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Epidemiologi och riskkategorisering
Leif Friberg, Mårten Rosenqvist

Sammanfattning
Förmaksflimmer är mycket vanligare än vad man tidigare
har antagit. Det beror framför allt på att man tidigare
inte har räknat med tillfälliga, så kallade paroxysmala,
flimmer och på att många har symtomfattiga, ”tysta”
flimmer som ännu inte har upptäckts, men som ändå
utgör en risk för stroke.
Skyddseffekten av strokeförebyggande antikoagulantiabehandling är mycket god, och sannolikt bättre än på
den tid då de gamla placebokontrollerade studierna
gjordes. Trots detta saknar fortfarande många flimmerpatienter effektivt skydd mot stroke, eller får ineffektiv
behandling med acetylsalicylsyra.

Tidiga studier
När prevalensen av förmaksflimmer första gången studerades i slutet av 1950-talet gjordes detta genom registrering
av EKG under tio sekunder i en population där 98,6 % av de
studerade var under 70 år (1). Undersökningen visade att
prevalensen var 0,4 %. Denna uppgift kom att stå som enda
källa i de europeiska och amerikanska hjärtläkarsällskapens
riktlinjer så sent som 2001 (2).
Med en enstaka tiosekunders EKG-registrering fångar
man främst individer med permanenta förmaksflimmer.
Detta sågs inte som något problem eftersom det på den tiden
ännu inte ens rådde enighet om att permanent förmaksflimmer kunde ge upphov till embolisk stroke, om det inte
samtidigt förelåg reumatisk klaffsjukdom (3).
Ett desto större problem var att man nästan inte hade
gjort några registreringar bland äldre. I en metaanalys från
1995 av de försök som gjorts att uppskatta prevalensen av
förmaksflimmer konstaterades uppgivet: “Because there are
inadequate data regarding the prevalence of AF in the very
old, we arbitrarily chose a prevalence rate of 10 % for all persons older than 80 years” (4). Metaanalysen kom fram till att
prevalensen var 0,89 %. Att 10 % av personer äldre än 80 år
har förmaksflimmer kom att bli en flitigt citerad uppgift och
en under lång tid gällande sanning.
Baserat på försäkringsbolagsdata från Kaiser Permanente
i norra Kalifornien publicerades 2002 en stor studie som
angav prevalensen till 0,95 % (5). Anmärkningsvärd är den
långa lista med exklusionskriterier man uppsatt för att
försäkra sig om att man inte skulle räkna med några patienter
som hade paroxysmala förmaksflimmer.

Förekomst av icke-permanenta
förmaksflimmer

En undersökning av samtliga patienter med förmaksflimmer
vid Södersjukhuset i Stockholm under 2002 visade att 42 %
var permanenta (7). De allra flesta förmaksflimmer är alltså
icke-permanenta, antingen i form av paroxysmala förmaksflimmer som kommer och går spontant, eller i form av
persisterande förmaksflimmer som behöver hjälp med återställande av hjärtrytmen, oftast i form av elkonvertering. Detta
är väl förenligt med det sätt man numera betraktar sjukdomens
naturalförlopp: i början korta, glest förekommande episoder
som med tiden blir mer frekventa, långvariga och svårkonverterade till dess de accepteras som permanenta (8).

Förmaksflimmer i Sverige idag
Av det svenska patientregistret, som omfattar samtliga
sjukhusinläggningar och sjukhusbaserade öppenvårdskontakter i hela landet, framgår att 468 222 personer fick diagnosen förmaksflimmer under åren 2005–2014, varav
199 391 avled före inklusionstidens utgång (Figur 1). Antalet levande personer med förmaksflimmerdiagnos uppgick
därmed till 268 831 vid årsskiftet. Detta motsvarar 2,7 % av
hela befolkningen (3,6 % av den vuxna befolkningen över
20 år). Tillförlitligheten för flimmerdiagnoser i patientregistret är hög enligt en valideringsstudie (> 95 % kunde verifieras i efterhand) (9). Dock misstänks viss underdiagnostik
förekomma i de högsta åldrarna där patienter ofta har ett
stort antal andra allvarliga diagnoser.
Patientregistret innehåller inte information om diagnoser
ställda i primärvården. En undersökning i Skellefteå där man
även har tillgång till primärvårdsdiagnoser och en EKGdatabas, angav prevalensen till 3,0 % (3,9 % av den vuxna
befolkningen) (10).

Förekomst av tysta förmaksflimmer
Flertalet patienter med förmaksflimmer upplever i varierande grad besvär i form av trötthet, andfåddhet eller besvärande hjärtklappning. Det är dock inte ovanligt att förmaksflimret inte uppmärksammats av personen själv utan
upptäcks av en händelse i samband med läkarbesök eller
riktade screeningstudier. I en sådan studie bland 75-åringar
i Halmstad undersökta med intermittent EKG-registrering i
hemmet under en tvåveckorsperiod, upptäcktes att 49 % fler
än vad som tidigare var känt hade förmaksflimmer (11).
I STROKESTOP-studien i Region Halland och Stockholms
län upptäcktes 32 % fler förmaksflimmer än vad som tidigare
var känt (12). Om en tredjedel av alla förmaksflimmer är
tysta, skulle det betyda att omkring 400 000 personer i
Sverige har förmaksflimmer, eller drygt 5 % av den vuxna
befolkningen.

Endast 29 % av patienterna med förmaksflimmer hade permanenta flimmer enligt EuroHeart Survey, som var en stor undersökning av hjärtsjukvården i 35 europeiska länder 2005 (6).
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Figur 1. Förekomst av sjukhusdiagnosticerat förmaksflimmer i olika åldrar.
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Källa: Patientregistret 2005–2014.
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Numera betraktas strokerisken likvärdig vid permanenta
och tillfälliga förmaksflimmer (13–15). Hur långa episoderna med förmaksflimmer måste vara för att utgöra risk för
stroke är fortfarande oklart. Pacemakerstudier, där patienter
har kontinuerlig EKG-monitorering, visar att så liten arytmibörda som sex minuter under en tremånadersperiod
medför en 2,5 gånger förhöjd risk att drabbas av stroke (16).

Risk för ischemisk stroke
Risken att drabbas av stroke i samband med förmaksflimmer
varierar från i det närmaste obefintlig till över 20 % årligen,
beroende på ålder och förekomst av andra riskfaktorer. Den i
särklass tyngst vägande riskfaktorn är ålder, följt av tidigare
stroke, TIA eller systemisk emboli. Flera poängbaserade system har tagits fram för att beräkna den individuella strokerisken (17–20), varav CHA 2DS2-VASc är det mest använda och
det som de svenska nationella riktlinjerna refererar till (14).
Förutom ålder och tidigare tromboembolism räknas poäng
för hypertoni, diabetes, hjärtsvikt, kärlsjukdom (storkärlssjukdom eller tidigare hjärtinfarkt) och kvinnligt kön.
Syftet med poängräkningen är att avgöra om den individuella strokerisken är så hög att den motiverar skyddande behandling med antikoagulantia eller inte. Vid vilken årlig risk denna
gräns går är omdiskuterat, och är också beroende av den beräknade blödningsrisken vid antikoagulantiabehandling.
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Ett bekymmer med CHA 2DS2-VASc är att olika valideringsstudier kommit fram till mycket olika resultat vad gäller riskens storlek (Tabell I).
En analys anger att behandling med warfarin är av värde
om den årliga strokerisken överstiger 1,7 %, eller 0,9 % om
nya antikoagulantia används (21).
Enligt de svenska nationella riktlinjerna (21) förordas
behandling från och med CHA 2DS2-VASc 1 poäng, såvida
inte den enda poängen kommer av kvinnligt kön. Kvinnor
yngre än 65 år utan andra riskfaktorer har så låg risk att
drabbas av stroke att någon nytta med antikoagulantiabehandling inte är att vänta (22). Denna rekommendation är i
överensstämmelse med riktlinjer från det europeiska hjärtläkarsällskapet European Society of Cardiology (ESC), men inte
med de amerikanska rekommendationerna som förordar att
behandling inleds först från och med två CHA 2DS2-VAScpoäng.
Hur stor strokerisken är vid ett CHA 2DS2-VASc-poäng
beror på vilken studie som åberopas. Valideringsstudier har
kommit fram till mycket olika resultat; från 0,6 till 2,01 %
årlig risk (15,19,23–28). I en studie som syftade till att
klargöra hur skillnaderna kunde vara så stora, påvisades
metodologiska brister i flera studier. Dessa brister har medfört att strokeriskerna överdrivits. Någon behandlingsnytta
är därför inte att förvänta vare sig hos män eller hos kvinnor
med endast ett CHA 2DS2-VASc-poäng (29).
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Tabell I. Risk (%) per 100 patientår enligt olika valideringsstudier.
Studie
CHA2DS2VASc-poäng

Ref. (19)

Ref. (23)

Ref. (24)

Ref. (24)

Ref. (15)

Ref. (15)

Ref. (25)

Ref. (26)

Ref. (27)

Ref. (28)

0

0

0

0,8

0,7

0,2

0,3

0

0

–

0,5

1

0,7

1,3

2

1,5

0,6

0,9

0,8

0,9

0,9

2

2

1,9

2,2

3,7

3

2,2

2,9

1,1

1,7

2

4,3

3

4,7

3,2

5,9

4,4

3,2

4,6

0,7

2,7

–

4,7

4

2,3

4

9,3

6,7

4,8

6,7

1,6

1,8

–

4,1

5

3,9

6,7

15,3

10,4

7,2

10

1,9

8,8

–

10,4

6

4,5

9,8

19,7

12,9

9,7

13,6

1,7

–

–

8,5

7

10,1

9,6

21,5

13,9

11,2

15,7

1,9

–

–

7,4

8

14,2

6,7

22,4

14,1

10,8

15,2

12,6

–

–

0

9

100

15,2

23,6

16,1

12,2

17,4

0

–

–

0

Effekten av antikoagulantiabehandling

Alltför få får skyddande behandling

En metaanalys av fem placebokontrollerade studier utförda i
slutet av 1980-talet visade att warfarin hade en 62-procentig
skyddseffekt mot stroke (30). Kvaliteten på warfarinbehandlingen vid denna tid var dock mycket bristfällig. Till exempel
hade den största av de ingående studierna ett målvärde för
INR på 2,8–4,2 och lyckades trots detta vida intervall endast
uppnå TTR (tid i terapeutiskt intervall) på 42 % (31).
ACTIVE-W-studien 2008 visade att patienter med TTR < 65 %
hade ökad risk för såväl ischemisk stroke som blödningar, och
att någon nytta med warfarin inte gick att påvisa jämfört med
kombinationen klopidogrel och acetylsalicylsyra (32). Genomsnittligt TTR vid warfarinbehandling i Sverige är idag 73,4 %
(33). Det är därför troligt att den sanna skyddseffekten av
warfarinbehandling är runt 80 %. Något exakt svar på frågan
hur stor skyddseffekten är lär vi inte kunna få eftersom det
vore oetiskt att, med den kunskap vi har idag om nyttan av
behandling, randomisera till placebo.

Av alla patienter med idag kända förmaksflimmer har endast
54 % antikoagulantiabehandling. Detta är förvisso en förbättring jämfört med 42 % för några år sedan (34). Andelen
kvinnor som får behandling är fortfarande lägre än bland
män. Statistik från Socialstyrelsen visar en tydlig minskning
av strokeinsjuknanden (blödningsstroke och ischemisk stroke
sammantaget) alltsedan slutet av 1990-talet (Figur 2). Nedgången kan ha flera orsaker, till exempel bättre behandling av
högt blodtryck, och ska inte ses enbart som en effekt av att fler
får blodförtunnande behandling vid förmaksflimmer.
Fortfarande är andelen som behandlas med acetylsalicylsyra
som strokeprofylax hög, särskilt bland de allra äldsta. Så sent
som 2014 sattes fortfarande 34 % av nydebuterade förmaksflimmerpatienter in på acetylsalicylsyra som emboliprofylax
(Figur 3). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör acetylsalicylsyra över huvud taget inte ges som strokeprofylax vid
förmaksflimmer, där åtgärden klassats som “icke-göra”(14).

Figur 2. Antal patienter per år sjukhusvårdade för stroke (blödning eller ischemisk).
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Figur 3. Andel patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia (ljusgrå) respektive acetylsalicylsyra (ASA)
(mörkgrå) som emboliprofylax i olika åldrar.
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Källa: Patient- och Läkemedelsregistret 2011–2014.

Figur 4. Antal patienter med blodförtunnande behandling i Sverige 2006–2015.
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VKA = vitamin K-antagonist
Dabi = dabigatran
Riva = rivaroxaban
Apixa = apixaban
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Nya blodförtunnare
På senare år har nya orala antikoagulantia tillkommit (apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban) som erbjuder
minst lika effektivt skydd mot ischemisk stroke som warfarin,
med fördelen av ökad bekvämlighet och en i det närmaste
halverad risk för hjärnblödning jämfört med warfarin (35).
Studier har också visat att följsamheten/uthålligheten med
behandlingen tycks vara likvärdig eller bättre med de nya
preparaten än med warfarin (36–38), som av många patienter på orättvisa grunder betraktas som råttgift. Sedan introduktionen av dessa nya blodförtunnande läkemedel ses en
betydande ökning av den totala användningen av blodförtunnare i Sverige (Figur 4). Det föreligger dock stora
regionala variationer inom landet. Huruvida detta beror på
en bristande kunskap bland förskrivande läkare och/eller
tidigare motvilja till warfarin är oklart.

Framtiden
Vilka prevalenssiffror som kommer att gälla om några år är
svårt att förutspå; prevalensen tycks vara ett rörligt mål där
skattningen beror på hur mycket och noga man letar. Därutöver
lever vi i en tid då vi får allt fler så kallade äldre. Tillsammans
gör det att vi kan vara säkra på att prevalensen och antalet
flimmerpatienter kommer att fortsätta öka under överskådlig
tid framöver.
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Warfarins plats i behandlingen
Anders Själander

Sammanfattning
Vid förmaksflimmer med minst två riskfaktorer för
stroke föreligger en årlig risk för stroke på mellan 3,3 och
20,3 %. Med warfarin kan denna risk minskas med 64 %,
med en relativ riskreduktion för mortalitet på 26 %.
Svensk warfarinbehandling håller en internationellt hög
klass, med en TTR (tid i terapeutiskt område) på över
75 %. Detta medför en relativt låg risk för blödningskomplikationer och tromboemboliska händelser. Detta tillsammans med en lång behandlingstradition utan kända
sena biverkningar, samt en möjlighet till reversering av
den antikoagulerande effekten med hjälp av vitamin K
eller protrombinkomplexkoncentrat (PCC), gör att warfarin kan erbjudas till en stor andel av patienter med förmaksflimmer och risk för stroke. Försiktighet bör iakttas
vid dosering av warfarin till äldre samt till patienter med
nedsatt njur- eller leverfunktion, hos vilka en lägre startdos och noggrann monitorering rekommenderas.

Inledning
Paroxysmalt, persisterande och permanent förmaksflimmer
innebär en ökad risk för ischemisk stroke eller systemisk
emboli. Orala antikoagulantia kan reducera den risken med
två tredjedelar (1), men innebär samtidigt en ökad risk för
allvarlig blödning där hjärnblödning är den mest fruktade
(2,3). Risken för tromboembolisk händelse beror på antalet
andra samtidiga riskfaktorer för stroke och brukar bedömas
enligt CHA 2DS2-VASc, där C = congestive heart failure,
hjärtsvikt (1p), H = hypertoni (1p), A = age, ålder (≥ 75 år,
2p), D = diabetes (1p), S = stroke/TIA/tromboembolism
(2p), V = vaskulär sjukdom (1p), A = age, ålder (65–74 år,
1p), Sc = sex category, kön (kvinna, 1p). Vid CHA 2DS2-VASc
2–9p är risken för stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA)
eller perifer emboli mellan 3,3 och 20,3 % per år. Vid
CHA 2DS2-VASc 1p är risken 1 % per år, medan patienter med
CHA 2DS2-VASc 0p endast har en risk på 0,3 % per år att
drabbas av en tromboembolisk händelse utan antikoagulantiabehandling (4).
Flera nya orala antikoagulantia (NOAK) har på senare år
introducerats som alternativ till warfarin och har i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård likställts med
warfarin avseende effekt och säkerhet (5). Detta bakgrundsdokument fokuserar på warfarins plats i behandlingen,

NOAK avhandlas i separata avsnitt i behandlingsrekommendationen Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och i andra bakgrundsdokument.

Behandlingskvalitet
Behandlingskvalitet med warfarin kan mätas på flera sätt.
Ett viktigt kvalitetsmått är att patienter med förmaksflimmer och indikation för strokeprofylax med oral antikoagulation verkligen får denna behandling, och att de som påbörjat sådan kvarstår på behandlingen om inte
kontraindikationer föreligger. I Sverige föreligger fortfarande underbehandling med orala antikoagulantia vid förmaksflimmer, delvis på grund av rädsla för biverkningar av
behandlingen (6).

”I Sverige föreligger
fortfarande underbehandling
med orala antikoagulantia
vid förmaksflimmer”
Behandlingskvalitet under pågående warfarinbehandling kan
också mätas på flera sätt. Optimalt är att räkna antalet komplikationer (blödningar, tromboemboliska händelser eller
död) som patienterna drabbats av. Alternativt kan man mäta
den tid patientens INR-värden har legat inom terapeutisk
nivå (time in therapeutic range, TTR) eller hur mycket
patientens INR-värden varierar över tid (INR-variabilitet)
(7,8). INR-variabilitet tar inte hänsyn till om en patient är
inom det terapeutiska området eller inte. Man kan ha ett
stabilt INR som dock hela tiden är för lågt eller för högt,
vilket ger låg variabilitet och samtidigt låg TTR. Samtidigt
kan man ha ett svängande INR inom det planerade terapeutiska området, vilket ger hög TTR med samtidigt hög INRvariabilitet. En hög TTR respektive låg INR-variabilitet
korrelerar båda, var för sig men än mer tillsammans, till
lägre risk för såväl tromboemboliska händelser som för
blödningar och död (9).
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Effekt och säkerhet med warfarin vid
förmaksflimmer i Sverige
Behandlingskvaliteten med warfarin är mycket hög i Sverige
mätt med TTR (10–12). Detta är sannolikt ett resultat av en
lång tradition med välorganiserat omhändertagande av patienterna samt datoriserade ordinationsstöd. Omhändertagandet är gott både i primärvården och vid specialiserade
antikoagulationsmottagningar, med låg risk för komplikationer (13). Som exempel kan nämnas att risken för en intrakraniell blödning hos patienter med warfarin på grund av
förmaksflimmer är 0,38 % (95 % konfidensintervall (KI)
0,37–0,40) per år för alla, och 0,44 % (KI 0,39–0,49) per år
för dem som nyligen startat behandlingen (12,14). Hos nystartade patienter sågs även en signifikant lägre risk för intrakraniell blödning hos dem med bättre TTR (> 70 %) på
0,34 % (KI 0,28–0,39). Således är behandlingskvaliteten
med warfarin av stor betydelse, och målet att hålla TTR över
70 % rekommenderas i europeiska riktlinjer (15).
I de tre randomiserade kontrollerade studierna som
jämfört NOAK med warfarin låg TTR i warfarin-armen på
64 % i RE-LY (Randomised Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy) (16), på 55 % i ROCKET AF (Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation)
(17), samt på 62 % i ARISTOTELE-studien (Apixaban
versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation) (18).
I Sverige är medel-TTR över 75 % (10–12), vilket har tagits
i beaktande när Socialstyrelsen likställt NOAK med warfarin
som strokeprofylax vid förmaksflimmer i Sverige (5).

”Behandlingskvaliteten med
warfarin är mycket hög i
Sverige mätt med TTR”
Warfarin som strokeprofylax vid
förmaksflimmer
Det finns två metaanalyser som sammanfattar studier där
man jämför warfarin med placebo hos patienter med förmaksflimmer (1,19). De ingående studierna har publicerats
1993 eller tidigare. På grund av den goda effekten av warfarin har senare studier inte genomförts mot placebo.
Vid förmaksflimmer och förhöjd risk att drabbas av stroke
ger warfarin jämfört med placebo:
•
en absolut riskreduktion på 2,7 % primärpreventivt,
och på 8,4 % sekundärpreventivt för stroke,
•
en relativ riskreduktion på 64 % (95 % KI 49–74) för
stroke,
•
en absolut ökad risk på 0,3 % samt en relativ ökad
risk på 2,4 (95 % KI 1,2–4,6) för allvarlig ickeintrakraniell blödning,
•
en absolut riskreduktion på 1,6 % samt en relativ riskreduktion på 26 % (95 % KI 3–43) för mortalitet.

CHA 2DS2-VASc 0p
Warfarin ska inte användas som strokeprofylax vid förmaksflimmer utan andra riskfaktorer för stroke, det vill säga CHA 2DS2VASc 0p. Detta på grund av att det saknas studier för att bedöma
effekten i denna patientgrupp, samt att den låga årliga risken för
att få en ischemisk stroke utan behandling (0,3 %) understiger
den generella risken för allvarlig blödning med behandling
(2–4). Inför planerad elkonvertering eller lungvensisolering ska
dock oral antikoagulation ges oavsett CHA 2DS2-VASc-poäng.

