoagulasjonsbehandling
Det er utført relativt få randomiserte studier 
på hva som er optimal antitrombotisk 
behandling ved hjertesvikt uten atrieflim-
mer. I tabell 2 er listet opp de 4 rando-
miserte studier som er utført i moderne 
tid (10-13). Den største studien, WARCEF 
(Warfarin Aspirin Reduced Cardiac Ejection 
Fraction) (13), er fortsatt ikke avsluttet.

WASH (Warfarin/Aspirin Study in 
Heart Failure) sammenliknet acetylsalisyl-
syre (ASA), warfarin (INR 2,5) og placebo, 
og er den eneste studien som hadde en 
placebogruppe (10). Dessverre inkluderte 
den bare 279 pasienter. Studien kunne 
ikke påvise noen forskjell i forekomst av 
det primære endepunkt død/hjerteinfarkt/
slag mellom gruppene. I den enda mindre 
HELAS-studien (Heart Failure Long-term 
Anticoagulation Study) sammenliknet man 
ASA med warfarin (11). Studien konkluderte 
med at tromboemboliske hendelser var 
relativt sjelden i en hjertesviktpopulasjon 
(insidens 2,2 % per år), og at antikoagu-
lasjons-behandling ikke så ut til å påvirke 
prognosen.

Den hittil største studien er WATCH 
(Warfarin and Antiplatelet Therapy in Chronic 
Heart failure), hvor 1587 pasienter ble ran-
domisert til behandling med ASA 160 mg, 
klopidogrel 75 mg eller warfarin (INR 2,5) 
(12). 98 % av pasientene var i NYHA-klasse 
II eller III, og gjennomsnittlig EF var 25 %. 
De var godt sviktbehandlet med ACE-
hemmer/ARB (97 %), betablokker (70 %) 
og spironolakton (28 %). Studien kunne 
ikke påvise noen forskjell i primært ende-Figur 2. Trombe i venstre ventrikkel

Tabell 2. Randomiserte studier av effekten av antitrombotisk behandling  
ved kronisk hjertesvikt

Studie n EF Behandling Forekomst av primært 
endepunkt

WASH (10) 279 < 35 % ASA 300 mg vs warfarin
vs placebo

26 % vs 32 % vs 26 
% (ns)

HELAS (11) 197 < 35 % ASA 325 mg vs warfarin 14,9 % vs 15,7 % (ns)

WATCH (12) 1587 < 35 % ASA 160 mg vs klopido-
grel 75 mg vs warfarin

20,7 % vs 19,6 % vs 
21,6 % (ns)

WARCEF (13) 3200 < 35 % ASA 325 mg vs warfarin 
(dobbel blind)

Ikke avsluttet

WASH: Warfarin/Aspirin Study in Heart Failure; HELAS: Heart Failure Long-term Anti-
coagulation Study; WATCH: Warfarin and Antiplatelet Therapy in Chronic Heart failure; 
WARCEF: Warfarin Aspirin Reduced Cardiac Ejection Fraction.
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punkt (død/hjerteinfarkt/slag) mellom de 3 
gruppene. Imidlertid viste den, i likhet med 
WASH-studien, signifikant færre hospitali-
seringer for hjertesvikt i gruppen som fikk 
warfarin enn i gruppen som fikk ASA.

WARCEF er den største av de rando-
miserte studiene. Pasienter med hjertesvikt 
uten atrieflimmer, NYHA klasse I-IV og 
EF < 35 % randomiseres i en dobbel-blind 
multisenterstudie til ASA eller warfarin 
(INR 2,5) (13). Det var planlagt inklusjon 
av 3200 pasienter med 1-6 års oppfølging, 
men inklusjon i studien ble avsluttet i januar 
2010 etter ca. 2250 pasienter. Resultater 
forventes om ett år eller to.

Ingen av de hittil publiserte randomi-
serte studier har altså kunnet vise noen sig-
nifikant bedre effekt av antikoagulasjonsbe-
handling med warfarin, sammenliknet med 
ASA eller annen platehemmende medika-
sjon. Post hoc-analyser av store hjertesvikt-
studier har heller ikke kunne gi noe sikkert 
svar. For den som vil lese mer om dette, er 
det fint gjennomgått i en oversiktsartikkel av 
Lip (14). Hva skal vi da konkludere med?

internasjonale 
retningslinjer
Både de europeiske og de amerikanske 
retningslinjene har forsøkt å si noe om dette 
(15-16). De amerikanske retningslinjene 
diskuterer saken i større detalj, og er verdt 
å lese. Begge konkluderer med omtrent det 
samme, nemlig at antikoagulasjon med 
warfarin er indisert hos hjertesviktpasienter 
med atrieflimmer og også hos hjertesviktpa-
sienter med påvist intrakardial trombe eller 
tidligere systemisk emboli. Ellers er det uav-
klart hvilke andre pasienter som vil profitere 
på antikoagulasjonsbehandling. Effekten av 
ASA på toppen av all annen hjertesviktmed-
ikasjon er heller ikke avklart. Flere av studi-
ene har vist økt hospitaliseringsfrekvens i 
ASA-gruppen sammenliknet med warfarin 
(sekundært endepunkt) (10, 12) og uheldige 
interaksjoner ved samtidig bruk av ASA og 
ACE-hemmer er sannsynligvis medvirkende 
årsak til dette.  

ubesvarte spørsmål
Det gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål: 
Varierer effekten av antikoagulasjonsbe-

handling med årsaken til hjertesvikten, dvs. 
iskemisk svikt eller kardiomyopati? Øker 
effekten av antikoagulasjonsbehandling, og 
også nytte/risiko-forholdet, med fallende 
EF? Er warfarin eller ASA nødvendig på 
toppen av all annen sviktbehandling? Kan 
vi stole på de randomiserte studier som er 
gjort? Med det relativt lave antallet pasien-
ter har studiene kanskje ikke hatt tilstrek-
kelig styrke til å vise noen forskjell mellom 
gruppene? Og de har kanskje ikke inkludert 
et tilstrekkelig antall pasienter med virkelig 
lav EF?

Man håper at WARCEF-studien vil 
kunne gi svar på noen av disse spørsmålene. 
Inntil resultatene av denne studien forelig-
ger, konkluderes som følger:

konklusjon
1) Antikoagulasjonsbehandling er indisert 

hos de fleste pasienter med hjertesvikt 
og atrieflimmer (CHA2DS2VASc-score 
>1)

2) Rutinemessig antikoagulasjonsbehand-
ling ved hjertesvikt i sinusrytme er ikke 
evidens-basert

3) Antikoagulasjonsbehandling anbefales 
til pasienter med hjertesvikt i sinus-
rytme dersom de i tillegg har

a) tidligere tromboembolisk hendelse 
eller

b) påvist venstre ventrikkeltrombe 
(særlig dersom denne er fersk og/
eller mobil)

 Antikoagulasjonsbehandling kan også 
vurderes hos pasienter med svært lav 
EF.

4) Det er uavklart om pasienter med 
moderat hjertesvikt i sinusrytme bør 
behandles med ASA på toppen av all 
annen hjertesviktmedikasjon. Obs. 
risiko for uheldig interaksjon med 
ACE-hemmer. Individuell vurdering 
anbefales.
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