CHA 2DS2-VASc 1p
Denna patientgrupp har obehandlad en årlig risk för ischemisk stroke eller systemisk emboli på 1 % (4). Samtidigt har
denna grupp, bestående av i övrigt friska patienter, generellt
en låg risk för blödningar, varför vinsten med oral antikoagulation oftast överväger.

CHA 2DS2-VASc ≥ 2p
Dessa patienter har hög risk för stroke, mellan 3,3 och 20,3 %
per år (4), varför en stark indikation för oral antikoagulation
föreligger. Undantaget är mycket sköra patienter eller patienter där för hög blödningsrisk bedöms föreligga. En nationell
riktlinje är att 80 % av alla patienter med förmaksflimmer samt
minst en riskfaktor för stroke ska få profylax med orala antikoagulantia (20). Med den höga behandlingskvaliteten vi har
i Sverige har warfarin jämfört med NOAK motsvarande effekt
och säkerhet. Viktigast är att alla patienter med förmaksflimmer och indikation för strokeprofylax med oral antikoagulation faktiskt får detta skydd.

”Indikation för
strokeprofylax förligger
oftast även hos riktigt
gamla patienter”
Särskilda patientgrupper
Dosering till äldre
Oavsett ålder bör samma målintervall, oftast INR 2–3, användas. Vid lägre INR ökar risken generellt för stroke,
medan risken för allvarlig blödning börjar öka vid INR > 3
men framför allt vid INR > 4 (21,22). Risken för allvarlig
blödning ökar med stigande ålder, men även risken för stroke
ökar med åldern, varför indikation för strokeprofylax oftast
ändå föreligger hos riktigt gamla patienter.
Dosen warfarin som krävs för att nå terapeutiskt INR
minskar efter 40 års ålder närmast rätlinjigt med stigande
ålder (Figur 1). Detta har störst betydelse vid start av
behandlingen då man bör välja en lägre dos till äldre
patienter, medan yngre kan kräva betydligt fler tabletter för
att nå terapeutiskt INR.
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Interaktioner

Figur 1. Medeldos av warfarin för knappt 140 000
patienter med 95 % KI uppdelat på ålder.
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Källa: Nationella kvalitetsregistret för förmaksflimmer och oral
antikoagulation, Auricula, årsrapport 2014 (23).

Personer med nedsatt njurfunktion
Vid förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion, eGFR
< 30 ml/min, finns begränsade data för användande av
NOAK som strokeprofylax. Vid eGFR < 15 ml/min är alla
NOAK kontraindicerade, varför warfarin traditionellt har
använts som strokeprofylax i denna patientgrupp. Enligt
europeiska riktlinjer rekommenderas inte NOAK till någon
med eGFR < 30 ml/min på grund av otillräckliga data (24).
I en dansk registerstudie med 132 272 patienter med
förmaksflimmer hade 3 587 (2,7 %) kronisk njurinsufficiens
och 901 (0,7 %) var i dialys. Warfarin minskade inte risken
för tromboembolisk händelse signifikant (hazard ratio
[HR] 0,84; 95 % KI 0,69–1,01), samtidigt som risken för
blödning ökade (HR 1,36; 95 % KI 1,17–1,59) (25). Patienter med nedsatt njurfunktion brukar behöva lägre warfarindoser, har ofta sämre warfarinkontroll och har högre risk för
allvarlig blödning (25). Indikationen för warfarin bör vägas
mot den ökade blödningsrisken.

Personer med nedsatt leverfunktion
Nedsatt leverfunktion kan ge en förstärkt effekt av warfarin,
dels genom att syntesen av koagulationsfaktorer är hämmad,
dels genom minskad metabolism av warfarin. En försiktig
startdos samt noggrann monitorering rekommenderas. Indikationen för warfarin bör vägas mot den ökade blödningsrisken.
Warfarin är kontraindicerat vid gravt nedsatt leverfunktion.

Warfarin elimineras främst genom levermetabolism, där
CYP2C9, CYP1A2 samt CYP3A4 är viktigast. Läkemedel
som metaboliseras via samma enzym, eller som hämmar
eller inducerar dessa enzymer, kan därför påverka mängden
aktivt warfarin i kroppen. Styrkan av en interaktion kan vara
svår att förutse och kan dessutom variera över tiden. Vid
in- eller utsättning eller dosjustering av något läkemedel
som kan interagera med warfarin, krävs därför en intensifierad
monitorering av warfarinets effekt till dess att en stabil nivå
åter uppnås.
Viktigt är att även kosttillskott, naturläkemedel och
växtbaserade läkemedel, till exempel johannesört, kan interagera med warfarin och bör efterfrågas. En stor variation
från dag till dag i intaget av födoämnen rika på vitamin K
kan också påverka warfarinets effekt.
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NOAK: Faktor Xa-hämmare och trombinhämmare
Jonas Oldgren, Per Wester

Sammanfattning
Non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK), det vill
säga direkta hämmare av trombin (dabigatran) respektive faktor Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban), har i
fyra stora randomiserade kontrollerade studier av patienter med förmaksflimmer jämförts med warfarin,
med avseende på förmåga att förebygga stroke och systemiska embolier. Samtliga NOAK visades vara
åtminstone likvärdiga eller bättre än warfarin för att
förhindra stroke och systemiska embolier, undvika död
och minska risken för allvarliga blödningar. NOAK
jämfört med warfarin minskade betydligt risken för intrakraniella blödningar. Jämfört med warfarin har
NOAK snabbare insättande effekt, kortare halveringstid, stabil dos-effektrelation, liten eller ingen födoämnesinteraktion och mycket färre läkemedelsinteraktioner, vilket möjliggör behandling i fixerad dos utan
behov av regelbunden monitorering av koagulationseffekt. En snabbverkande antidot (motgift) till dabigatran
finns tillgänglig och en antidot mot faktor Xa-hämmare
är under utveckling. Ett flertal observationsstudier av
NOAK har de senaste åren visat liknande resultat som i
de randomiserade kontrollerade studierna, även vid
jämförelse med välkontrollerad warfarinbehandling i
Sverige. Sammanfattningsvis kan de goda resultaten och
erfarenheterna med NOAK bidra till målsättningen att ge
adekvat strokeskydd till patienter med förmaksflimmer
och ökad risk för stroke. NOAK är dock inte rekommenderade till patienter med minst måttlig mitralisstenos eller
gravt nedsatt njurfunktion, och de är kontraindicerade
hos patienter med mekanisk klaffprotes.

Inledning
Redan under 1950-talet utvecklades vitamin K-antagonister
(VKA) som antikoagulerande läkemedel via indirekt hämning av fyra koagulationsfaktorer. I Sverige har warfarin varit
den vanligast använda VKA:n och har i en metaanalys av sex
studier med cirka 2 900 patienter visat sig vara mycket effektiv
som strokeprofylax vid icke-valvulärt förmaksflimmer (1).
Under de senaste åren har flera nya orala koagulationshämmare utvecklats. Fyra av dem, vilka är direkta hämmare
av faktor IIa (trombin) respektive faktor Xa, har i stora randomiserade kontrollerade studier av patienter med förmaks-

flimmer jämförts med warfarin som strokeprofylax, se Tabell Ia–b på sidorna 47–48. En av faktor Xa-hämmarna har
också jämförts med acetylsalicylsyra (ASA) vid förmaksflimmer. Den nya gruppen läkemedel kallas ibland för DOAK,
direktverkande orala antikoagulantia, men internationellt är
den vanligaste benämningen NOAC, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, som på svenska översätts till NOAK.
De nya läkemedlen skiljer sig väsentligt från warfarin genom
snabbare insättande effekt, kortare halveringstid, stabil
dos-effektrelation, liten eller ingen födoämnesinteraktion
och mycket färre läkemedelsinteraktioner (Figur 2 på sidan
43 samt Tabell II på sidorna 49–50). Detta möjliggör behandling i fixerad dos utan behov av regelbunden monitorering
av koagulationseffekt som vid warfarinbehandling. Idarucizumab, ett monoklonalt antikroppsfragment, är en godkänd
antidot till dabigatran som har en snabbt insättande och god
effekt. Klinisk erfarenhet av idarucizumab vid livshotande
blödningstillstånd är dock begränsad. En antidot mot
faktor Xa-hämmare är under utveckling, se bakgrundsdokumentet Akut reversering av orala antikoagulantia och bridging vid förmaksflimmer.

Verkningsmekanismer och farmakokinetik
för NOAK
I Figur 1 ses schematiska steg av koagulationssystemet där
faktor Xa och trombin (faktor IIa) är centrala. Faktor Xa,
tillsammans med faktor Va, omvandlar protrombin (faktor II) till trombin (faktor IIa), som i sin tur aktiverar omvandling av fibrinogen till fibrin.
Vitamin K-antagonister (VK A, warfarin) har ett brett
anslag och hämmar protrombin (faktor II) samt faktorerna
VII, IX och X. Dabigatran är en direkt trombinhämmare
medan apixaban, edoxaban och rivaroxaban är direkta
hämmare av faktor Xa.
Absorption, metabolism och utsöndring av de olika
NOAK är presenterad i Figur 2. Faktor Xa-hämmarna intas
som aktiva substanser medan dabigatran intas som en
prodrug som blir aktiv efter tarmabsorption och hydrolysering i levern. Faktor Xa-hämmarna har hög biotillgänglighet
(50–100 %) medan motsvarande nivå för dabigatran endast
är 3–7 %. Faktor Xa-hämmarna apixaban och rivaroxaban
utsöndras till största delen via levern, medan utsöndring av
dabigatran till största delen sker via njurarna. Edoxaban utsöndras 50/50 via lever och njurar.
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Figur 1. Verkningsmekanismer för vitamin K-antagonist (VKA, warfarin) och NOAK (faktor Xa-hämmarna apixaban,
edoxaban och rivaroxaban samt trombinhämmaren dabigatran).
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Figur 2. Absorption, metabolism och utsöndring av NOAK.
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Källa: Heidbuchel H, et al; Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants
in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2015; 17 (10): 1467-1507. doi: 10.1093/europace/euv309. Translated by permission of
Oxford University Press on behalf of the European Society of Cardiology.

Interaktioner
Jämfört med VKA (warfarin) är NOAK behäftade med mycket
färre interaktioner både vad gäller läkemedel och födointag.
Samtliga NOAK har dock vissa läkemedelsinteraktioner som
måste beaktas (Tabell II, sidorna 49–50). Huvudsakliga mekanismer bakom NOAK:s interaktioner med andra läkemedel
baseras på en kompetitiv re-sekretion via en P-glykoprotein
(P-gp)-transportör efter tarmabsorption, samt på inducering
eller hämning av CYP3A4-beroende utsöndring via levern.
I Tabell II finns en praktisk guide över läkemedelsinteraktioner, baserat på förändrade plasmakoncentrationer av NOAK
vid samtidigt intag av andra läkemedel.

Sammanfattning av resultat av randomiserade
studier med NOAK jämfört med warfarin
(eller ASA)
För översikt av randomiserade studier, se även Tabell Ia–b på
sidorna 47–48.
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Dabigatran
RE-LY (3,4) (randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy) var en randomiserad fas 3-studie som utvärderade
effekten av två blindade doser dabigatran (Pradaxa), 110 mg
eller 150 mg 2 gånger dagligen, öppet jämfört med warfarin
(INR-mål 2,0–3,0) för prevention av stroke eller systemiska
embolier. Studien inkluderade totalt 18 113 patienter med
förmaksflimmer, med en medianuppföljningstid på 2,1 år (3).
Studien visade att dabigatran i dosen 150 mg 2 gånger
dagligen signifikant minskade risken för stroke eller systemiska embolier jämfört med warfarin (1,1 % vs 1,7 % per år,
p < 0,0001), utan att öka risken för allvarliga blödningar
(3,3 % vs 3,6 % per år, p = 0,31). Dabigatran 150 mg × 2
minskade risken för både ischemisk stroke (0,9 % vs 1,2 % per år)
och hemorragisk stroke (0,10 % vs 0,38 % per år).
Den lägre dosen dabigatran, 110 mg 2 gånger dagligen,
var jämförbar med warfarin avseende det primära utfallsmåttet stroke eller systemiska embolier (1,5 % vs 1,7 % per år,
p < 0,001 för analys av non-inferiority [inte sämre än]), men
visade signifikant minskad risk för allvarliga blödningar
(2,87 % vs 3,57 % per år, p = 0,003). Risken för ischemisk
stroke var likvärdig mellan substanserna, men dabigatran
110 mg × 2 minskade risken för hemorragisk stroke jämfört
med warfarin (0,12 % vs 0,38 % per år, p < 0,001).
Den årliga risken för intrakraniella blödningar var signifikant lägre med dabigatran än med warfarin (dabigatran
150 mg × 2 0,30 %; dabigatran 110 mg × 2 0,23 %; warfarin
0,76 %). Gastrointestinala blödningar var däremot vanligare
i gruppen som fick dabigatran 150 mg × 2 än bland dem som
fick warfarin (1,56 % vs 1,08 % per år).
Sammanfattningsvis visade resultaten från RE-LY att dabigatran 150 mg 2 gånger dagligen minskade risken för stroke
eller systemiska embolier utan att öka risken för allvarliga
blödningar jämfört med warfarin, medan dabigatran 110 mg
2 gånger dagligen minskade risken för allvarliga blödningar
utan att öka risken för stroke eller systemiska embolier.
Rivaroxaban
ROCKET-AF (5) (rivaroxaban once daily oral direct factor Xa
inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention
of stroke and embolism trial in atrial fibrillation) var en randomiserad dubbelblindad fas 3-studie som utvärderade effekten
av rivaroxaban (Xarelto) 20 mg en gång dagligen (reducerat till
15 mg vid kreatininclearance < 50 ml/min) jämfört med warfarin (INR-mål 2,0–3,0) för prevention av stroke eller systemiska
embolier. Studien inkluderade totalt 14 264 patienter med
förmaksflimmer, med en medianuppföljningstid på 1,9 år (5).
Studien visade att rivaroxaban var jämförbart med warfarin avseende det primära utfallsmåttet stroke eller systemiska
embolier (2,1 % vs 2,4 % per år, p < 0,001 för non-inferiority),
liksom förekomsten av allvarliga blödningar (3,6 % vs 3,4 %
per år, p = 0,58). Risken för ischemisk stroke var likvärdig
mellan substanserna, men rivaroxaban minskade risken för
hemorragisk stroke jämfört med warfarin (0,3 % vs 0,4 % per
år, p = 0,024). Risken för intrakraniella blödningar var också
lägre med rivaroxaban än med warfarin (0,5 % vs 0,7 % per
år, p = 0,02). Gastrointestinala blödningar var däremot
vanligare i gruppen som fick rivaroxaban än bland dem som
fick warfarin (3,2 % vs 2,2 % per år, p < 0,0001).
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Sammanfattningsvis visade resultaten från ROCKET-AF
att rivaroxaban en gång dagligen var likvärdigt med warfarin
avseende prevention av stroke eller systemiska embolier samt
avseende allvarliga blödningar.

Apixaban
ARISTOTLE (6) (apixaban for reduction in stroke and other
thromboembolic events in atrial fibrillation) var en dubbelblindad fas 3-studie som utvärderade effekten av apixaban
(Eliquis) 5 mg 2 gånger dagligen (reducerat till 2,5 mg vid
två av följande; ålder ≥ 80 år, vikt ≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 133 μmol/l) jämfört med warfarin (INR-mål 2,0–3,0)
för prevention av stroke eller systemiska embolier. Studien
inkluderade totalt 18 201 patienter med förmaksflimmer,
med en medianuppföljningstid på 1,8 år (6).
Studien visade att apixaban två gånger dagligen signifikant minskade risken för stroke eller systemiska embolier
jämfört med warfarin (1,3 % vs 1,6 % per år, p = 0,01) samtidigt som risken för allvarliga blödningar också var signifikant lägre (2,1 % vs 3,1 % per år, p < 0,001). Apixaban
minskade risken för hemorragisk stroke jämfört med warfarin (0,2 % vs 0,5 % per år) och substanserna var jämförbara
avseende ischemisk stroke (1,0 % vs 1,1 % per år, p = 0,42).
Risken för intrakraniella blödningar var betydligt lägre med
apixabanbehandling än med warfarin (0,3 % vs 0,8 % per år,
p < 0,001). Gastrointestinala blödningar var lika mellan
grupperna (0,8 % vs 0,9 % per år, p = 0,37).
Sammanfattningsvis visade resultaten från ARISTOTLE
att apixaban två gånger dagligen minskade risken för stroke
eller systemiska embolier, samtidigt som risken för allvarliga
blödningar minskade jämfört med warfarin.
AVERROES (7) (apixaban versus acetylsalicylic acid to
prevent stroke in atrial fibrillation patients who have failed or
are unsuitable for vitamin K antagonist treatment) var en
dubbelblindad fas 3-studie som utvärderade effekten av
apixaban 5 mg 2 gånger dagligen (reducerat till 2,5 mg vid
två av följande; ålder ≥ 80 år, vikt ≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 133 μmol/l) jämfört med acetylsalicylsyra (ASA) 81–
324 mg dagligen för prevention av stroke eller systemiska
embolier. Studien inkluderade totalt 5 599 patienter med
förmaksflimmer som bedömdes som olämpliga för behandling med vitamin K-antagonister. Medianuppföljningstid
var 1,1 år. Studien avbröts i förtid på inrådan av säkerhetskommittén, på grund av den uppenbara nyttan med
apixaban. Apixaban två gånger dagligen visade signifikant
minskad risk för stroke eller systemiska embolier jämfört
med ASA (1,6 % vs 3,7 % per år, p < 0,001), samtidigt som
risken för allvarliga blödningar var jämförbar med ASA
(1,4 % vs 1,2 % per år, p = 0,57). Apixaban minskade risken
för ischemisk stroke jämfört med ASA (1,1 % vs 3,0 % per år)
och substanserna var jämförbara avseende hemorragisk stroke (0,2 % vs 0,3 % per år, p = 0,45). Risken för intrakraniella
blödningar var jämförbar i behandlingsgrupperna (0,4 % vs
0,4 % per år, p = 0,69), liksom risken för gastrointestinala
blödningar (0,6 % vs 0,4 % per år, p = 0,22).
Sammanfattningsvis visade resultaten från AVERROES
att apixaban två gånger dagligen minskade risken för stroke
eller systemiska embolier utan att öka risken för stora
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blödningar jämfört med ASA. Resultaten från bland annat
AVERROES ligger till grund för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 har tydliggjort att ASA
inte är lämpligt som strokeprofylax vid förmaksflimmer (22).

Edoxaban
ENGAGE AF-TIMI 48 (8) (effective anticoagulation with
factor Xa next generation in atrial fibrillation) var en randomiserad dubbelblindad fas 3-studie som utvärderade effekten av
edoxaban i två olika doser, 60 mg respektive 30 mg 1 gång
dagligen, jämfört med warfarin (INR-mål 2,0–3,0) för prevention av stroke eller systemiska embolier. Studien inkluderade
totalt 21 105 patienter med förmaksflimmer, med en medianuppföljningstid på 2,8 år (8). Båda doserna halverades, till 30
respektive 15 mg 1 gång dagligen, vid kreatininclearance
30–50 ml/min, vikt ≤ 60 kg eller vid samtidig behandling med
potenta hämmare av P-glykoprotein, till exempel verapamil.
Studien visade att edoxaban, både i 60 mg- och 30 mgdosen, var jämförbar med warfarin avseende det primära utfallsmåttet stroke eller systemiska embolier (1,2 % respektive 1,6 %
vs 1,5 % per år, p ≤ 0,005 för non-inferiority vid båda doserna).
Den årliga risken för allvarliga blödningar var signifikant
lägre med båda edoxaban-doserna jämfört med warfarin
(2,8 % respektive 1,6 % vs 3,4 %, p < 0,001 för båda doserna).
Båda doserna minskade påtagligt risken för hemorragisk
stroke (0,3 % respektive 0,2 % vs 0,5 % per år, p < 0,001 för
båda doserna). Risken för ischemisk stroke var likvärdig
mellan edoxaban 60 mg och warfarin (1,3 % vs 1,3 % per år,
p = 0,97), men ökad i gruppen som behandlades med edoxaban 30 mg (1,8 % vs 1,3 % per år, p < 0,001). Den årliga
risken för intrakraniella blödningar var betydligt lägre med
edoxabanbehandling än med warfarin (edoxaban 60 mg
0,4 %; edoxaban 30 mg 0,3 %; warfarin 0,9 %). Gastrointestinala blödningar var vanligare i gruppen som behandlades
med edoxaban 60 mg, men lägre i gruppen med edoxaban
30 mg jämfört med warfarin (1,5 % vs 1,2 % per år, p = 0,03,
respektive 0,8 % vs 1,2 % per år, p < 0,001).
Analyser av ENGAGE AF-studien baserade på njurfunktion har dock visat att den strokeförebyggande effekten enbart gällde för patienter med njurfunktionsnedsättning
(GFR < 80 ml/min), och därför avråds behandling av patienter med mycket god njurfunktion (GFR > 95 ml/min).
Sammanfattningsvis visade resultaten från ENGAGE AFstudien att edoxaban en gång dagligen i båda doserna var likvärdigt med warfarin avseende risken för stroke eller systemiska
embolier, samtidigt som risken för allvarliga blödningar var
lägre. Endast den högre dosen av edoxaban på 60 mg, med
dosreduktion till 30 mg hos särskilda patientgrupper, är godkänd som strokeförebyggande behandling i Sverige.

Metaanalys och real world data
De randomiserade studierna har visat att NOAK erbjuder ett
minst lika bra skydd som warfarin mot stroke och systemiska
embolier samt minst lika bra säkerhet avseende allvarliga
blödningar generellt och betydligt lägre förekomst av intrakraniella blödningar jämfört med warfarin (Tabell Ia–b).
En metaanalys av samtliga fyra NOAK-studierna, dock med
enbart de högre doserna av dabigatran (150 mg) och
edoxaban (60 mg), visade att risken för stroke eller systemisk
embolism minskade med nästan 20 % (relativ risk [RR] 0,81;
95 % KI 0,73–0,91; p < 0,0001), total mortalitet minskade
med 10 % (RR 0,90; 95 % KI 0,85–0,95; p = 0,0003) och
risken för intrakraniell blödning minskade till mindre än
hälften (RR 0,48; 95 % KI 0,39–0,59; p < 0,0001), medan
gastrointestinala blödningar ökade med 25 % (RR 1,25;
95 % KI 1,01–1,55; p = 0,04) jämfört med warfarin (9).

”Studier visar att NOAK
erbjuder ett minst lika bra
tromboemboliskt skydd
som warfarin”
Resultaten för NOAK avseende stroke och systemisk embolism, och även avseende intrakraniella blödningar, tycks
bestå oavsett jämförelsegruppens effekt av warfarinbehandlingen uppmätt som tid inom terapeutiskt INRintervall (10–12), vilket är av särskild betydelse i Sverige där
warfarinbehandlingen genomförs med mycket hög tid inom
terapeutiskt intervall i internationell jämförelse.
Under de senaste åren har flera så kallade real world data
(RWD)-analyser publicerats avseende effekt och/eller säkerhet av NOAK hos patienter som behandlats i rutinsjukvården.
Många av dem har vetenskapliga brister såsom avsaknad av
kontrollgrupp (VKA) eller att studierna genomförts på små
patienturval, vid selekterade centra, med kort uppföljningstid
och ibland med undermåliga statistiska analyser. Den hittills
enda riktigt stora och helt oberoende RWD-analysen är en
studie av totalt 134 414 patienter med förmaksflimmer i
Medicare-registret, utförd av det amerikanska läkemedelsverket
FDA (13). I studien jämfördes > 72 000 patienter som påbörjat
dabigatranbehandling, främst 150 mg × 2 som är den godkända dosen för njurfriska i USA, med en lika stor propensitymatchad kohort av patienter som påbörjat behandling med
warfarin som strokeprofylax. Händelsefrekvensen var generellt något högre än i RE-LY-studien (3,4). Den relativa effekten och säkerheten med dabigatran jämfört med warfarin var
dock helt överensstämmande med RE-LY-studien, med undantag av att den numeriska men icke-signifikanta ökningen av
hjärtinfarkter med dabigatran i RE-LY-studien inte noterades
i analysen som FDA genomfört.
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Särskilda patientgrupper
Äldre
Medelåldern i studierna på NOAK vid förmaksflimmer var
70–73 år, det vill säga lägre än hos förmaksflimmerpatienter
i svensk rutinsjukvård. Med reservation för selekterat patienturval sågs, i subgruppsanalyser av ålderns betydelse i
NOAK-studierna, generellt god effekt och acceptabel säkerhet även hos äldre patienter. Äldre patienter har ofta nedsatt
njurfunktion med ökad risk för läkemedelsinteraktioner.
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU:s) rapport nr 229 2014 (14) får många äldre
individer med förmaksflimmer ingen antitrombotisk
behandling alternativt trombocythämmare. SBU:s slutsats
är att hög ålder i sig inte utgör någon kontraindikation, även
om individuella bedömningar fordras.

”NOAK elimineras
delvis via njurarna och
bedömning av njurfunktion
är därmed viktig”
Nedsatt njurfunktion
Alla NOAK elimineras delvis via njurarna. Bedömning av
njurfunktion, genom att uppskatta patientens njurclearance,
är därmed viktigt (Figur 2, Tabell II). I de stora randomiserade
NOAK/VKA-studierna hade 15–21 % av patienterna nedsatt
njurfunktion, det vill säga kreatininclearence 30–50 ml/min
estimerat med Cockroft-Gault-metoden. För de tre faktor Xahämmarna reducerades standarddosen för patienter med
nedsatt njurfunktion eller med en kombination av ålder, vikt
och njurfunktion. Resultaten avseende effekt (stroke) och
säkerhet (allvarlig blödning) var bibehållna med NOAK jämfört med warfarin även hos patienterna med njurfunktionsnedsättning (15). Särskilt kan noteras att risken för allvarlig
blödning var lägre med apixaban jämfört med warfarin hos
patienter med kreatininclearence 30–50 ml/min.
NOAK, särskilt apixaban, verkar således vara ett rimligt
alternativ för behandling även hos förmaksflimmerpatienter
med mild eller måttlig kronisk njursjukdom. Samtliga
NOAK-studier har gemensamt att de exkluderat patienter
med mekaniska klaffproteser eller med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min för samtliga
NOAK-preparat utom apixaban, som hade en nedre gräns
på 25 ml/min), varför endast warfarin rekommenderas till
dessa patientgrupper. Hos patienter som behandlas med
NOAK och som har nedsatt njurfunktion rekommenderas
minst halvårsvisa kontroller av estimerat kreatininclearence
för ställningstagande till dosjustering.

Nedsatt leverfunktion
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt eftersom patienter med känd leversjukdom eller förhöjda laboratorievärden (S-ASAT eller S-ALAT) har exkluderats från
NOAK/VK A-studierna. Samtliga NOAK är kontraindicerade vid leversjukdom med koagulationsrubbning.
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Sekundär strokeprevention
I de stora NOAK/VKA-studierna hade cirka 20 % av patienterna tidigare haft transitorisk ischemisk attack (TIA) eller ischemisk stroke. I denna grupp verkar NOAK (apixaban, dabigatran
och rivaroxaban) ge något bättre resultat än warfarin som sekundär strokeprofylax (odds ratio [OR] för stroke/systemisk
embolism 0,85; 95 % KI 0,74–0,99), främst på grund av färre
intrakraniella blödningar och hemorragisk stroke (OR 0,44;
95 % KI 0,032–0,62) (16–19). Detaljerade uppgifter för edoxaban som sekundärprofylax har ännu inte publicerats.

Stabil och akut kranskärlssjukdom
Kombinationen av förmaksflimmer och kranskärlssjukdom
är en vanlig klinisk situation och innebär ofta indikation
både för orala antikoagulantia och trombocythämmare,
särskilt efter en akut hjärtinfarkt eller perkutan koronar intervention (PCI) med stentimplantation. Det vetenskapliga
underlaget är otillräckligt avseende optimal kombinationsbehandling, särskilt avseende behandlingens längd. Det
finns ännu inga resultat av pågående randomiserade studier
som jämför VK A och NOAK hos patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI för akut eller stabil kranskärlssjukdom. Tillgängliga observationsdata baseras främst på
kombinationer av ASA, klopidogrel och oral antikoagulation med VK A eller NOAK. Ännu mer begränsat är det vetenskapliga underlaget för oral antikoagulation tillsammans
med nyare trombocythämmare som prasugrel och tikagrelor,
där den senare är den mest frekvent använda trombocythämmaren tillsammans med ASA efter hjärtinfarkt.
Sammanfattningsvis bör så kallad trippelbehandling, det
vill säga kombinationsbehandling med oral antikoagulation
och dubbel trombocythämning (i det senare fallet endast
ASA + klopidogrel), hållas så kort som möjligt vilket innebär
1–6 månader efter akut kranskärlssjukdom och en månad
efter elektiv stentinläggning. Därefter ges oral antikoagulation tillsammans med enkel trombocythämning i upp till
12 månader. Tolv månader efter akut kranskärlssjukdom
och/eller stentinläggning rekommenderas oral antikoagulation i monoterapi (2,20,21).

Val av NOAK
De tre NOAK – apixaban, dabigatran och rivaroxaban – som
initialt godkändes i Sverige har i Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för hjärtsjukvård (22) jämställts med warfarin som
strokeprofylax vid förmaksflimmer. NOAK bör enligt riktlinjerna speciellt beaktas vid nyinsättning av antikoagulationsbehandling, baserat på bland annat likvärdig eller
bättre strokeskyddande effekt, den lägre risken för hjärnblödningar, att regelbunden monitorering inte krävs samt
låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med warfarin.
Det saknas direkta jämförande studier mellan de fyra
NOAK. I valet av NOAK bör man väga in patientens preferenser, exempelvis avseende dosering en gång (rivaroxaban
och edoxaban) eller två gånger (apixaban och dabigatran)
dagligen. Man kan också ta hänsyn till de mindre skillnader
som påvisats för respektive NOAK i jämförelse med warfarin
för att på bästa sätt anpassa val av antikoagulerande läkemedel
på individnivå, se Tabell II i behandlingsrekommendationen.

18 113

2

Dosjusterat warfarin vs blindade
doser av dabigatran (150 mg × 2
eller 110 mg × 2)

Medel 71,5; SD 8,7

63,6

2,1

Antal patienter
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Manligt kön %
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64,5

Median 70; IQR 63–76

Dosjusterat warfarin vs apixaban
5 mg × 2

1,8

18 201

Randomiserad, dubbelblind

2,5 mg × 2 om minst två av följande:
ålder ≥ 80 år, kroppsvikt ≤ 60 kg eller
serumkreatininnivå ≥ 133 µmol/l

5 mg × 2

Apixaban
(ARISTOTLE) (ref. 6)

2,8

61,9

Median 72; IQR 64–78

Dosjusterat warfarin vs edoxaban
(60 mg × 1 eller 30 mg × 1)

2,8
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Randomiserad, dubbelblind

60 mg reducerat till 30 mg × 1 och
30 mg reducerat till 15 mg × 1 om
något av följande: kreatininclearance
30–50 ml/min, kroppsvikt ≤ 60 kg,
samtidig behandling med verapamil,
kinidin eller dronedaron

60 mg eller 30 mg × 1

Edoxaban
(ENGAGE AF-TIMI 48) (ref. 8)

CHADS2 = congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75, diabetes, prior stroke/transient ischaemic attack [2 points]; IQR = interquartile range (25:e–75:e percentilen); SD = standardavvikelse
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Randomiserad, öppen

Studiedesign

20 mg × 1

Rivaroxaban
(ROCKET-AF) (ref. 5)

15 mg × 1 om kreatininclearance
30–49 ml/min

150 mg eller 110 mg × 2

Dabigatran
(RE-LY) (ref. 3,4)

Dosreducering i vissa patientgrupper

Dos

Tabell Ia.

Tabell Ia–b. Randomiserade studier av NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer.
Tabellerna bygger på uppgifter från Camm AJ, et al; 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, 2012 (23).
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4,13

0,64

0,82 (1,29;
0,96–1,75;
p = 0,09)
3,75 (0,91;
0,80–1,03;
p = 0,13)

3,64 (0,88;
0,77–1,00;
p = 0,051)

1,13 (1,04;
0,82–1,33;
p = 0,74)

0,81 (1,27;
0,94–1,71;
p = 0,12)

1,60 (1,48;
1,19–1,86;
p < 0,001)

Händelsefrekvens, %/år*

2,21

1,12

1,24

0,74

3,45

0,44

1,42

2,42

Händelsefrekvens, %/år

n = 7 133

Warfarin

1,87 (0,85;
0,70–1,02;
p = 0,07)

0,91 (0,81;
0,63–1,06;
p = 0,12)

2,00 (1,61;
1,30–1,99;
p < 0,001)

0,49 (0,67;
0,47–0,93;
p = 0,02)

3,60 (1,04;
0,90–2,30;
p = 0,58)

0,26 (0,59;
0,37–0,93;
p = 0,024)

1,34 (0,94;
0,75–1,17;
p = 0,581)

2,12 (0,88;
0,75–1,03;
p < 0,001 för
non-inferiority,
p = 0,12 för superiority)

Händelsefrekvens, %/år**

n = 7 131

Rivaroxaban

Rivaroxaban
(ROCKET-AF)

*Riskkvot vs warfarin
**Hazardkvot vs warfarin
Riskkvoter och hazardkvoter jämfört med warfarinbehandling återges med 95 % konfidensintervall och p-värden.

Dödsfall, alla
orsaker

Hjärtinfarkt

1,09

Gastrointestinal allvarlig
blödning

0,23 (0,29;
0,19–0,45;
p < 0,001)

0,32 (0,42;
0,29–0,61;
p < 0,001)

0,77

Intrakraniell
blödning

2,92 (0,80;
0,70–0,93;
p = 0,003)

3,40 (0,94;
0,82–1,08;
p = 0,41)

3,61

Allvarlig
blödning

0,12 (0,31;
0,17–0,56;
p < 0,001)

0,10 (0,26;
0,14–0,49;
p < 0,001)

0,38

0,93 (0,76;
0,59–0,97;
p = 0,03)

Hemorragisk
stroke

1,34 (1,10;
0,88–1,37;
p = 0,42)

1,12 (0,65;
0,52–0,81;
p < 0,001 för
non-inferiority
och superiority)

1,72

1,22

1,54 (0,89;
0,73–1,09;
p < 0,001 för
non-inferiority)

Händelsefrekvens, %/år*

Händelsefrekvens, %/år

n = 6 015

n = 6 076

n = 6 022

Dabigatran
110 mg

Dabigatran
150 mg

Dabigatran
(RE-LY)

Warfarin

Ischemisk
stroke

Stroke/
systemisk
embolism

Tabell Ib.

3,94

0,61

0,86

0,80

3,09

0,47

1,05

1,60

Händelsefrekvens, %/år

n = 9 081

Warfarin

3,52 (0,89;
0,80–0,99;
p = 0,047)

0,53 (0,88;
0,66–1,17;
p = 0,37)

0,76 (0,89;
0,70–1,15;
p = 0,37)

0,33 (0,42;
0,30–0,58;
p < 0,001)

2,13 (0,69;
0,60–0,80;
p < 0,001)

0,24 (0,51;
0,35–0,75;
p < 0,001)

0,97 (0,92;
0,74–1,13;
p = 0,42)

1,27 (0,79;
0,66–0,95;
p < 0,001 för
non-inferiority,
p = 0,01 för
superiority)

Händelsefrekvens, %/år**

n = 9 120

Apixaban

Apixaban
(ARISTOTLE)

4,35

0,75

1,23

0,85

3,43

0,47

1,25

1,80

Händelsefrekvens, %/år

n = 7 036

Warfarin

3,99 (0,92;
0,83–1,01;
p = 0,08)

0,70 (0,94;
0,74–1,19;
p = 0,60)

1,51 (1,23;
1,02–1,50;
p = 0,03)

0,39 (0,47;
0,34–0,63;
p < 0,001)

2,75 (0,80;
0,71–0,91;
p < 0,001)

0,26 (0,54;
0,38–0,77;
p < 0,001)

1,25 (1,00;
0,83–1,19;
p = 0,97)

1,57 (0,87;
0,73–1,04;
p < 0,001 för
non-inferiority,
p = 0,08 för
superiority)

Händelsefrekvens, %/år**

n = 7 035

Edoxaban
60 mg

3,80 (0,87;
0,79–0,96;
p = 0,006)

0,89 (1,19;
0,95–1,49;
p = 0,13)

0,82 (0,67;
0,53–0,83;
p < 0,001)

0,26 (0,30;
0,21–0,43;
p < 0,001)

1,61 (0,47;
0,41–0,55;
p < 0,001)

0,16 (0,33;
0,22–0,50;
p < 0,001)

1,77 (1,41;
1,19–1,67;
p < 0,001)

2,04 (1,13;
0,96–1,34;
p = 0,005 för
non-inferiority,
p = 0,10 för
superiority)

Händelsefrekvens, %/år**

n = 7 034

Edoxaban
30 mg

Edoxaban
(ENGAGE AF-TIMI 48)
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P-gp-konkurrens och svag hämning
av CYP3A4

P-gp-konkurrens och hämning av
CYP3A4

P-gp-konkurrens

P-gp-konkurrens (och svag hämning
av CYP3A4)

Diltiazem

Dronedaron

Kinidin (licens)

Verapamil

Måttlig hämning av CYP3A4

Potent P-gp- och BCRP-konkurrens,
hämning av CYP3A4

Flukonazol

Itrakonazol
Ketokonazol
Posakonazol
Vorikonazol

Antimykotika

Proteashämmare, HIV
(t.ex. ritonavir)

Konkurrens eller hämning av P-gp
och BCRP, hämning av CYP3A4

Inducering av P-gp/BCRP och
CYP3A4/CYP2J2

Rifampicin***

Antivirala läkemedel

Måttlig P-gp-konkurrens och hämning av CYP3A4

Erytromycin
Klaritromycin

Antibiotika

Atorvastatin

P-gp-konkurrens och hämning av
CYP3A4

P-gp-konkurrens

Digoxin

Andra kardiovaskulära
läkemedel

Måttlig P-gp-konkurrens

Amiodaron

Antiarytmika

Interaktion via

+ 140–150 %
(dosering i USA: 2 × 75 mg om CrCl
är 30–50 ml/min)

Inga data ännu

Inga data ännu

– 66 %

+ 15–20 %

+ 18 %

+ 12–180 %
(reducera NOAK-dos och ta samtidigt)

+ 53 %

+ 70–100 %
(dosering i USA: 2 × 75 mg om CrCl
är 30–50 ml/min)

Ingen påverkan

Ingen påverkan

+ 12–60 %

Dabigatran

Upp till + 160 %

+ 42 % (om systemiskt administrerat)

Upp till + 153 %

Upp till – 50 %

+ 30–54 %

Ingen påverkan

Liten påverkan*** (använd med försiktighet om CrCl 15–50 ml/min)

Ökningens omfattning ej känd

+ 100 %

Inga data ännu

Stark ökning

– 54 %

Inga data ännu

Inga data ännu

Inga PK-data

Inga data ännu

Inga PK- eller PD-data: iaktta
försiktighet

+ 40 %

Måttlig påverkana men inga PK- eller
PD-data: iaktta försiktighet och försök undvika

Inga data ännu

Ingen påverkan

Inga PK-data

Apixaban

Liten påverkana (använd med försiktighet om CrCl 15–50 ml/min)

Liten påverkan (använd med försiktighet
om CrCl < 50 ml/min)

Rivaroxaban

+ 87–95 %
(reducera NOAK-dos med 50 %)

Inga data ännu

Inga data ännu

Undvik om möjligt: minskning med
35 % men med kompensatorisk
ökning av aktiva metaboliter

+ 90 %
(reducera NOAK-dos med 50 %)

Ingen påverkan

+ 53 %
(ingen dosreduktion krävs enligt
produktresumé)

+ 77 %
(ingen dosreduktion krävs enligt
produktresumé)

+ 85 %
(reducera NOAK-dos med 50 %)

Inga data ännu

Ingen påverkan

+ 40 %

Edoxaban

Påverkan av läkemedelsinteraktioner och andra kliniska faktorer på plasmanivåer (AUC) av NOAK och rekommendationer om dosjustering. Graden av plasmanivåpåverkan anges som procentuell ökning (+) eller minskning (–) av AUC.
gråblå = reducerad dos (från 150 till 110 mg × 2 för dabigatran; från 20 till 15 mg × 1 för rivaroxaban; från 5 till 2,5 mg × 2 för apixaban; från 30 till 60 mg för edoxaban); ljusgrå
Orange
orange = kontraindicerat/ej rekommenderat; mörkgråblå
ljusgrå =
överväg reducerad dos om ≥ 2 ”ljusgråblå
läkemedel”;
= data saknas.
ljusgrå läkemedel

Tabell II. Praktisk guide angående läkemedelsinteraktioner.
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Ökad plasmakoncentration

Ökad plasmakoncentration

Ökad plasmakoncentration

Vikt ≤ 60 kg

Njurfunktion

Upp till – 50 %

Ingen påverkan

Inga data ännu

a

a

– 54 %

Ingen påverkan

+ 55 %

Inga data ännu

Apixaban

Se Tabell II i behandlingsrekommendationen

Ökningens omfattning ej
känd

Rivaroxaban

b

b

– 35  %

Ingen påverkan

Ingen påverkan (men farmakodynamisk påverkan i form av ökad
blödningstid)

+ 73 %

Edoxaban

Farmakodynamiska interaktioner (trombocytaggregationshämmare; NSAID; systemisk behandling med steroider; andra antikoagulantia); GI-blödning i
anamnesen; nyligen genomgången operation av vitalt organ (t.ex. hjärna, öga); trombocytopeni (t.ex. i samband med kemoterapi); HAS-BLED ≥ 3

– 66 %

– 12–30 %

Inga data ännu

Inte rekommenderat

Dabigatran

Källa: Heidbuchel H, et al; Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace
2015;17(10):1467–1507. doi: 10.1093/europace/euv309. Translated by permission of Oxford University Press on behalf of the European Society of Cardiology.

BCRP = bröstcancerresistensprotein; CrCl = kreatininclearance; GI = gastrointestinal; PD = farmakodynamik; PK = farmakokinetik; P-gp = Plasma-glykoprotein; PPI = protonpumpshämmare

*** Vissa interaktioner leder till reducerade plasmanivåer för NOAK, i motsats till de flesta interaktioner som leder till ökade plasmanivåer för NOAK. Detta kan också utgöra en kontraindikation för samtidig användning, vilket
markeras med brunt.
grönt ). Eftersom detta inte är undersökt i prospektiva studier, bör dock
brunt . Produktresumén för edoxaban anger att samtidig administrering är möjlig i dessa fall, trots en minskning av plasmanivån (grön
sådan samtidig användning ske med försiktighet, och om möjligt undvikas.
a
Enligt produktresumén dosreduktion från 5 mg × 2 till 2,5 mg × 2 om två av tre följande kriterier uppfylls: ålder ≥ 80 år, vikt ≤ 60 kg, S-kreatinin ≥ 133 µmol/l.
b
Ålder har ingen signifikant påverkan efter justering för vikt och njurfunktion.

Annan ökad blödningsrisk

Ökad plasmakoncentration

Ålder ≥ 80 år

Inducering av P-gp/BCRP och
CYP3A4/CYP2J2

GI-absorption

P-gp-konkurrens

P-gp-konkurrens

Interaktion via

Ålder ≥ 75 år

Andra faktorer

Karbamazepin***
Fenobarbital***
Fenytoin***
Johannesört***

Andra läkemedel

H2-antagonister
PPI
Al-Mg-hydroxid

Antacida

Naproxen

Antiflogistika

Ciklosporin
Takrolimus

Immunosuppressiva
läkemedel

Tabell II, forts. Praktisk guide angående läkemedelsinteraktioner.
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Hur påverkas lab-analyser av NOAK?
Karin Strandberg, Fariba Baghaei

Sammanfattning
Användningen av NOAK förväntas öka i landet. I vissa
situationer kan mätning av antikoagulerande effekt behövas, men rutinmässig monitorering av behandlingseffekt rekommenderas inte. Med en ökande förskrivning
kommer frågeställningar kring behandlingseffekt att
förekomma allt oftare och kräva beslut om åtgärder av
behandlare och en anpassning av analyssortimentet på
våra sjukhuslaboratorier. Njurfunktionen behöver också
följas regelbundet vid NOAK-behandling. Flera koagulationsanalyser påverkas av pågående behandling, bland
annat flera av dem som ingår i en trombofiliutredning,
såsom test för förekomst av lupusantikoagulans. Mycket
höga PK(INR)-värden och APT-tider analyserat på sjukhuslaboratorier kan inge misstanke om förhöjda koncentrationer av dabigatran och rivaroxaban, medan dessa
analyser påverkas i mindre utsträckning av apixaban. Vid
bedömning av NOAK:s antikoagulerande effekt har
dessa analyser begränsat värde vid terapeutiska nivåer av
läkemedlen. Patientnära koagulationsinstrument påverkas också av NOAK, men i varierande utsträckning, och
sådana instrument kan i dagsläget inte användas för att
monitorera läkemedelseffekt. Koagulationsanalyser som
kalibrerats med respektive läkemedel, såsom trombintid
i analysen P-Dabigatran och anti-faktor Xa-aktivitet i
analyserna P-Rivaroxaban och P-Apixaban, kan användas
för att indirekt koncentrationsbestämma NOAK och
besvaras som en masskoncentration i µg/l. Uppgift om
när prov tagits i förhållande till given dos behövs för att
resultatet ska kunna tolkas korrekt, om frågeställningen
exempelvis är terapisvikt. Tillgängligheten för dessa analyser är än så länge liten i landet, men analyserna är möjliga
att sätta upp med de koagulationsinstrument som används
i sjukhuslaboratoriernas dygnet runt-verksamhet.

Inledning
Användningen av non-vitamin K orala antikoagulantia
(NOAK) ökar snabbt. Med det ökar också behovet av riktlinjer för när mätning av antikoagulationsgraden kan behöva
göras och hur denna i sin tur är relaterad till komplikationsrisk. NOAK ges i fast dos och behandlingseffekten monitoreras inte rutinmässigt. Vid komplikationer såsom blödning
eller tromboemboliska komplikationer (terapisvikt), eller för
att bedöma blödningsrisk till exempel inför kirurgi eller
trombolysbehandling, kan effekten behöva mätas (1–3). De
laboratorieanalyser som är av värde i dessa situationer skiljer
sig delvis från etablerade analyser för att mäta komplikationer till antivitamin-K (AVK)-behandling. Det finns specifika
test för respektive NOAK som kan användas, och idag används, bland annat vid följsamhetsfrågeställning, och som
kan behöva ingå i analyssortimentet på våra akutsjukhus.
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Det finns också screeningmetoder för plasmakoagulation,
såsom PK(INR) och APT-tid (APTT), vilka kan användas
för screening av höga läkemedelsdoser i en akutsituation
(4,5). Dessutom påverkas flera andra koagulationsanalyser
av pågående NOAK-behandling, till exempel de som ingår i
en trombofiliutredning, men också patientnära koagulationsanalyser (6,7).
De nya orala antikoagulantia är direkta hämmare av enskilda koagulationsfaktorer, antingen trombin (faktor IIa;
dabigatranetexilat) eller faktor Xa (FXa; rivaroxaban, apixaban och edoxaban). Detta i motsats till warfarin (AVK-behandling) som hämmar flera koagulationsfaktorer, vilket ger
en påverkan på PK(INR) och APTT (8–10). En väsentlig
skillnad jämfört med AVK-behandling är att en korrekt tolkning av resultaten från specifika NOAK-test förutsätter kunskap om provtagningstidpunkt i förhållande till tidpunkt för
senaste given dos. De interindividuella exponeringsintervallen
är också bredare för NOAK, vilket kan vara ett problem när
resultat ska tolkas i sitt kliniska sammanhang.
Alla NOAK metaboliseras i olika grad via njurarna och har
korta halveringstider om patientens njurfunktion är normal.
Det medför att försiktighet behöver vidtas vid nedsatt njurfunktion. Analyser för att bedöma njurfunktionen (GFR)
kan därför också behöva utföras med viss regelbundenhet.

”Specifika test för respektive
NOAK kan behöva ingå i
analyssortimentet på våra
akutsjukhus”
Användning av koagulationsanalyser
PK(INR) och APT-tid
De etablerade globala plasmakoagulationsanalyserna
PK(INR) och APT-tid (APTT) används sedan länge på
akutsjukhusens laboratorier för att monitorera effekt av
AVK- respektive heparinbehandling. De ger en övergripande bild av hur påverkad plasmakoagulationen är vid behandlingen och är enkla test att utföra, såväl på automatiserade
koagulationsinstrument som på patientnära utrustning.
Det finns också etablerade nationella program för extern
kvalitetssäkring som administreras via Equalis och som de
flesta laboratorier deltar i. Detta medför att det är möjligt att
jämföra analysresultat, till exempel mellan olika sjukhus.
PK(INR) används främst för monitorering av AVK-behandling. APTT används också i blödningsutredning för att påvisa koagulationsfaktorbrist som ger en förlängd APTT. Vid
förekomst av antikroppar som binder fosfolipidbindande
protein (så kallad lupusantikoagulans), liksom vid heparinbehandling, förlängs också ofta APTT.

B A KG R U N D S D O K U M E N TAT I O N

Figur 1. Klinisk användning av olika laboratorietest för att bedöma effekten av NOAK (dabigatran, rivaroxaban,
apixaban).
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Källa: Tabellen bygger på uppgifter från EJ Favaloro et al, 2015 (1).

PK(INR) och APT-tid vid NOAK-behandling
Både PK(INR) och APTT påverkas av NOAK i tillsatsförsök,
men det är oftast inget linjärt dos-effektsamband (11–13).
Påverkan på PK(INR) och APTT är inte enbart beroende av
läkemedelsdos, utan också av vilken kombination av reagens
och instrument som respektive laboratorium använder för
till exempel APTT. Det är beroende av när prov tagits i förhållande till given dos och det föreligger stor interindividuell
variation. I akuta situationer kan PK(INR) och APTT användas för att få en grov indikation på om koncentrationen
av dabigatran och rivaroxaban i plasma är hög, men i det
enskilda fallet kan variationer förekomma. Den största begränsningen med PK(INR) och APTT som metoder i detta
sammanhang är att de inte är specifika för påverkan av AVKeller NOAK-läkemedlen, utan även påverkas av till exempel
K-vitaminbrist och leversvikt. Vid normal APTT kan låga
koncentrationer av dabigatran och rivaroxaban föreligga.
Både vid terapeutiska och höga koncentrationer av apixaban
kan PK(INR) och APTT vara normala (1). För att utesluta
överdosering i akuta situationer kan PK(INR) och APTT
användas som screeningtest. Högsta NOAK-koncentrationen
förväntas uppträda 1,5–3 timmar efter läkemedelsintag (för
terapeutiska koncentrationer), och ett högt PK(INR) eller
APTT omedelbart före given dos kan tala för överdosering/
ackumulering. Värdet av dessa analyser är begränsat i andra
kliniska situationer.

Jämförelser med övriga analyser för mätning av
NOAK-effekt
Laboratorieaspekter
Det finns möjlighet att koncentrationsbestämma NOAK direkt
med masspektrometri (LC-MS/MS), en läkemedelsanalys som
också är referensmetod (14–16). Det är emellertid oftast
läkemedlens koagulationspåverkan man vill bedöma och massspektrometri är för närvarande inte tillgänglig på mer än ett
ställe i landet, nämligen vid Karolinska Universitetssjukhuset,
och inte på jourtid. Därför förväntas istället de specifika koagulationstest, som beskrivs nedan, rekommenderas i första hand
framöver, eftersom de dessutom avspeglar antikoagulationsgraden (jämför med hur koagulationstestet PK(INR) används
vid warfarinbehandling). De är även möjliga att sätta upp på
sjukhuslaboratoriernas befintliga koagulationsutrustning.
Flera rekommendationer om val av metoder finns publicerade, även med förslag till val av reagens i vissa fall (17–19).
Standardisering för att utjämna skillnader mellan metoder
saknas, men internationella program för kvalitetssäkring
finns, vilket gör det möjligt att jämföra nivåer mellan laboratorier. Graden av överensstämmelse/korrelation mellan
koncentrationsbestämning med masspektrometri och indirekt bestämning med de specifika koagulationstesten som
beskrivs nedan är god. Vid mycket låga koncentrationer av
läkemedlen ger masspektrometri oftast en mindre interindividuell variation. (För dal- och toppvärden för NOAK vid
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steady-state, se referens 20). Situationer där mätning är aktuell
beskrivs i bakgrundsdokumentet Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför?

Trombintid för effekt av dabigatran
Trombintid (TT) kan användas i blödningsutredning och
finns framför allt tillgänglig vid landets specialkoagulationslaboratorier. Om metoden kalibrerats med dabigatran kan
den användas för att ge ett kvantitativt mått på dabigatrankoncentrationen. Analysen P-Dabigatran mätt med trombintid besvaras som en masskoncentration i µg/l. Det finns
specifika, kommersiella och automatiserade metoder tillgängliga, till exempel anpassade så kallade dTT-metoder, för
att mäta dabigatrannivån och sambandet är linjärt i jämförelse med läkemedelsanalys utom vid låga terapeutiska koncentrationer (21,22). Gemensamt för dTT-metoderna är att
de inte påverkas av rivaroxaban eller apixaban, men heparinbehandling kan påverka resultatet (se Figur 1). Det finns
även andra metoder baserade på kromogena substrat; anti-IIa/
DTI-metoder eller ecarin-metoder. De senare är inte känsliga
för heparin, till exempel ecarin chromogen och ecarin clot
assay (4), men standardisering för mätning specifikt av dabigatran saknas. Användningen av dessa metoder är också mer
begränsad (1).

”En del koagulationsanalyser,
till exempel flera som ingår i
en trombofiliutredning, kan
påverkas av samtliga NOAK”
Anti-faktor Xa-aktivitet för effekt av rivaroxaban och
apixaban
Anti-faktor Xa-aktivitet används framför allt för bestämning
av heparins eller lågmolekylärt heparins (LMH) faktor Xahämmande effekt. Det finns kommersiellt tillgängliga kalibratorer för rivaroxaban och apixaban, men ännu inte för
edoxaban. Med dessa kan metoden ge ett kvantitativt mått
på koncentrationen av läkemedlet. Anti-Xa-aktiviteten uppvisar ett linjärt samband med plasmakoncentrationen av rivaroxaban eller apixaban. Analyserna P-Rivaroxaban och
P-Apixaban mätt med anti-Xa-aktivitet kan besvaras som en
masskoncentration i µg/l, till skillnad från vid heparinbehandling då svaret anges som anti-Xa-aktivitet i kIE/l. Om

man använder en anti-Xa-metod som är kalibrerad för heparin/
LMH kan man förvänta sig ett mycket högt resultat om patienten står på terapeutisk behandling med en peroral
Xa-hämmare, ofta högt över terapeutiskt område för heparin/
LMH. Anti-faktor Xa-aktiviteten påverkas inte av dabigatran.
För edoxaban är publikationerna färre, men specifika antiXa-test är troligtvis användbara (23). Det innebär att en
specifik kalibrator behövs, vilken väntas bli kommersiellt
tillgänglig under 2017.

Andra koagulationsanalyser som påverkas
vid NOAK-behandling
Specialkoagulationsanalyser
Andra koagulationsanalyser, till exempel flera av dem som
ingår i en trombofiliutredning, kan påverkas av samtliga
NOAK (1,6,7,24,25). Generellt kan man säga att av de
analyser som ingår i en koagulationsutredning är det de så
kallade immunologiska, det vill säga de som är baserade på
att en antikropp binder ett antigen (till exempel D-dimer
och fritt protein S eller enzymatiska metoder såsom de flesta
protein C-metoder), som påverkas minst. Metoder för
antitrombinbestämning påverkas i olika grad om reagenset
är trombin- eller FXa-baserat och är beroende av vilket
NOAK patienten står på, det vill säga om läkemedlet är en
trombin- eller Xa-hämmare. Står patienten exempelvis på
rivaroxaban och laboratoriet använder ett Xa-baserat
antitrombin-reagens, så kan antitrombin-resultaten för
patienten bli falskt förhöjda. Detta kan ha betydelse vid
diagnostiken av ärftlig anti- trombinbrist, men också när
koagulationsanalyser följs inom intensivvården. Även metoder för lupusantikoagulans (dRVVT) påverkas i sin tur olika
mycket beroende på vilket reagens man använder. Detta
innebär att man kan få falskt positivt resultat för förekomst av
lupusantikoagulans om patienten står på NOAK-behandling.
Detta gäller framför allt Xa-hämmarna men även dabigatran.
dRVVT har därför föreslagits som screeningmetod för att
detektera förekomst av NOAK, eftersom alla NOAK påverkar och ger en förlängd koagulationstid i detta test (5). Det
laboratorium som utför specialkoagulationsutredningar
behöver därför veta om patienten står på NOAK-behandling
för att kunna tolka resultaten. För att helt undvika problem
vid tolkning av resultat av sådana utredningar, rekommenderas att prov tas före insättandet av behandling eller efter
avslutad behandling. Vid AVK-behandling behöver man
vänta med provtagning 4–6 veckor efter avslutad behandling. Med NOAK behöver man sannolikt vänta kortare tid,
men erfarenheten är begränsad.
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Patientnära koagulationsanalyser
Det finns också rapporter om hur patientnära metodik påverkas under pågående NOAK-behandling (26). Coaguchekinstrument kan exempelvis vara användbara för att påvisa
rivaroxabaneffekt, men inte för dabigatran- eller terapeutiska
apixabankoncentrationer. Flera andra patientnära instrument
baserade på mätning av protrombintid (Quick-metodik)
finns, men antalet publikationer om NOAK-påverkan är
begränsat. Effekten av terapeutiska och supraterapeutiska
koncentrationer av dabigatran, rivaroxaban och apixaban
har emellertid också studerats på de patientnära koagulationsinstrumenten ACT (activated clotting time, ”helblodsAPTT”), ROTEM (rotational thromboelastometry) och
TEG (thromboelastography, viskoelastisk koagulationsmätning), samt på en grupp instrument för att mäta trombocytfunktion eller effekt av trombocytaggregationshämmande
behandling: PFA 200, Multiplate och LTA (de båda senare
baserade på aggregometri [27–29]). Sammanfattningsvis
kan man säga att supraterapeutiska koncentrationer av
NOAK förväntas påverka de metoder som är baserade på
mätning av en koagulationstid, till exempel ACT och CT
(clotting time) i parametrarna INTEM och EXTEM på
ROTEM eller R på TEG. När det gäller mer terapeutiska
nivåer kan man inte förvänta sig att säkert se någon effekt på
de patientnära metoderna. Framför allt är det inte möjligt
att monitorera läkemedelseffekten med dessa instrument.
Det finns andra patientnära koagulationsinstrument, till
exempel metoder för mätning av trombocytfunktion, som
inte påverkas av NOAK. Nya patientnära metoder för
NOAK-mätning är under utveckling, till exempel sådana
där test kan göras på urin (30).
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Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför?
Mika Skeppholm

Sammanfattning
Non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK) lanseras
som läkemedel med fast dosering och utan behov av
monitorering. En klar korrelation föreligger dock mellan
läkemedlens plasmakoncentration och antikoagulerande
effekt, och precis som för warfarin påverkas detta av en
rad kliniska faktorer: primärt ålder, njurfunktion och
kroppsvikt.
Det finns nu data som talar för att det föreligger så
kallade terapeutiska koncentrationsintervall och att det
därmed finns utrymme för dosoptimering även för
NOAK. Hos selekterade patienter förefaller en dosreduktion kunna ge minskat antal blödningar med bibehållet skydd mot tromboemboli.
Vid ett antal specifika situationer kan också möjligheten att bestämma läkemedelskoncentration underlätta
det kliniska beslutsfattandet. Exempel på sådana situationer är blödningar eller tromboemboliska händelser
under pågående behandling, då behov av reversering
respektive utvidgad antitrombotisk behandling eller
invasiva åtgärder föreligger, liksom vid operationer eller
intoxikationer där behandling med antidot kan bli
aktuellt (gäller hittills dabigatran).
Vid nyinsättning av orala antikoagulantia dominerar
nu NOAK, och därmed kommer svårbemästrade situationer relaterade till denna behandling att bli allt vanligare.
I takt med att allt fler behandlas med NOAK blir det
också vanligare att patientgrupper som inte fullt ut
studerats i de kliniska prövningarna erhåller de nya läkemedlen. Koncentrationsbestämning kan minska risken
för över- respektive underbehandling av sådana patienter, med låg eller hög kroppsvikt, hög ålder, nedsatt
njurfunktion eller samtidig behandling med potentiellt
interagerande läkemedel.
I Sverige finns idag för respektive NOAK tillgång till
både direkt koncentrationsbestämning via masspektrometri (LC-MS/MS) med god reproducerbarhet, samt
validerade kommersiella funktionella metoder för
skattning av läkemedelskoncentration. Dessa kan användas för att optimera NOAK-behandling i rutinvård
och vid komplicerade kliniska situationer beskrivna
ovan. Detta kan i sin tur möjliggöra att fler patienter
kan ta del av en effektiv och säker behandling.

Inledning
Det föreligger två skilda aspekter av möjligheten till koncentrationsbestämning av non-vitamin K orala antikoagulantia
(NOAK), vilka beskrivs nedan.

Behandlingsoptimering genom dosjustering baserad
på läkemedelskoncentration
Till skillnad från vid warfarinbehandling föreligger för
NOAK en klar korrelation mellan koncentration av läkemedlet i plasma och den antikoagulerande effekten. Plasmakoncentrationen av substansen påverkas i sin tur av flera kliniska
parametrar, framför allt ålder, njurfunktion och kroppsvikt.
De nya direktverkande läkemedlen är lanserade som varande
utan monitoreringsbehov. Dock har därefter både publicerade
och opublicerade data (så kallade data on file från respektive
läkemedelsföretag) påvisat att utrymme för behandlingsoptimering verkar föreligga, primärt genom att en reduktion av
blödningsfrekvensen kan uppnås (1). I en studie avseende
dabigatranbehandling till patienter med mekanisk hjärtklaff
ingick även dostitrering baserat på ett nedre gränsvärde i
plasmakoncentration som en del av studiedesignen (2).
Simuleringar baserade på farmakokinetiska modeller,
byggda på läkemedelskoncentrationer uppmätta hos 9 522
deltagare i RE-LY-studien (fas 3-studie jämförande warfarin
och dabigatran hos patienter med förmaksflimmer [3]),
påvisar att dabigatran i dosen 75 mg × 2 till patienter med
eGFR mellan ≥ 15 och < 30 ml/min ger likvärdig läkemedelsexponering som dosen 150 mg × 2 hos njurfriska (4). En
amerikansk registerstudie från 2015 (5) inkluderande
134 414 patienter, kunde påvisa att den vid förmaksflimmer
icke studerade dosen dabigatran 75 mg × 2 (i USA godkänd
som emboliprofylax till patienter med eGFR 15–30 ml/min)
gav likvärdigt skyddande effekt som warfarin samt orsakade
färre hjärnblödningar. Detta resultat är likvärdigt med det
för den lägre dosen dabigatran 110 mg × 2, studerad i RE-LY
(3), trots att majoriteten av patienterna i registerstudien inte
hade nedsatt njurfunktion i enlighet med den avsedda indikationen. Dessa fynd indikerar att utrymme finns för dosoptimering. Önskemål om monitoreringsmöjligheter och
flera dosalternativ har framförts (6). Majoriteten av publicerade data rörande koncentrationsbestämning relaterat till
effekt och säkerhet avser dabigatran, men baserat på farmakodynamik och farmakokinetik är det sannolikt att samma
resonemang gäller för samtliga NOAK.
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Koncentrationsbestämning för vägledning i vissa
specifika kliniska situationer
Ytterligare en aspekt av koncentrationsbestämning är behov
av vägledning i vissa specifika kliniska situationer (7). Vid insjuknande i ischemisk stroke eller akut koronart syndrom föreligger ett behov av att kunna evaluera grad av pågående antikoagulation, för värdering av blödningsrisken vid invasiva
åtgärder eller av indikation för trombolys respektive tillägg av
trombocythämmande läkemedel. Det föreligger också behov
av att kunna följa effekten av reversering vid akut blödning,
liksom vid operationer som kräver justering av antikoagulantiabehandlingen. Detta har aktualiserats genom en nu registrerad antidot mot dabigatran (8) och pågående utveckling av
antidoter mot Xa-hämmarna. En metaanalys inkluderande
fyra pivotala studier (9) fastslår att NOAK gav färre hjärnblödningar, men samma frekvens av stora blödningar och
ökad risk för gastrointestinalblödning jämfört med warfarin.
Baserat på tidigare erfarenheter gällande warfarin, som för
patienter som deltar i en randomiserad prövning har visats ge
en årlig frekvens av stora blödningar på cirka 3 % jämfört med
7 % för patienter i rutinsjukvård (10), kommer blödningspanoramat sannolikt att bli betydande även med NOAK.
Läkemedelsinteraktioner eller intoxikationer är ytterligare
situationer där värdering av läkemedelseffekt är önskvärd. En
icke oviktig situation är strokepatienter med sväljsvårigheter
och behov av intag av krossade läkemedel, där exempelvis en
japansk studie visat signifikant lägre nivåer av rivaroxaban då
läkemedlet administrerats på detta sätt (11). Vid nyinsättning
av orala antikoagulantia dominerar nu NOAK och därmed
kommer svårbemästrade situationer relaterade till NOAKbehandlade patienter att bli allt vanligare. Se Faktaruta 1.

Metodik
Direkt bestämning av faktisk läkemedelskoncentration
i plasma
Guldstandard för bestämning av faktisk läkemedelskoncentration i plasma är masspektrometrisk metodik, liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). LC-MS/MS
är också den enda metoden som har möjlighet att täcka in hela
intervallet av koncentrationer, inkluderande även mycket låga
nivåer. Denna metod, med möjlighet till akutsvar inom tre
timmar, finns i Sverige tillgänglig för dabigatran, apixaban
samt rivaroxaban via Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset (se även bakgrundsdokumentet Hur påverkas
labanalyser av NOAK?).

Faktaruta 1. Situationer när koncentrationsbestämning kan vara av värde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blödning eller trombos under pågående behandling.
Inför kirurgi eller annan invasiv åtgärd.
Vid kombinationsbehandling med potentiellt interagerande läkemedel.
Vid misstanke om intoxikation.
Hos patienter med uttalat nedsatt njurfunktion (eGFR
< 30 ml/min).
Vid misstanke om malabsorption (till exempel sond,
tidigare gastric bypass-operation).
Hos patienter med extremt låg eller hög kroppsvikt.

Indirekt bestämning av läkemedelskoncentration via
funktionell aktivitetsmätning
För samtliga på svenska marknaden nu existerande NOAK
finns kommersiellt tillgängliga metoder som är möjliga att
sätta upp på lokala sjukhuslaboratorier (se bakgrundsdokumentet Hur påverkas lab-analyser av NOAK?).
•
Hemoclot är en modifierad metod för bestämning av
koagelbildning och som svarar ut i mikrogram/l.
Metoden är validerad mot LC-MS/MS i ett svenskt
material med förmaksflimmerpatienter behandlade
med dabigatran enligt klinisk praxis (12).
•
AntiXa-analys är en funktionell fotometrisk metod
kalibrerad för apixaban respektive rivaroxaban som
svarar ut i mikrogram/l. Metoderna är validerade mot
LC-MS/MS i ett svenskt material med förmaksflimmerpatienter behandlade med respektive Xa-hämmare
enligt klinisk praxis (13,14).

Förväntat exponeringsintervall
– dosjustering
Det föreligger en uttalad interindividuell variabilitet i exponering (plasmakoncentration) för samtliga NOAK (15–17).
För dabigatran förklaras detta till en del av en genetisk variant
som ger lägre koncentrationer, och kopplat till detta en lägre
frekvens av blödningskomplikationer (18). Variabilitet och
typiska exponeringsintervall för patienter i Sverige har studerats och finns publicerade (12–14). När det gäller dabigatran
har man i en analys från RE-LY-studien kunnat påvisa ett
tydligt samband mellan faktisk läkemedelskoncentration
mätt med LC-MS/MS och utfall i form av tromboembolisk
händelse respektive allvarlig blödning (19). En senare studie
med en konstruerad modell baserad på dalvärdeskoncentrationer av dabigatran uppmätta i RE-LY beskriver ett terapeutiskt intervall mellan 30–130 ng/ml för patienter med
olika risk för tromboemboli respektive blödning (20). Man
framhåller att dosjustering baserat på plasmakoncentrationsbestämning kan vara av värde (20). Notabelt är att cirka
20 % av patienterna inkluderade i RE-LY-studien och randomiserade till fast dosering av dabigatran, befann sig utanför
detta intervall och därmed hade en icke optimal behandling.
Ytterligare en analys baserad på data från RE-LY (21) visar
på en behandlingsvinst vid dosjustering nedåt enligt kliniska
parametrar (dosen 110 mg × 2 vid ålder ≥ 80 år eller vid
kombinationsbehandling med verapamil), vilket är i linje
med resultaten från den amerikanska registerstudien nämnd
ovan (5). Även resultat från en randomiserad prövning avseende
den senast godkända faktor Xa-hämmaren edoxaban påvisar
samband mellan plasmakoncentration och patientkaraktäristika, dosval respektive utfallsmått i form av tromboembolisk händelse och blödning (22). Liknande uppgifter ska
föreligga på så kallad data on file för övriga NOAK (7). För
både dabigatran (19) och edoxaban (22) är det visat att det
starkaste linjära sambandet mellan koncentration och utfall
gäller blödning, och dalvärdeskoncentrationer av dabigatran
över den 90:e percentilen (motsvarande cirka 200 ng/ml) är
tydligt associerade med ökad blödningsrisk (16).
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Utöver ovanstående bör man även beakta att det är ett välkänt faktum att de patienter som behandlas i rutinsjukvård
ofta är äldre och mer multisjuka än patienter inkluderade i
kliniska prövningar (23). Detta stärker indikationen för att
vid något tillfälle ha möjlighet att kontrollera att patienten
ligger inom förväntat exponeringsintervall för respektive
läkemedel. God intraindividuell överensstämmelse verkar
också föreligga vid upprepad mätning av dal- eller toppvärdeskoncentrationer av dabigatran (24).

”Koncentrationsbestämning
av NOAK är av stort värde
för en säker behandling”
Koncentrationsbestämning i vissa specifika
kliniska situationer
Behov av kirurgi/invasiva åtgärder
Cirka en fjärdedel av patienterna i en population med pågående oral antikoagulantiabehandling behöver genomgå
minst ett operativt ingrepp under en tvåårs-period, och i
RE-LY-studien framkom att risken för perioperativ blödning var högre bland patienter behandlade med den högre
dabigatrandosen jämfört med warfarin om behandlingen
avbröts < 72 timmar före ingreppet (25). I dagsläget finns
inga evaluerade eller etablerade gränsvärden gällande läkemedelskoncentration, eller indirekta funktionella analyser
som påvisar när kirurgisk hemostas säkert föreligger. I stället används olika utsättningsalgoritmer baserade på teoretiska beräkningar utifrån farmakokinetiska data. I en aktuell
kanadensisk studie undersöktes dabigatrankoncentration i
plasma preoperativt samt blödningskomplikationer inom
30 dagar postoperativt hos patienter där man seponerat dabigatranbehandlingen enligt en etablerad utsättningsalgoritm. Man fann där att majoriteten av patienterna inte hade
kvarvarande antikoagulation vid operationstillfället vilket
resulterade i en låg blödningsfrekvens, men för patienter
med hög blödningsrisk är handläggningen fortfarande
oklar (26). En skattning av kvarvarande läkemedel eller
läkemedelseffekt kan därför särskilt övervägas om det, baserat
på kliniska uppgifter som ko-morbiditet och interagerande
läkemedel, finns misstanke om fördröjd läkemedelseliminering (7). Baserat på kunskap om förväntade exponeringsintervall under behandling kan mätning av läkemedelskoncentration (mätt direkt eller indirekt) i kombination med
uppgift om tid för senaste läkemedelsintag ge vägledning
avseende beslut om optimal tidpunkt för operation. Detta
gäller även för värdering av indikation för reversering liksom
för att fastställa eventuellt behov av upprepad administrering av antidot (8).
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Behov av utvidgad antitrombotisk behandling
inklusive trombolys
Vid insjuknande i aterotrombotisk händelse under pågående
behandling kan det finnas behov av tilläggsbehandling i
form av trombocythämmande läkemedel. I analogi med
ovanstående kan det särskilt hos äldre skörare patienter finnas
ett behov av att mäta läkemedelskoncentration innan kombinationsbehandling påbörjas. Under pågående NOAKbehandling avråds från trombolys, om inte pålitlig bestämning med specifika test kan konstatera att läkemedlet inte
längre kan påvisas (7).

Nedsatt njurfunktion
Cirka 32–47 % av variationen i dalvärdeskoncentration av
dabigatran kan förklaras genom beräkning av njurfunktionen
(oavsett formel) (27), varför detta i många fall kan ge god
vägledning men inte alltid ger tillräcklig information om
patientens exponeringsgrad. Apixaban och rivaroxaban i de
lägre doserna 2,5 mg × 2 respektive 15 mg × 1 är i Europa
godkända för användning ned till eGFR 15 ml/min, trots
att de endast är prövade ned till eGFR 25 ml/min (apixaban)
respektive 30 ml/min (rivaroxaban). Vid behandling av
dessa icke-studerade patientgrupper bör en bestämning av
läkemedelskoncentration göras efter insättning och därefter
vid behov om njurfunktionen ytterligare försämras.

Interagerande läkemedel
Förhoppningen har varit att NOAK i mindre utsträckning
än warfarin ska ge kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner.
Dock finns underlag för en del interaktioner av betydelse.
Apixaban och rivaroxaban metaboliseras delvis via cytokrom
P450-systemet, av enzymet CYP3A4, vilket är behäftat med
flera läkemedelsinteraktioner. För alla NOAK gäller vidare
att kompetitiv hämning av P-glykoprotein (P-gp)-beroende
återutsöndring över tarmväggen är en mycket viktig
interaktionsmekanism, liksom för framför allt dabigatran
P-gp-beroende renal utsöndring. Detta är av särskild betydelse då många frekvens- respektive rytmreglerande läkemedel som används vid behandling av förmaksflimmer (verapamil, diltiazem, dronedaron och amiodaron) hämmar just
P-gp, vilket alltså kan ge stegrade plasmanivåer av NOAK.
Europeiska Hjärtsällskapet (European Society of Cardiology,
ESC) har sammanställt en guide över i dagsläget kända,
kliniskt relevanta interaktioner och förslag på åtgärd i form
av dosreduktion i vissa fall (7) (se Tabell II i bakgrundsdokumentet NOAK: faktor Xa-hämmare och trombinhämmare).
Dock, vilket också framgår i dokumentet, täcks inte alla
kliniska situationer av detta. Vid en kombination av flera
patientrelaterade variabler som påverkar koncentrationen av
aktuellt NOAK (ålder, njurfunktion, vikt) i kombination
med samtidigt potentiellt interagerande läkemedel, är bestämning av läkemedelskoncentration av stort värde för att
uppnå en säker antikoagulantiabehandling.
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Konklusion
Samtliga NOAK har i kliniska prövningar i jämförelse med
warfarin visat sig ge en säker och effektiv behandling som
tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer. Hos majoriteten av patienterna som motsvarar den studerade populationen krävs i normalfallet ingen monitorering. Evidens finns
dock för tydliga dos-exponeringsnivåer-utfallssamband. En
dabigatrankoncentration mätt som dalvärde i plasma överstigande den 90:e percentilen (Tabell I) är associerad med en
ökad blödningsrisk och sannolikt föreligger liknande samband även för övrig NOAK. Då allt fler äldre multisjuka
patienter med polyfarmaci behandlas finns därför en potentiell vinst med att kunna koncentrationsbestämma NOAK
och därmed ge även dessa patienter en säker behandling.

Därtill finns ett flertal specifika kliniska situationer, såsom
tromboemboli eller blödning under pågående behandling,
behov av kirurgi, reversering eller kombinationsbehandling med andra antitrombotiska läkemedel, då bestämning
av läkemedelskoncentration/-effekt är av värde för att
optimera behandlingen. I Sverige finns idag för respektive
NOAK tillgång till såväl direkt koncentrationsbestämning
(LC-MS/MS) som till validerade kommersiella funktionella metoder för skattning av läkemedelskoncentration,
vilka kan användas i ovanstående situationer.

Tabell I. Rapporterade förväntade exponeringsintervall.

NOAK

Exponeringsintervall
Angivna i SmPC*

Exponeringsintervall
Svenska data**

Dalvärde
ng/ml

Toppvärde
ng/ml

Dalvärde
ng/ml

Dabigatran 110 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)

65
(28–155)

133
(52–275)

Dabigatran 150 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)

93
(40–215)

184
(74–383)

Apixaban 2,5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)

79
(34–162)

123
(69–221)

Apixaban 5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)

103
(41–230)

171
(91–321)

77***
(47–121)
n = 60

Rivaroxaban 20 mg × 1
Median (5:e–95:e percentilen)

32
(6–239)

215
(22–535)

34***
(13–62)
n = 61

62
(31–127)
n = 73

* SmPC = summary of product characteristics, produktresumé, referens 15–17. Enbart för rivaroxaban gäller data patienter med akut djup ventrombos.
** Referens 12–14.
*** Median (10:e–90:e percentilen).
Dalvärde = prov taget cirka 12 timmar efter senaste dos för dabigatran och apixaban respektive 24 timmar för rivaroxaban.
Toppvärde = prov taget cirka 2–4 timmar efter senaste dos.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se
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Akut reversering av orala antikoagulantia och
bridging vid förmaksflimmer
Peter J Svensson, Max Tornkvist

Sammanfattning
Drygt 250 000 svenska patienter är under behandling
med orala antikoagulantia (warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban), huvudsakligen som
förebyggande mot ischemisk stroke hos patienter med
förmaksflimmer. Behov av att reversera den antikoagulerande effekten kan uppskattas uppstå hos 2–4 % av alla
patienter per år. Specifika antidoter mot warfarin och
dabigatran finns tillgängliga. För apixaban, edoxaban
och rivaroxaban finns ingen kommersiell, specifik antidot
tillgänglig idag. Protrombinkomplexkoncentrat har
visats ha effekt på laboratorieparametrar vid behandling
med apixaban och rivaroxaban, men kliniska utfallsparametrar i välgjorda studier saknas.
I Sverige sker drygt 65 000 planerade in- och utsättningar av orala antikoagulantia per år inför elektiva invasiva åtgärder eller planerade operationer. I samband
med planerade utsättningar har hepariner givits som
överbryggande behandling för att förebygga tromboembolism, så kallad bridging.
Det vetenskapliga underlaget för bridging vid elektiva
utsättningar är bristfälligt och moderna studier har inte
visat på någon nyttoeffekt i form av skydd mot tromboembolism vid förmaksflimmer, dock ses en ökad risk för
blödningar.

Inledning
Drygt 250 000 svenska patienter är under behandling med
orala antikoagulantia (warfarin samt de fyra NOAK [non
vitamin K orala antikoagulantia] apixaban, dabigatran,
edoxaban och rivaroxaban), huvudsakligen som förebyggande mot ischemisk stroke hos patienter med förmaksflimmer (1,2). Drygt 2–4 % av dessa (5 000–10 000 patienter)
kommer under ett år att drabbas av en allvarlig komplikation
i form av en blödning (2 % [1–3]) eller vara i behov av ett
akut kirurgiskt ingrepp eller annan akut invasiv intervention/åtgärd (2 % [4]) som kan kräva att den antikoagulerande effekten reverseras. I kliniska prövningar (5) sker ut- och
insättning av orala antikoagulantia i samband med invasiva
ingrepp hos drygt 25 % av patienterna per år, vilket stämmer
bra med svenska erfarenheter (1). Det innebär att det sker
drygt 65 000 planerade in- och utsättningar av orala antikoagulantia per år i Sverige.
Detta bakgrundsdokument belyser kunskapsläget för
antidoter mot warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban och
rivaroxaban, samt kunskapsläget för det begrepp som benämns bridging i samband med temporära uppehåll med
orala antikoagulantia inför invasiva ingrepp.

Antidot
Antidot (motgift) är en substans som kan häva effekten av
till exempel ett läkemedel. När det gäller orala antikoagulantia kan man skönja två typer av antidoter, specifika och
ospecifika.

Warfarin
Patienter som behandlas med warfarin har en ökad blödningsrisk under invasiva procedurer och kirurgi (6). Riktlinjer rekommenderar uppehåll med warfarin i 3–5 dagar före
en sådan åtgärd (6). Då patienter är i behov av en akut invasiv
åtgärd/kirurgi eller får en allvarlig blödning på grund av
warfarin behöver den antikoagulerande effekten snabbt reverseras. Vitamin K kan oftast inom 24 timmar reversera
effekten av warfarin (7,8). Vid akut reversering av warfarin
behöver man således ersätta de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna (faktor II, VII, IX och X) (8,9). Plasma kan
vara ett alternativ men används i mycket begränsad omfattning i Sverige på denna indikation (8,9). Protrombinkomplexkoncentrat (PCC) innehåller alla vitamin K-beroende
faktorer i balanserad mängd och kan kategoriseras i tre- eller
fyrfaktor-PCC beroende på om de innehåller kliniskt relevanta mängder av aktiverad faktor VII (10). De PCC-beredningar som finns i Sverige är alla fyrfaktor-PCC (4-F-PCC).
Effekten av 4-F-PCC är belyst i en systematisk översikt där
doserna har varit 25–50 E/kg och då i de flesta fall har normaliserat PK(INR) från > 2,3 till 1,0–1,9 (10). I fyrfaktorgruppen var PK(INR) < 1,5 efter en timme i 12 av 13 studier.
I en sammanställning av 17 studier, gjorda under tioårsperioden 2005-12-31 till 2015-12-31, som visar effekt och
säkerhet av behandling med 4-F-PCC vid reversering av
warfarin (se Tabell I [11–27]) uppmättes PK(INR) ≤ 1,5 hos
62,2 % av patienterna (95 % KI 59,5–64,9) efter reversering
med 4-F-PCC. Flera studier hade ett målvärde som var lägre
än 1,5 som ändpunkt, vilket kan betyda att en högre andel
uppnådde PK(INR) ≤ 1,5 än vad detta resultat visar. I Tabell I redovisas utfallsmåttet hemostaskontroll efter givet
4-F-PCC. Hos totalt 2 972 patienter ägde 47 tromboemboliska (venösa och arteriella) händelser rum (1,58 % [95 % KI
1,13–2,03]). Flera studier rapporterade alla tromboemboliska händelser under uppföljningstiden (0–90 dagar, medelvärde 31 dagar) och inte bara de som ansågs vara direkt
orsakade av PCC-behandlingen. Andel dödsfall under uppföljningstiden uppmättes till ett medelvärde av 20,2 % (719
av 3 557) (95 % KI 18,88–21,52). Vid separat analys av de
patienter som behandlats för intrakraniell hjärnblödning
(ICH) uppgick dödligheten till 33,3 % (451 av 1 352),
medan dödligheten hos patienter som erhållit PCC av annan
anledning än ICH uppgick till 12,9 % (268 av 2 085).
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Dabigatran
Sommaren 2015 publicerades artikeln Idarucizumab for
dabigatran reversal i NEJM (28). Sedan december 2015
finns idarucizumab för klinisk användning på marknaden i
Sverige. Idarucizumab är ett monoklonalt antikroppsfragment som binder dabigatran med hög affinitet, 300 gånger
så hög som till trombin. Idarucizumab binder både fritt och
trombinbundet dabigatran och inaktiverar följaktligen dabigatrans antikoagulanta aktivitet.
Artikeln i NEJM (28) presenterar kliniska data från en interimsanalys som bland annat har legat till grund för godkännandet av produkten i Europa och Sverige. I studien gavs
2,5 g idarucizumab intravenöst vid två tillfällen med 15 minuters intervall. Syftet var att uppnå en näst intill total reversering av dabigatrans antikoagulanta effekt. Nittio patienter
erhöll idarucizumab, 51 patienter på grund av allvarlig blödning (grupp A) och 39 patienter på grund av behov av ett akut
invasivt ingrepp (grupp B). Sextioåtta patienter med förlängd
trombintid och 81 patienter med förlängd ecarintid reverserades till normalitet. Idarucizumab normaliserade testresultat
hos 88–98 % av patienterna inom minuter.
Hos 35 patienter i grupp A som kunde utvärderas förblev
hemostasen återställd även efter 11,4 timmar. I grupp B
registrerades normal hemostas hos 33, och mild respektive
moderat störd hemostas hos 2 av 36 patienter som genomgått
en invasiv procedur. En trombotisk händelse registrerades
inom 72 timmar (totalt fem tromboemboliska händelser
inom 90 dagar).

Apixaban, edoxaban och rivaroxaban
För de orala faktor Xa-hämmarna apixaban, edoxaban och
rivaroxaban finns idag ingen specifik antidot tillgänglig. En
specifik antidot, andexanet alfa (andexanet) (29), som är designad att specifikt neutralisera både direkta och indirekta
faktor Xa-hämmare, finns för närvarande i klinisk prövning.
Andexanet är en rekombinant modifierad human faktor Xamolekyl som är inaktiv och saknar enzymatisk aktivitet, men
som med hög affinitet binder och inaktiverar faktor Xa-hämmare och därmed reducerar effekten av dessa (29). I en nyligen
publicerad studie reverserade andexanet effekten av apixaban
och rivaroxaban hos friska frivilliga inom minuter efter administrering och med varaktighet under den intravenösa infusionen (29). Andexanet är ännu inte registrerat i Europa men
kan komma att bli det inom något år.
I väntan på en specifik antidot mot orala faktor Xa-hämmare finns visst vetenskapligt stöd för att 4-F-PCC kan ha
en viss reverserande effekt. Ett flertal mindre studier på
friska frivilliga har visat effekt av PCC på surrogatmått
såsom olika sätt att mäta koagulationstider (30–38). Några
kliniska utfallsmått, till exempel effekt på blödning, finns
inte i dessa studier.

Effekter av antidot på orala antikoagulantia
I litteraturen finns det stöd från både surrogatmått, normalisering av INR och kliniska utfallsmått, för att 4-F-PCC
fungerar som en specifik antidot mot warfarin.
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En klinisk studie på akut blödning samt akuta interventioner
hos patienter behandlade med dabigatran indikerar att den
specifika antidoten både fungerar på surrogatmått såsom laboratorieparametrar och på kliniska utfallsmått (se Bilaga 1
till detta bakgrundsdokument på www.lv.se/antikoagulantiaformaksflimmer).
För de orala faktor Xa-hämmarna (apixaban, edoxaban
och rivaroxaban) finns idag ingen kommersiellt tillgänglig
specifik antidot. Ett flertal mindre studier indikerar att 4-FPCC fungerar och har effekt på surrogatmått såsom laboratorieparametrar, men några kliniska utfallsmått i dessa studier
finns inte. Det finns fallrapporter som indikerar effekt på
blödning. För mer information se Bilaga 1.

”Handläggningen av
patienter som ska genomgå
en invasiv procedur är ett
komplext kliniskt problem”
Bridging
Bridging är den engelska termen för kortare uppehåll med ett
oralt antikoagulans i samband med till exempel ett elektivt
kirurgiskt ingrepp. Med bridging menas ofta att man med ett
annat antikoagulans, oftast en heparinsubstans, överbryggar
de dagar patienten är utan sitt orala antikoagulans.

Warfarin
Handläggningen av patienter som ska genomgå en invasiv
procedur är ett komplext kliniskt problem. Uppehåll i antikoagulantiabehandlingen inför en invasiv procedur ökar
risken för tromboembolism. Å andra sidan innebär bridging
med ett kortverkande antikoagulans en risk för perioperativ
blödning. I American College of Chest Physicians riktlinjer
från 2012 rekommenderas en individuell bedömning av patientens risk för trombos respektive blödning (6,7). Graderingen av denna rekommendation är svag (2C), vilket visar
att det vetenskapliga underlaget för bridging är svagt vid
förmaksflimmer (6).
I en systematisk översikt och metaanalys från 2012 sammanfattades det generella kunskapsläget om perioperativ bridging
med heparin hos warfarinbehandlade patienter under perioden
2001–2010 (39). Den slutliga översikten inkluderade 34 studier
varav en var randomiserad. Tromboemboliska händelser förekom hos 73 av 7 118 patienter som fått bridging (0,9 % [95 % KI
0,0–3,4]) och hos 32 av 5 160 patienter som inte fått bridging
(0,6 % [95 % KI 0,0–1,2]). Bridging var associerat med en ökad
risk för allvarlig (major) blödning. Det förekom hos 211 av
6 404 patienter (4,2 % [95 % KI 0,0–11,3]) som fått bridging,
jämfört med 18 av 2 104 patienter (0,9 % [95 % KI 0,2–1,6])
som inte fått bridging. Det var ingen skillnad i tromboemboliska händelser (odds ratio [OR] 0,30 [95 % KI 0,04–2,09]), men
en ökad risk för blödning (OR 2,28 [95 % KI 1,27–4,08]) observerades för full dos jämfört med intermediär/lågdos lågmolekylärt heparin (LMH) hos patienter som fått bridging.
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I en registerstudie (ORBIT-AF) var det justerade 30-dagarsutfallet för blödning vanligare hos patienter som fått bridging
jämfört med patienter som inte fått bridging (5,0 % vs 1,3 %;
p < 0,001) (40). Kardiovaskulära händelser var vanligare hos
patienter som fått bridging än hos patienter som inte fått
bridging (4,6 % vs 2,5 %; p < 0,02).
2015 presenterades den enda hittills genomförda dubbelblinda, placebokontrollerade studien om bridging (41).
Totalt inkluderade studien 1 884 patienter med förmaksflimmer och warfarinbehandling som var i behov av ett
kirurgiskt eller invasivt ingrepp, varav 950 randomiserades
till gruppen med bridging (100 E dalteparin per kg) och
934 till placebogruppen. CHADS2 var 2,4 respektive 2,3
poäng i grupperna. Patienterna följdes upp i 30 dagar.
Primärt utfallsmått var arteriell trombos (stroke, systemisk
embolism eller transitorisk ischemisk attack [TIA]) eller
allvarlig blödning. Incidensen av arteriell tromboembolism
var 0,3 % i gruppen som fick bridging och 0,4 % i placebogruppen (medelvärde av skillnaden mellan grupperna:
0,1 %-enhet; 95 % KI –0,6–0,8 %). Incidensen av allvarlig
blödning var 3,2 % i gruppen som fick bridging och 1,3 % i
placebogruppen (relativ risk 0,41 [95 % KI 0,20–0,78]).
Fynden i den aktuella randomiserade studien (41) är
samstämmiga med den metaanalys från 2012 (39) som innehåller data från över 12 000 patienter. Man såg ingen skillnad i tromboembolism (OR 0,80 [95 % KI 0,42–1,54]).
Däremot sågs en ökad risk för allvarlig blödning med
heparinprofylax (OR 3,60 [95 % KI 1,52–8,50]).

NOAK
Subgruppsanalyser från ROCKET-, RE-LY- och ARISTOTLE-studierna (42–44) visar resultat vid temporära uppehåll
med antikoagulantia samt vid perioperativa situationer.
I ROCKET-studien (42) rapporterades utfall i samband
med temporära behandlingsuppehåll med rivaroxaban eller
warfarin oavsett orsak till avbrottet. Riskperioden definierades
från uppehållets start till och med dag 30. Hos 14 236 studiedeltagare förekom 4 692 (33 %) temporära behandlingsuppehåll. Den vanligaste orsaken till ett temporärt uppehåll
var en invasiv eller kirurgisk procedur, 39,7 % av fallen.
I endast 6 % (n = 483) av fallen med temporära uppehåll gavs
bridgingterapi.

Stroke och systemisk embolism förekom i samma grad hos
rivaroxabanbehandlade patienter som hos warfarinbehandlade
(0,30 % vs 0,41 % vid 30 dagar; hazard ratio [HR] 0,74 [KI
0,36–1,50]; p = 0,40). Risken för allvarlig blödning skilde sig
inte åt mellan rivaroxaban- och warfaringrupperna (0,99 % vs
0,79 % vid 30 dagar; HR 1,26 [KI 0,80–2,00]; p = 0,32).
Från RE-LY-studien analyserades potentiella vinster och
risker med bridging i samband med elektiv kirurgi eller invasiva procedurer (43). Utfallsvariabler var stroke eller systemisk
embolism och allvarlig blödning hos patienter med bridging
(hepariner) eller utan bridging. Bridging med hepariner användes oftare i den warfarinbehandlade gruppen än i den
dabigatranbehandlade gruppen (27,5 % vs 15,4 %; p < 0,001).
I dabigatrangruppen hade patienter som fick bridging mer
allvarliga blödningar jämfört med dem som inte fick bridging
(6,5 % vs 1,8 %; p < 0,001). Ingen skillnad i tromboembolism
sågs mellan grupperna (1,2 % vs 0,6 %; p = 0,16).
På samma sätt sågs i warfaringruppen att patienter som
fått bridging hade mer allvarliga blödningar jämfört med
patienter som inte fått bridging (6,8 % vs 1,6 %; p < 0,001).
Tromboembolism förelåg i ökad frekvens hos patienter som
fått bridging jämfört med patienter som inte fått sådan behandling (1,8 % vs 0,3 %; p = 0,007).
I ARISTOTLE-studien analyserades när antikoagulantiabehandling stoppades inför invasiva ingrepp och om bridging
med hepariner gavs (44). Viktiga kliniska händelser följdes
upp till 30 dagar efter det att procedurerna registrerades. Av
10 674 procedurer blev 9 260 inkluderade i analysen. 11,7 %
av patienterna erhöll bridging med hepariner, lika många i
båda behandlingsarmarna. Stroke och systemisk embolism
förekom efter 16 av 4 624 (0,35 %) procedurer hos apixabanbehandlade patienter och efter 26 av 4 530 (0,57 %) procedurer
hos warfarinbehandlade patienter (OR 0,601 [95 % KI
0,322–1,120]). Allvarlig blödning förekom efter 74 av 4 560
(1,62 %) procedurer hos apixabanbehandlade patienter och
efter 86 av 4 454 (1,93 %) procedurer hos warfarinbehandlade
patienter (OR 0,846 [95 % KI 0,614–1,166]).
Sammanfattningen av resultaten för de tre NOAK-studierna ger ett resultat som liknar det för warfarin, både i metaanalysen och i den randomiserade studien: att det hos patienter med antikoagulantia som förebyggande behandling
mot stroke vid förmaksflimmer i elektiva situationer är säkert
att göra kortvariga uppehåll utan så kallad bridgingterapi
med hepariner.

Samtliga bakgrundsdokumentationer finns publicerade på www.lakemedelsverket.se
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Prospektiv,
observation,
multicenter

Prospektiv,
randomiserad

Prospektiv,
observation
multicenter

Prospektiv,
observation
multicenter

Prospektiv,
randomiserad,
multicenter

Retrospektiv kohort

Retrospektiv,
observation,
multicenter

Prospektiv kohort

Altorjay et al. 2014
(11)

Demeyere et al. 2010
(12)

Desmettre et al. 2012
(13)

Desmettre et al. 2012
(14)

Goldstein et al. 2015
(15)

Hickey et al. 2013 (16)

Jones et al. 2015 (17)

Karaca et al 2014 (18)

20 patienter
B (n = 20)

64 patienter
ICH (n = 40)
B (n = 11)
O (n = 13)

165 patienter
ICH (n = 35)
S (n = 37)
B (n = 75)
O (n = 18)

86 patienter
S (n = 86)

825 patienter
ICH (n = 300)
S (n = 139)
B (n = 386)

256 patienter
ICH (n = 82)
B (n = 92)
S (n = 31)
O (n = 51)

18 patienter
S (n = 18)

61 patienter
S (n = 48)
B (n = 13)

Antal patienter och
typ av studiepopulation

4F-PCC
Cofact

4F-PCC
Kcentra

4F-PCC
Octaplex

4F-PCC
Beriplex
Kcentra
Confidex

4F-PCC
Octaplex

4F-PCC
Kaskadil Octaplex

4F-PCC
Cofact

4F-PCC
Prothromplex Total

Reverseringsmedel

25–50 IU/kg

25–50 IU/kg

1 000–1 500 IU

25, 35 eller 50 IU/kg

25,3 ± 9,8 IU/kg

21,4–25 IU/kg

800–1 400 IU

25, 35 eller 50 IU/kg
(1 350–4 200 IU)

Dos

–

–

7 dagar

45 dagar

15 dagar

0

0

15 dagar

Uppföljning

MedelINR 1,53 efter
2h

90,6 %
INR ≤ 1,4 inom
24 h

Median 5,7 h
till ”normaliserad INR”

55 % INR < 1,3
efter 30 min

78,5 %
INR < 1,5

65 % INR < 1,5

35 % INR < 1,5
15 min efter
operation

100 %
INR < 1,3 inom
30 min

Lab

0%

28 %

9,1 %

3%

24,6 %

28 %

0%

0%

Dödsfall

n=1

n=3

n=1

n=6

n=4

n=0

n=0

n=2

TE

Resultat

0 % med aktiv blödning
efter administration av
PCC

–

–

90 % ”effektiv hemostas”

Blödning kontrollerad
hos 79,1 %

–

0 % ”abnormal postoperativ blödning”

”Utmärkt behandlingseffektivitet”

Övriga kliniska utfall

TE = tromboemboliska händelser; S = behov av akut operation eller annat invasivt ingrepp; B = icke intrakraniell större blödning; O = övrigt (t.ex. mindre blödning eller högt INR); ICH = intrakraniell blödning;
AEs = ogynnsam händelse av tromboembolisk typ

Typ av studie

Författare

Tabell I. Reversering av warfarin med 4F-PCC.
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Prospektiv,
randomiserad,
oblindad,
multicenter

Prospektiv,
randomiserad,
oblindad,
multicenter

Prospektiv,
observation,
kohort

Prospektiv, observation, kohort

Prospektiv kohort

Retrospektiv,
observation,
multinationell

Prospektiv,
multicenter

Prospektiv,
randomiserad,
oblindad, multicenter

Prospektiv,
multicenter

Retrospektiv,
singelcenter

Prospektiv,
singelcenter

Kerebel et al. 2013
(19)

Kerebel et al. 2013
(19)

Khorsand et al. 2012
(20)

Khorsand et al. 2012
(20)

Majeed et al. 2011
(21)

Parry-Jones et al.
2015 (22)

Riess et al. 2007 (23)

Sarode et al. 2013
(24)

Tazarourte et al. 2014
(25)

Voils et al. 2015 (26)

Yanamadala et al.
2014 (27)

5 patienter
ICH (n = 5)

56 patienter
ICH (n = 34)
B (n = 18)

822 patienter
ICH (n = 262)
B (n = 371)
O (n = 189)

98 patienter
B (n = 98)

60 patienter
S (n = 57)
B (n = 3)

585 patienter
ICH (n = 585)

160 patienter
S (n = 44)
B (n = 57)
ICH (n = 59)

101 patienter
B (n = 101)

139 patienter
B (n = 139)

29 patienter
ICH (n = 29)

30 patienter
ICH (n = 30)

Antal patienter och
typ av studiepopulation

4F-PCC
Kcentra

4F-PCC
Kcentra

4F-PCC
Kaskadil
Konakad
Octaplex

4F-PCC

4F-PCC
Octaplex

PCC (3F och 4F)

4F-PCC
Prothromplex
Beriplex
Octaplex

4F-PCC
Cofact

4F-PCC
Cofact

4F-PCC
Octaplex

4F-PCC
Octaplex

Reverseringsmedel

1 500–2 500 IU

–

–

7 dagar

≥ 20 IU/kg

25, 35 eller 50 IU/kg

30 dagar

3 veckor

30 dagar

7 dagar

14 dagar

14 dagar

30 dagar

30 dagar

Uppföljning

25, 35 eller 50 IU/kg

Median 41,1 IU/kg

–

Medel 24 IU/kg

”Fixerad dos”
1 040 IU

”Varierad dos”
Median 1 560 IU

25 IU/kg

40 IU/kg

Dos

–

9%

84 % INR ≤ 1,5
inom 30 min

100 %
INR ≤ 1,5

10 %

6%

5%

37,3 %

11 %

14 %

26 %

–

62,2 %
INR ≤ 1,3 inom
30 min

93 % INR < 1,4
inom 1 h

–

57 % INR < 1,5

91,7 %
INR ≤ 2,0

94,7 %
INR ≤ 2,0

13,8 %

20 %

100 % INR ≤
1,5 efter 10 min

100 %
INR ≤ 1,5 efter
10 min

Dödsfall

Lab

–

n=4

n = 10

n=2

n=0

–

n=6

n=2

n=2

n=2

n=2

TE

Resultat

–

4F-PCC associerat
med lägre mortalitet än
3F-PCC

11 % fick upprepad
blödning

72,4 % ”effektiv
hemostas”

–

–

91 % ”god hemostatisk
effekt”

96 % ”lyckat kliniskt
utfall”

88 % ”lyckat kliniskt
utfall”

68 % ”utmärkt klinisk
respons”

68 % ”utmärkt klinisk
respons”

Övriga kliniska utfall

TE = tromboemboliska händelser; S = behov av akut operation eller annat invasivt ingrepp; B = icke intrakraniell större blödning; O = övrigt (t.ex. mindre blödning eller högt INR); ICH = intrakraniell blödning; AEs = ogynnsam händelse av tromboembolisk typ

Typ av studie

Författare

Tabell I, forts. Reversering av warfarin med 4F-PCC.
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Elkonvertering av förmaksflimmer
Tord Juhlin

Sammanfattning
Förmaksflimmer kan brytas med konvertering, antingen elektriskt eller farmakologiskt. Oavsett metod krävs
antikoagulantiabehandling inför konvertering om mer
än 48 timmar har förflutit sedan debuten av förmaksflimret. Det finns data som talar för ökad risk med akut
konvertering hos patienter med riskfaktorer för stroke
om mer än 12 timmar gått sedan flimret debuterade,
men fortfarande gäller 48-timmarsregeln.
Risken för tromboembolism vid elektiv konvertering
har utan antikoagulantiabehandling visats vara 5–7 %.
Med warfarinbehandling kan risken reduceras till 0,5–
1,6 %. Det krävs minst tre veckor med terapeutiska
INR-värden innan konvertering för att uppnå denna
riskreduktion. På grund av svängningar i INR-värdena
blir behandlingstiden ofta lång och det kan vara logistiskt svårt att planera in tiden för elkonvertering.
Sedan NOAK introducerades har intresset varit stort
för att använda dessa vid elektiv konvertering. Alla tre
stora NOAK-studier har gjort subanalyser på konverterade patienter, där resultaten beträffande tromboembolism varit jämförbara med warfarin, men tiden till elkonvertering varit kortare för NOAK.
Två prospektiva, randomiserade studier finns. I en
jämförelse mellan rivaroxaban och warfarin var effektoch säkerhetsdata jämförbara mellan grupperna och
tiden till elkonvertering var kortare i rivaroxabangruppen. Edoxaban jämfördes med enoxaparin-warfarin
och inte heller där förelåg några signifikanta skillnader
mellan grupperna.
Svenska data från åtta sjukhus visar på låg förekomst av
tromboembolism, 0,53 %, bland dabigatranbehandlade
patienter vid elektiv elkonvertering. Tiden till elkonvertering var avsevärt kortare i dabigatrangruppen än i
warfaringruppen, 32 respektive 74 dagar.
NOAK bedöms vara ett säkert alternativ till warfarin
vid elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Tiden till
elkonvertering blir avsevärt kortare, patienterna slipper
veckovisa blodprover och elkonverteringsverksamheten
blir lättare att planera.

Inledning
Persisterande förmaksflimmer innebär att flimret inte bryts
spontant inom sju dagar utan kräver elektrisk eller farmakologisk konvertering. Vanligen anges 48 timmar som den gräns
inom vilket förmaksflimret kan brytas utan föregående antikoagulantiabehandling. Gränsen har dock ifrågasatts under
senare tid då data från Finland har väckt viss oro; i ett stort
retrospektivt material med > 7 000 akuta elkonverteringar
utan föregående antikoagulantiabehandling angavs risken
för stroke till cirka 0,7 % (1).

Hos kvinnor och hos patienter med samtidig hjärtsvikt eller
diabetes var dock risken klart förhöjd; hos patienter med en
kombination av dessa riskfaktorer var risken > 5 %. Liknande
data har publicerats från en dansk registerstudie (2). Vid en
senare subgruppsanalys av samma material (3) visade det sig
också att patienter med flimmerduration > 12 timmar hade
1,1 % risk för stroke jämfört med patienter med duration
< 12 timmar, som hade 0,3 % risk.
Dessa observationer föranleder förstås viss försiktighet när
det gäller akut elkonvertering. I vissa fall, särskilt hos patienter
med flimmerduration > 12 timmar och riskfaktorer för stroke,
är det därför rimligt att om möjligt fördröja elkonverteringen
och istället förbehandla med antikoagulantia.
Sambandet mellan stroke och konvertering av förmaksflimmer har varit känt i mer än 50 år. Detta bygger på fall-kontrollstudier som visade minskning av stroke om warfarin användes vid elkonvertering. Tillsammans med antagandet att det
tar veckor för en nybildad tromb att fästa mot förmaksväggen
och inte lossna i samband med förmakskontraktion, medförde detta en rekommendation att adekvat antikoagulation
behöver ges minst tre veckor innan en konvertering genomförs (4). Dessutom, eftersom det kan ta flera veckor för förmakskontraktionen att återkomma fullständigt, rekommenderas antikoagulantiabehandling minst fyra veckor efter
genomförd konvertering (5). Utan antikoagulantiabehandling har risken för tromboembolism visats vara 5–7 % (6–8).
Warfarinbehandling har setts reducera risken för tromboemboliska händelser till mellan 0,5 och 1,6 % (9). Detta har
dock aldrig validerats i kontrollerade kliniska studier.

”Sedan NOAK introducerades
har intresset varit stort
för att använda dessa vid
elektiv konvertering”
Vid behandling med warfarin ska patientens INR-värden
således vara på terapeutisk nivå (INR 2–3) under 3–4 veckor. Själva behandlingstiden brukar dock bli betydligt längre
på grund av svängningar i INR-värden och logistiska problem med att beräkna lämplig tidpunkt för elkonvertering.
En svensk studie visade att den genomsnittliga tiden till elkonvertering efter insättande av warfarin var cirka 80 dagar (10).
Vid behandling med NOAK anges också behandlingstiden till 3–4 veckor. En fördel med NOAK-behandling är att
väntetiden till elkonvertering blir kortare och att tidpunkten
för behandling kan planeras bättre. Därmed finns också en
möjlighet att patienten kan behålla sinusrytm längre, eftersom lång flimmerduration anges som negativt för bibehållen
sinusrytm efter konvertering. Man måste dock noggrant
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höra efter om patienten verkligen har tagit sina mediciner.
Ibland är dagbok ett bra komplement.
Oavsett val av antikoagulantia ska behandlingstiden efter
elkonvertering vara minst fyra veckor.

Studier – konvertering med NOAK
Tre post-hoc-analyser finns på patienter som konverterats med
NOAK. Dessa bygger på material från RE-LY-studien (Randomised Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy)
(11), ROCKET AF-studien (Rivaroxaban versus Warfarin in
Nonvalvular Atrial Fibrillation) (12) och ARISTOTLEstudien (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) (13).

RE-LY
Patienter från RE-LY-studien som konverterats studerades i
en post hoc-analys (11). Det genomfördes totalt 1 983 konverteringar på 1 270 patienter. Av dessa genomfördes 647
konverteringar på patienter behandlade med dabigatran
110 mg × 2, 672 på patienter med dabigatran 150 mg × 2
och 664 på patienter med warfarin.
Transesofageal ekokardiografi var inte obligatoriskt men
rekommenderades och utfördes på 25,5 %, 24,1 % respektive
13,3 % av behandlingsgrupperna. 1,8 %, 1,2 % respektive
1,1 % av patienterna hade tromber i vänster förmak. Beslut
om konvertering och eventuell transesofageal ekokardiografi
togs av den behandlande läkaren.
Majoriteten av konverteringarna genomfördes som
elkonverteringar: 85,6 %, 81,9 % respektive 83,3 %. Vid
utskrivningen hade 87,5 %, 88,7 % respektive 89,6 % sinusrytm.
Förekomsten av stroke och perifer embolism inom
30 dagar efter konvertering var låg, fem patienter (0,77 %) i
gruppen behandlad med dabigatran 110 mg × 2, två patienter (0,30 %) med dabigatran 150 mg × 2 och fyra patienter
(0,60 %) i warfaringruppen. Det fanns inga signifikanta
skillnader mellan grupperna. Förekomsten av embolism var
densamma mellan grupperna oberoende av om transesofageal
ekokardiografi utförts eller inte.
Författarna menar att dabigatran är ett rimligt alternativ
till warfarin för patienter som behöver elkonvertering.

ROCKET AF
I en post hoc-analys studerades patienter som ingick i ROCKET AF-studien (12) och som under pågående studie konverterades med el eller farmakologisk behandling, eller som
behandlades med förmaksablation. Patienter som planerades
för återställande av sinusrytm exkluderades från studien.
Efter studiestarten var dock konvertering eller ablation til�låten om patientens symtom krävde det.
Under en medianuppföljningstid på 2,1 år genomfördes
181 elkonverteringar på 143 personer, 194 farmakologiska
konverteringar på 142 personer och 85 förmaksablationer
på 79 personer. Av dessa genomfördes 160 på rivaroxabanbehandlade, 1,46 per 100 patientår, och 161 på warfarinbehandlade, 1,44 per 100 patientår.
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Trettio dagar efter elkonvertering, farmakologisk konvertering
eller ablation sågs tre fall av stroke eller perifer embolism i rivaroxabangruppen (1,88 %) och tre fall i warfaringruppen
(1,86 %). Död, av alla orsaker, förekom hos tre patienter i
rivaroxabangruppen (1,88 %) och hos sex patienter i warfaringruppen (3,73 %).
Allvarlig blödning och kliniskt relevant blödning sågs
hos 30 patienter i rivaroxabangruppen (18,75 %) jämfört
med 21 patienter i warfaringruppen (13,04 %).
Data mellan grupperna uppges vara utan skillnader. Inga
statistiska skillnader eller spridningsmått finns dock angivna.

”Adekvat antikoagulation
behöver ges under minst tre
veckor innan en planerad
konvertering genomförs”
ARISTOTLE
Patienter som genomgick elkonvertering i ARISTOTLE
studerades i en post hoc-analys (13). I studien genomfördes
743 konverteringar på 540 patienter. Av dessa behandlades
265 patienter med apixaban och 275 med warfarin. Medeltiden från studiestart till första konverteringen var 251 ± 248
dagar i apixabangruppen, och 243 ± 231 dagar i warfaringruppen. Sjuttiofem procent av konverteringarna skedde
under det första året.
Data från transesofageal ekokardiografiundersökning
fanns tillgängliga för totalt 171 patienter: för 86 patienter
och 97 konverteringar i apixabangruppen samt för 85 patienter och 106 konverteringar i warfaringruppen. Tromb i
vänster förmak sågs inte hos någon patient.
Inom 30 dagar efter konverteringen sågs ingen stroke eller
perifer emboli i någon av grupperna. En patient i vardera behandlingsgruppen drabbades av hjärtinfarkt, och större blödning sågs också hos en patient behandlad med apixaban och hos
en med warfarin. Två apixabanbehandlade och två warfarinbehandlade patienter dog inom 30 dagar efter konverteringen.

X-VeRT
Den första randomiserade studien med NOAK insatta inför
elektiv elkonvertering är X-VeRT (14). Patienter med förmaksflimmer med > 48 timmars, eller okänd, duration och
som var planerade för elektiv konvertering randomiserades
2:1 till rivaroxaban eller warfarin.
Den lokala prövaren kunde själv bestämma om patienten
skulle ingå i gruppen early cardioversion med konvertering
inom 1–5 dagar, eller i delayed cardioversion med konvertering
efter 3–8 veckor. I den tidiga gruppen gavs rivaroxaban
senast fyra timmar innan konverteringen.
I studien inkluderades 1 504 patienter. Av dessa randomiserades 1 002 till rivaroxaban och 502 till warfarin. Som primärt utfallsmått valdes ett kombinerat mått med stroke, TIA,
perifer embolism, hjärtinfarkt och kardiovaskulär död.
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I gruppen early cardioversion inkluderades 872 patienter (58 %),
av vilka 64,7 % genomgick transesofageal ekokardiografi.
I gruppen delayed cardioversion ingick 632 patienter (42 %).
Konvertering inom måltiden genomfördes på 1 167 patienter (77,6 %): 97,6 % elkonvertering och 2,4 % farmakologisk
konvertering. I gruppen delayed cardioversion konverterades
77,0 % av patienterna i rivaroxabangruppen inom måltiden
och 36,3 % av patienterna i warfaringruppen. Tiden till
konvertering var signifikant kortare i rivaroxabangruppen:
22 (21–26) dagar jämfört med 30 (23–42) dagar.
Två patienter i vardera gruppen drabbades av stroke, för
rivaroxaban 0,20 % och för warfarin 0,41 %. En patient i
warfaringruppen fick en perifer emboli, en patient i vardera
gruppen hjärtinfarkt. Fyra dog till följd av kardiovaskulära
orsaker i rivaroxabangruppen, och två i warfaringruppen.
I gruppen early cardioversion sågs det primära utfallsmåttet
hos 4/567 (0,71 %) i rivaroxabangruppen och hos 3/227
(1,08 %) i warfaringruppen. Motsvarande siffror för delayed
cardioversion var 1/411 (0,24 %) och 2/215 (0,93 %).
Större blödning sågs hos sex patienter i rivaroxabangruppen
(0,61 %) och hos fyra i warfaringruppen (0,80 %). Två patienter
(0,2 %) i rivaroxabangruppen och en (0,2 %) i warfaringruppen
drabbades av intracerebral blödning. Dödlig blödning rapporterades hos en (0,1 %) rivaroxabanbehandlad patient och två
(0,4 %) warfarinbehandlade patienter. I gruppen early cardioversion sågs tre (0,5 %) blödningar i rivaroxabangruppen och
tre (1,1 %) i warfaringruppen.
X-VeRT är således den första prospektiva studien med NOAK
på patienter med förmaksflimmer och elektiv konvertering.
Författarna konkluderar att rivaroxaban ter sig som ett effektivt
och säkert alternativ till warfarin och gör det möjligt med kortare
tid från behandlingsstart till konvertering.

Studier med edoxaban
ENSURE-AF
Edoxaban introducerades i Sverige 2016. Konverterade patienter har studerats prospektivt och randomiserat i ENSURE-AF som publicerades 2016 (15). Patienter med flimmerduration längre än 48 timmar men som längst 12 månader
och som planerades för elkonvertering, randomiserades 1:1
till edoxaban eller enoxaparin-warfarin. Av inkluderade
patienter behandlades 1 095 med edoxaban och 1 104 med
enoxaparin-warfarin. Edoxabangruppen behandlades med
60 mg. Dosen reducerades till 30 mg om kreatininclearance
var reducerat till 15–50 ml/min, om vikten var lägre än
60 kg eller om samtidig behandling med P-glykoproteinhämmare förelåg. Medelåldern var 64 år, CHA 2DS2-VASc
2,6 och av patienterna var 2 av 3 män.
Patienterna randomiserades inom fyra strata: transesofageal ekokardiografi (TEE)/ej TEE, tidigare antikoagulantiabehandling eller ej, 60 mg/30 mg edoxaban samt efter region.
Behandlingen var inte blindad för patienterna, studieansvariga
eller statistiker, men för endpointkommittén.
Patienterna i warfaringruppen behandlades med enoxaparin tills INR var 2,0 eller högre. I TEE-gruppen gjordes
elkonverteringen inom tre dagar efter randomiseringen och
samma dag som TEE genomfördes. Edoxabanbehandlingen
påbörjades minst två timmar innan konverteringen. I icke-TEE-

gruppen genomfördes konverteringen tidigast 21 dagar
efter randomiseringen. Som primärt utfallsmått valdes ett
kombinerat mått med stroke, perifer embolism, hjärtinfarkt
och kardiovaskulär död.
Antalet patienter som genomgick TEE i edoxabangruppen
var 589 och i enoxaparin-warfaringruppen 594. Tid i terapeutiskt område (TTR) i warfaringruppen var 70,8 %. Mediantiden till konverteringen var densamma i de två grupperna: 2,0 dagar i TEE-gruppen och 23 dagar för dem som
inte genomgick TEE.
Det primära utfallsmåttet inträffade hos 5 (< 1 %) patienter
i edoxabangruppen och 11 (1 %) i enoxaparin-warfaringruppen. Två stroke skedde bland dem som behandlades
med edoxaban och tre bland dem som behandlades med
enoxaparin-warfarin. Resultaten var desamma bland alla de
olika grupperna.
Författarna konkluderar att edoxaban är ett säkert och
effektivt alternativ till enoxaparin-warfarin.

Svenska studier
En svensk studie (16) undersökte retrospektivt 631 patienter
från åtta sjukhus, som behandlats med dabigatran inför
elektiv elkonvertering. Behandlingsföljsamhet monitorerades enligt lokala rutiner med checklistor eller muntligt besked.
Om någon tablett hade missats förlängdes tiden fram till
elkonverteringen. Elkonvertering genomfördes enligt varje
sjukhus kliniska rutin. Transesofageal ekokardiografi användes
sällan. Alla patienter behandlades med dabigatran minst
fyra veckor efter elkonverteringen. Huruvida behandlingen
efter de fyra veckorna sedan skulle fortsätta avgjordes av
patientens CHA 2DS2-VASc-poäng.
I studien ingick 631 patienter. Medelåldern var 64 ± 11 år
och 31,7 % var kvinnor. Den genomsnittliga CHA 2DS2-VAScpoängen var 2,0 ± 1,5. Av de 631 patienterna behandlades
61 redan med dabigatran då beslutet om elkonvertering
togs. Således var 570 patienter OAK (orala antikoagulantia)naiva och sattes in på dabigatran med målsättningen att elkonverteras inom 3–4 veckor. Nittiofyra procent behandlades
med dabigatran 150 mg × 2.
De 570 dabigatran-naiva patienterna genomgick 705 elkonverteringar, varav 121 patienter genomgick mer än en
elkonvertering. Mediantiden till den första elkonverteringen
var 32 ± 15 dagar. Nittioen procent erhöll sinusrytm vid elkonverteringen.
Ett sjukhus registrerade under samma period de patienter
som elkonverterades med warfarin. Där genomgick 166 patienter 172 elkonverteringar. Mediantiden till den första
konverteringen var 74 (27–169) dagar. Medelåldern var 71 år
och den genomsnittliga CHA 2DS2-VASc-poängen var 2,5.
Av de 570 OAK-naiva patienterna utvecklade tre patienter
tromboembolism inom 30 dagar efter elkonverteringen,
vilket ger incidensen 0,53 %. I warfaringruppen förekom en
TIA vilket ger en incidens på 0,60 %.
En patient i dabigatrangruppen drabbades av gastrointestinal blödning som krävde blodtransfusion. Patienten
diagnosticerades senare med tarmcancer och efter kirurgisk
behandling kunde dabigatran återinsättas. I warfaringruppen uppstod en cerebral blödning.
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Minimitiden från behandlingsstart till elkonvertering var
21 dagar men mediantiden blev 32 ± 15 dagar i dabigatrangruppen. Författarna rekommenderade därför minst fyra
veckors behandling med dabigatran innan elkonvertering.

”NOAK bedöms vara ett
säkert alternativ till warfarin
vid elektiv elkonvertering
av förmaksflimmer”

Referenser

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transesofageal ekokardiografi
Elkonvertering på basen av transesofageal ekokardiografi
(TEE) innebär en klinisk vinst i form av tidsbesparing
innan elkonverteringen, men resultaten från befintliga
studier är motstridiga. En metaanalys av sju TEE-studier
fann att tromboemboliska händelser var signifikant vanligare i TEE-gruppen än i kontrollgruppen, som hade behandlats med antikoagulantia innan elkonvertering:
1,34 % jämfört med 0,33 %, p = 0,04 (16). En multicenterstudie randomiserade 1 222 patienter med mer än två dygns
förmaksflimmer till TEE-styrd elkonvertering med heparinoch warfarinbehandling innan elkonverteringen samt
warfarin fyra veckor efter, alternativt till warfarinbehandling tre veckor innan elkonverteringen samt fyra veckor
efter. Efter sex månader fanns det ingen skillnad mellan
grupperna när det gällde tromboemboliska händelser:
2 % jämfört med 0,8 %, p = 0,11 (18).
Metoden rekommenderas därför inte rutinmässigt utan
bör reserveras för de patienter som inte svarar på farmakologisk frekvensreglering eller som av hemodynamiska skäl har
behov av snabb elkonvertering.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Slutsats

17.

NOAK bedöms vara ett säkert alternativ till warfarin vid
elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Med NOAK blir
tiden till elkonvertering avsevärt kortare, patienterna slipper
veckovisa blodprover och elkonverteringsverksamheten blir
lättare att planera.

18.

Airaksinen KE, Grönberg T, Nuotio I, et al. Thromboembolic complications after cardioversion of acute atrial fibrillation: the FinCV (Finnish
CardioVersion) study. J Am Coll Cardiol. 2013;62(13):1187–92.
Hansen ML, Jepsen RM, Olesen JB, et al. Thromboembolic risk in
16 274 patients undergoing direct current cardioversion with and
without anticaoagulation therapy. Europace. 2015;17:18–23.
Nuotio I, Hartikainen JE, Grönberg T, et al. Time to cardioversion
for acute atrial fibrillation and thromboembolic complications.
JAMA. 2014;312(6):647–9.
Laupacis A, Albers G, Dalen J, et al. Antithrombotic therapy in atrial
fibrillation. Chest. 1995;108:352S–9S.
Manning WJ, Leeman DE, Gotch PJ, et al. Pulsed doppler evaluation
of mechanical function after electrical cardioversion of atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 989;13:617–23.
Bjerkelund CJ, Orning OM. The efficacy of anticoagulant therapy in
preventing embolism related to DC electrical conversion of atrial
fibrillation. Am J Cardiol. 1969;23:208–16.
Arnold AZ, Mick MJ, Mazurek RP, et al. Role of prophylactic anticoagulation for direct current cardioversion in patients with atrial
fibrillation or atrial flutter. J Am Coll Cardiol. 1992;19:851–5.
Nixdorff U, Hofmann T, Lehmacher W, et al. Safety and efficacy of
enoxaparin compared with unfractionated heparin and oral anticoagulants for prevention of thromboembolic complications in cardioversion of nonvalvular atrial fibrillation: the Anticoagulation in cardioversion
using
enoxaparin
(ACE)
trial.
Circulation.
2004;109:997–1003.
Klein AL, Grimm R A, Murray RD, et al. Assessment of Cardioversion Using Transesophageal Echocardiography Investigators. Use of
transesophageal echocardiography to guide cardioversion in patients
with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2001;344:1411–20.
Ryman J, Frick M, Frykman V, et al. Duration of warfarin sodium
therapy prior to electrical cardioversion of atrial fibrillation. J Intern
Med. 2003;253(1):76–80.
Nagarakanti R, Ezekowitz MD, Oldgren J, et al. Dabigatran versus
warfarin in patients with atrial fibrillation: an analysis of patients undergoing cardioversion. Circulation. 2011;123(2):131–6.
Piccini JP, Stevens SR, Lokhnygina Y, et al. Outcomes following
cardioversion and atrial fibrillation ablation in patients treated with
rivaroxaban and warfarin in the ROCKET AF trial. J Am Coll
Cardiol. 2013;61:1998–2006.
Flaker G, Lopes RD, Al-Khatib SM, et al; Efficacy and safety of
apixaban in patients after cardioversion for atrial fibrillation: insights
from the ARISTOTLE Trial. J Am Coll Cardiol. 2014;63:1082–7.
Cappato R, Ezekowitz MD, Klein AL, et al. Rivaroxaban vs. vitamin
K antagonists for cardioversion in atrial fibrillation. Eur Heart J.
2014;35:3346–55.
Goette A, Merino JL, Ezekowitz MD, et al. Edoxaban versus enoxaparin-warfarin in patients undergoing cardioversion of atrial fibrillation (ENSURE-AF): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet. 2016;388:1995–2003.
Johansson AK, Juhlin T, Engdahl J, et al. Is one month treatment
with dabigatran before cardioversion of atrial fibrillation sufficient to
prevent thromboembolism? Europace. 2015;17:1514–7.
Moreyra E, Finkelhor RS, Cebul RD. Limitations of transesophageal
echocardiography in the risk assessment of patients before nonanticoagulated cardioversion from atrial fibrillation and flutter: an analysis
of pooled trials. Am Heart J. 1995;129:71–5.
Klein AL, Grimm R A, Jasper SE, et al. Efficacy of transesophageal
echocardiography-guided cardioversion of patients with atrial fibrillation at 6 months: a randomized controlled trial. Am Heart J.
2006;151:380–9.

Samtliga bakgrundsdokumentationer finns publicerade på www.lakemedelsverket.se

70

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 1: 2 017

B A KG R U N D S D O K U M E N TAT I O N

NOAK och stängning av vänster förmaksöra
Carina Blomström Lundqvist

Sammanfattning
Majoriteten av de embolier som förorsakar stroke vid
förmaksflimmer anses komma från vänster förmaksöra
och ger ofta större hjärnskador än andra embolier.
Kateterburna instrument som kan täppa till eller snara
av vänster förmaksöra har utvecklats för de förmaksflimmerpatienter som inte kan behandlas med antikoagulantia. Fördelen är en lägre risk för blödning som
dock ska vägas mot en högre embolirisk och procedurrelaterade komplikationer. Stängning av vänster förmaksöra med förmaksplugg har oftast erbjudits patienter
med kontraindikation för antikoagulantia, en grupp
som endast i begränsad omfattning värderats i randomiserade studier. Endast en typ av förmaksplugg har hittills jämförts med warfarin i randomiserade studier,
men inga med nya antikoagulantia. Implantation av
förmaksplugg kräver god kunskap och erfarenhet av
transseptal teknik och katetermanipulation i vänster
förmak, samt tillgång till thoraxkirurgi. Ett framgångsrikt resultat är beroende av manuell skicklighet och en
hög volym procedurer.

Bakgrund
Vid förmaksflimmer och CHA 2DS2-VASc ≥ 2 finns en absolut indikation för behandling med antikoagulantia (1,2).
Den totala nyttan med antikoagulantiabehandling, baserad
på den absoluta minskningen av strokerisken, överväger
oftast den totala risken på grund av den absoluta ökningen
av blödningsrisken (3). Detta stöds även av bland annat en
dansk registerstudie som visade att de nya orala antikoagulantia (NOAK) dabigatran, rivaroxaban och apixaban var
överlägsna warfarin, med en positiv nettoeffekt, oavsett
blödningsrisk vid CHA 2DS2-Vasc ≥ 2 (4). Behandling med
acetylsalicylsyra (ASA) ger sämre skydd med ökad risk för
stroke och lika stor blödningsrisk som antikoagulantia hos
förmaksflimmerpatienter (1,5,6).
Majoriteten av de embolier som förorsakar stroke vid
förmaksflimmer anses komma från vänster förmaksöra och
ger ofta större hjärnskador än andra embolier. Kateterburna
instrument som kan täppa till vänster förmaksöra (förmaksplugg) har utvecklats för förmaksflimmerpatienter som inte
lämpar sig för behandling med antikoagulantia på grund av
för hög blödningsrisk. Kommersiellt tillgängliga CE-märkta
instrument är Watchman (Boston Scientific) och Amplatzer
Cardiac Plug (St. Jude Medical). Randomiserade studier och
godkännande av The Food and Drug Administration (FDA) i
USA finns för Watchman men saknas för Amplatzer. LARIAT
(Sentre-HEART), som genom en lassoliknande funktion kan
ligera vänster förmaksöra epikardiellt, är CE-märkt, men
randomiserade studier och godkännande av FDA saknas.

Studier med patienter utan kontraindikation
för warfarin
För en översikt av inkluderade studier med patienter utan
kontraindikation för antikoagulantia se Bilaga 1a till detta
bakgrundsdokument på www.lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer.
Den första prospektiva randomiserade studien (PROTECT-AF) (7–10) som jämfört förmaksplugg (Watchman)
med warfarin inkluderade 707 förmaksflimmerpatienter
med CHADS2-medelpoäng på 2,2. Studien exkluderade
dem med kontraindikation för warfarin (se Bilaga 2 till detta
bakgrundsdokument på www.lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer) och man gav efter förmaksöreslutningen warfarin + ASA i 45 dagar, varefter klopidogrel ersatte warfarin i
cirka 6 månader efterföljt av behandling med enbart ASA.
Watchman var inte sämre än warfarin avseende det kombinerade effektmåttet stroke, perifer emboli och kardiovaskulär
död (2,3 % vs 3,8 %; hazard ratio [HR] 0,61; 95 % KI
0,38–0,97; p = 0,04) vid medel 3,8 års uppföljning (8), samt
påverkade inte livskvalitet negativt (10). Endast 14 % av de
screenade patienterna randomiserades. PREVAIL-studien
inkluderade patienter med högre risk för stroke (Bilaga 2).
Watchman uppnådde inte likvärdig effekt avseende det
kombinerade primära effektmåttet (stroke, perifer emboli
och kardiovaskulär död) jämfört med warfarin (4,3 % vs
4,2 %; relativ risk [RR] 1,07; 95 % CrI, 0,57–1,89; icke-signifikant [NS]) (11). Antalet procedurrelaterade komplikationer (tamponad, stroke, instrumentembolisering) var
lägre än i PROTECT-AF-studien (4,2 % vs 8,7 %; p = 0,004).

”Majoriteten av de embolier
som förorsakar stroke vid
förmaksflimmer anses komma
från vänster förmaksöra”
I en post hoc-analys av PROTECT-AF och tillhörande register var nettovinsten (total årlig frekvens av stroke, allvarlig
blödning och död i interventionsgruppen minus den i warfaringruppen) med Watchman högre i registret (4,97 %;
95 % KI 3,07–7,15) än i studien (1,73 %; 95 % KI 0,54–4,39).
Nettovinsten var ännu högre hos dem med genomgången
ischemisk stroke; 8,68 % i registret (KI 2,82–14,92) jämfört
med 4,30 % i studien (KI –2,07–11,25) (12).
I en metaanalys av PROTECT-AF-studien, PREVAILstudien och deras register hade Watchman-gruppen signifikant
färre blödningsstroke (0,15 % vs 0,96 % per år; HR 0,22;
p = 0,004), färre fall av kardiovaskulär/oförklarlig död (1,1 % vs
2,3 % per år; HR 0,48; p = 0,006) och icke-procedurrelaterade
blödningar (6,0 % vs 11,3 % per år; HR 0,51; p = 0,006)
jämfört med warfaringruppen (13). Det var dock ingen
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skillnad i totala antalet stroke/perifera embolier (1,75 % vs
1,87 %; HR 1,02; p = 0,94), total mortalitet (HR 0,73;
95 % KI 0,52–1,00; p = 0,07) eller totala antalet allvarliga
blödningar (HR 1,00; 95 % KI 0,69–1,40; p = 0,95).
Ökningen av ischemisk stroke i Watchman-gruppen neutraliserades av en minskning i hemorragisk stroke.
Både effekt och komplikationsfrekvens är viktigt att
kartlägga när en metod kommer i kliniskt bruk. Frekvensen
procedurrelaterade komplikationer vid förmaksöreslutningar
var i en nationell sjukhusdatabas i USA, inkluderande 268
procedurer (14), högre (24,3 %) än i andra studier (3,4 %
öppen hjärtkirurgi, 4,1 % allvarlig blödning, 3,3 % stroke/
TIA). Det fanns en signifikant reciprok relation mellan den
årliga volymen ingrepp och komplikationsfrekvens inklusive
mortalitet, med 3 % vid ≥ 18 interventioner per år jämfört
med 28–46 % vid lägre volymer (p < 0,001) (14).
Jämförelser mellan förmaksöreslutningar och NOAK är
angelägna men randomiserade studier saknas. I en metaanalys
av sex randomiserade studier och 27 observationsstudier
(3 821 patienter) var total strokefrekvens per år 1,6 % med
förmaksöreslutning (majoriteten med Watchman), 2,0 % med
NOAK och 3,2 % med warfarin (15). Förmaksöreslutning var
sämre än NOAK med avseende på strokeprevention (odds
ratio [OR] 0,86), men hade lägre blödningsfrekvens vid
uppföljning i de randomiserade studierna. I observationsstudierna var både den årliga frekvensen tromboembolier
(1,8 % vs 2,4 %) och allvarliga blödningar (2,2 % vs 2,5 %)
lägre med förmaksöreslutning än med NOAK. I en metaanalys av 16 studier (16–18) med hypotetiska kontrollgrupper
(1 759 patienter behandlade med vänster förmaksöreslutning)
var strokerisken lägre i interventionsgruppen (enbart för
Watchman, inte för PLAATO* eller Amplatzer) än den
beräknade risken för dem utan behandling (RR 0,34; 95 % KI
0,25–0,46), för dem med ASA (RR 0,34; 95 % KI 0,25–0,46)
och för dem med warfarin (RR 0,64; 95 % KI 0,46–0,91).
Stroke var dock vanligare i gruppen som fick förmaksöreslutning än i både dabigatrangruppen (RR 1,69; 95 % KI 1,10–
2,59) och apixabangruppen (RR 1,59; 95 % KI 1,04–2,42),
men lägre än i rivaroxabangruppen (RR 0,53; 95 % KI
0,38–0,73) (6,19,20). Procedurrelaterad komplikationsfrekvens var 7 % och implantationsmisslyckanden 6 %. I en metaanalys av sju randomiserade studier (21) (73 978 patienter)
skiljde sig inte stroke-/mortalitetsfrekvens mellan warfarin
och vänster förmaksöreslutning med Watchman, som dock

hade fler komplikationer (OR 1,85; 95 % KI 1,14–3,01;
p = 0,012). NOAK var mer fördelaktigt än warfarin avseende
stroke/perifera embolier, total mortalitet och säkerhet.
I en stor metaanalys (22) av 14 studier (246 005 förmaksflimmerpatienter) var frekvensen hemorragiska stroke lägre i
både NOAK- och Watchman-gruppen jämfört med warfaringruppen (OR 0,46 [0,30–0,82] och OR 0,21 [0,05–0,99]).
NOAK minskade den sammanlagda strokefrekvensen (ischemisk och hemorragisk stroke) signifikant (OR 0,78 [0,58–0,96])
liksom allvarliga blödningar (OR 0,78 [0,65–0,91]), jämfört
med warfarin. För Watchman sågs ingen skillnad i den sammanlagda strokefrekvensen (OR 0,67; 95 % KI 0,29–1,52) eller allvarliga blödningar (OR 0,62; 95 % KI 0,29–1,39) jämfört med
warfaringruppen. Inte heller i frekvensen allvarliga blödningar
jämfört med NOAK (OR 1,25; 95 % KI 0,55–2,76). Om endast
randomiserade studier inkluderades var det fortfarande ingen
skillnad i effektmått mellan Watchman och NOAK, medan
total mortalitet (OR 0,89 [0,80–0,97]) och frekvensen hemorragiska stroke (OR 0,45 [0,28–0,75]) blev signifikant lägre för
NOAK jämfört med warfarin (22).
Antikoagulantia eller dubbla trombocythämmare rekommenderas de första månaderna efter stängning av förmaksörat
för att förhindra tromboemboliska komplikationer, följt av
livslång behandling med ASA (23). Då NOAK användes
istället för warfarin hos 18 av 45 patienter fanns inga tecken
på trombotisering efter 45 dagar eller efter 417 dagar (24).

Slutsatser
Interventionsrelaterade allvarliga händelser tidigt efter implantation har minskat med tiden (Tabell I). Frekvensen
lyckade implantationer har ökat från 91 % till 95 %. Långtidseffekterna av behandlingen är osäkra men verkar kvarstå
vid fyra års uppföljning.
Då effektmåtten alla stroke och mortalitet för Watchman
rapporterats vara lägre eller lika med NOAK samtidigt som
blödningsfrekvensen inte skiljer sig, är det angeläget att
jämföra behandlingarna i större patientpopulationer.
Implantation av förmaksplugg kräver god kunskap och
erfarenhet av transseptal teknik och katetermanipulationer i
vänster förmak, samt tillgång till thoraxkirurgi. Ett framgångsrikt resultat är beroende av manuell skicklighet och en
hög volym procedurer (25).

*PLAATO var den första förmakspluggen som prövats men är inte längre kommersiellt tillgänglig

Tabell I. Interventionsrelaterade allvarliga händelser tidigt efter implantation av förmaksplugg.
Händelser*

%

Perikardvätska (perkutan tappning eller kirurgisk intervention)

1,5–4,8

Stroke, procedurrelaterad

0–1,1

Emboli, pluggrelaterad

0,2–0,6

Allvarlig blödning, transfusionskrävande

0,4–3,5

Totalt

2,2–8,7

*Avser patienter utan kontraindikation för antikoagulantia inkluderade i randomiserade studier (PROTECT AF, PREVAIL) samt data från
CAP-registret (Continued Access Protocol Registry).
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Vid förmaksflimmer med förhöjd strokerisk men utan kontraindikation för antikoagulantia ger perkutan stängning av
vänster förmaksöra med Watchman:
•
En minskad absolut risk (1,5 % per år) för kombinerat
effektmått stroke, perifer emboli, kardiovaskulär död,
och en minskad absolut risk för total mortalitet (1,6 %
per år) jämfört med warfarin enligt PROTECT AFstudien (8), men resultaten kan inte verifieras i PREVAIL-studien (11) eller i stora metaanalyser (22) (begränsat vetenskapligt underlag).
•
Ingen signifikant skillnad i absolut risk för alla stroke
eller för det primära kombinerade säkerhetseffektmåttet
procedurrelaterade händelser (perikardvätska, stroke,
device-relaterad emboli och större blödning) jämfört
med warfarin (begränsat vetenskapligt underlag).
•
Ingen signifikant skillnad eller högre risk för alla stroke
och/eller total mortalitet jämfört med NOAK i metaanalyser (15,16,22).
•
Ingen signifikant skillnad (22) eller lägre risk (15) för
allvarlig blödning jämfört med NOAK i metaanalyser.
Ytterligare studier behövs för att fastställa om Watchman ger
lägre total mortalitet och lägre frekvens av alla stroke jämfört med NOAK hos patienter med förmaksflimmer utan
kontraindikation för antikoagulantia.
Randomiserade studier avseende effekt och säkerhet av
Amplatzer jämfört med antikoagulantia saknas och antalet
metaanalyser är begränsat. Vidare saknas kontrollgrupper
eller grupper med alternativ behandling, varför befintliga
jämförande analyser är bristfälliga. Information om läkemedelsintag inklusive trombocythämmare och komplikationer
i större multicenterstudier och metaanalyser är bristfällig.
Vänster förmaksöreslutning med Amplatzer (125 patienter)
jämfördes efter matchning med 113 patienter (Neurokirurgiskt register) som överlevt intrakraniell blödning (15).
CHA 2DS2-VASc- och HAS-BLED-poäng var båda högre i
Amplatzer-gruppen (4,8 vs 3,9; p = 0,0001, och 3,5 vs 3,2;
p = 0,036). Kontrollgruppen hade högre risk för kombinerat
effektmått stroke, TIA, perifer emboli, död och allvarlig
blödning, jämfört med interventionsgruppen (HR 2,012;
95 % KI 1,113–3,638). I andra observationsstudier (15,26,27)
har ett hundratal patienter med CHADS2-poäng 2,3–3 och
CHA 2DS2-VASc-poäng 4,3–4,4 inkluderats, men kontrollgrupper har saknats (Bilaga 2). I den största studien med
1 047 konsekutiva patienter från 22 centra inträffade 4,97 %
procedurrelaterade allvarliga komplikationer (28). Vid uppföljning efter i medel 13 månader var den totala mortaliteten
under ett år 4,2 %, den årliga frekvensen stroke 0,9 % och
TIA 0,9 %. Den årliga frekvensen perifera tromboembolier
var 2,3 % och allvarliga blödningar 2,1 %. Efter implantation
av Amplatzer används dubbel trombocythämning med klopidogrel 75 mg × 1 och ASA 80–325 mg × 1 i 1–3 månader,
följt av livslång behandling med ASA.

LARIAT används för ligering av vänster förmaksöra genom
en lassoliknande funktion epikardiellt. Randomiserade
studier och godkännande av FDA saknas. I ett multicenterregister med 712 patienter med förmaksflimmer ligerades
förmaksöron framgångsrikt med LARIAT i 98 % av fallen,
utan läckage eller allvarliga komplikationer (29). Vid uppföljning rapporterades en procedurrelaterad död, tamponader där 1,44 % krävde kirurgi och 2,01 % inte, samt behandlingskrävande perikardit hos 4,78 %. En senare studie med
perkutan ligering av vänster förmaksöra med LARIAT hos
58 patienter med förmaksflimmer, var utan procedurrelaterade komplikationer och utan stroke, embolier eller död
efter ett års uppföljning (30).

Studier med patienter med kontraindikation
för warfarin
För en översikt av inkluderade studier med patienter med kontraindikation för antikoagulantia se Bilaga 1b till detta
bakgrundsdokument på www.lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer.
Randomiserade studier där slutning av vänster förmaksöra med Watchman eller Amplatzer jämförs med ingen
behandling, antikoagulantia i reducerad dos eller NOAK på
patienter med förmaksflimmer, förhöjd strokerisk och absolut kontraindikation för orala antikoagulantia (OAK)
saknas, och effekt och säkerhet är enbart studerat i prospektiva kohortstudier (Bilaga 2).
I en prospektiv, icke-randomiserad multicenterstudie
(ASAP-studien) med vänster förmaksöreslutning (Watchman) hos förmaksflimmerpatienter med CHA 2DS2-VASc
medel 4,4 ± 1,7 och kontraindikation för warfarin (93 %
med tidigare blödningar) (23), inträffade procedurrelaterade
händelser hos 8,7 %/år samt stroke eller perifera embolier
hos 2,3 %/år under 14,4 ± 8,6 månaders uppföljning. Sex
månaders behandling med klopidogrel eller tiklopidin
följdes av livslång behandling med ASA. Vid 5 års uppföljning var den årliga frekvensen ischemisk stroke/perifer emboli
1,8 % (95 % KI 0,9–3,3), vilket var 75 % lägre än det förväntade värdet på 7,3 % om patienterna enbart fått ASA (31).
Den årliga frekvensen hemorragisk stroke var 0,54 %
(95 % KI 0,1–1,6) och för stroke, total mortalitet och allvarlig blödning låg den på 2,4 %, 4,6 %, och 1,8 %, vilket är
75 % färre händelser än förväntat i en liknande hypotetisk
population. I en annan studie hade förmaksflimmerpatienter
med hög risk för stroke, HAS-BLED-poäng 4,2 ± 1,3 samt
kontraindikation för OAK behandlats med förmaksöreslutning (Amplatzer eller Watchman) (32). Av de inkluderade
patienterna hade 1 % fått TIA, 2 % ischemisk stroke och 12 %
blödning efter 1,1 år, där 3 jämfört med 6 månaders dubbel
trombocythämning gav signifikant lägre frekvens blödning
med oförändrade trombotiska händelser.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L SV E R K E T 1: 2 017

• 73

B A KG R U N D S D O K U M E N TAT I O N

Förmaksöreslutning hos 167 förmaksflimmerpatienter med
hög risk för stroke och kontraindikation för orala antikoagulantia (33) resulterade i 5,38 % intraoperativa komplikationer. Vid 24 månaders uppföljning hade 10,8 % avlidit,
5,7 % drabbats av större blödning och 4,4 % av stroke, vilket
var mindre frekvent än väntat utifrån CHA 2DS2-VASc och
HAS-BLED.
Efter förmaksöreslutning med Amplatzer hos 134 förmaksflimmerpatienter med kontraindikation för orala antikoagulantia (34) var komplikationsfrekvensen 2,2 %. Efter
680 dagar var den årliga frekvensen ischemisk stroke 0,8 %,
tromboembolier 2,5 % och större blödningar 1,3 %.

3.

4.

Slutsatser
Perkutan slutning av vänster förmaksöra med Watchman
hos patienter med förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas
av stroke och kontraindikation för warfarin och NOAK, kan
övervägas då tillståndet har en stor svårighetsgrad och alternativ behandling saknas. Åtgärden kan minska risken för
tromboemboliska komplikationer men det vetenskapliga
underlaget är otillräckligt för aktuell patientgrupp.
I andra hand kan alternativa instrument (Amplatzer,
PLAATO) eller LARIAT-instrument användas för stängning eller eliminering av vänster förmaksöra, men i avsaknad
av randomiserade studier betecknas dylik behandling som
experimentell.
1. Risk för livshotande procedurrelaterade komplikationer
finns men är låg (cirka 5 %). Tekniken kan användas under
förutsättning att den utförs av personal med erfarenhet av
dylika ingrepp, att beredskap finns för att möta komplikationer och att resultaten utvärderas kontinuerligt. Alternativa behandlingar för att minska risken för tromboembolism bör diskuteras med patienten.
2. Patienturvalet bör göras av kardiolog med erfarenhet
av förmaksflimmer och dess interventioner. Perkutan
slutning av vänster förmaksöra är en tekniskt utmanande
procedur som endast bör utföras av läkare med god erfarenhet av transseptal teknik och katetermanipulationer i
vänster förmak. Den bör endast utföras på enheter med
tillgång till hjärtkirurgi.

Samtliga resultat och komplikationer ska registreras för
konsekutiva patienter och följas upp kliniskt. Procedurrelaterade komplikationer ska rapporteras som biverkningar till Läkemedelsverket. Då instrumenten är olika
i sin utformning måste effekt och säkerhet utvärderas
för varje enskilt instrument. Vid rapportering ska rekommenderade definitioner för effektvariabler och
procedurer användas (35). Ytterligare studier behövs
för att fastställa om Watchman ger lägre total mortalitet
och lägre frekvens av alla stroke jämfört med NOAK
hos patienter med förmaksflimmer utan kontraindikation för antikoagulantia.
Vad gäller säkerhet måste beredskap för samtliga potentiella komplikationer finnas. Pluggembolisering
rapporteras hos mindre än 1 %, men kan inträffa akut
och efter flera veckor och kräva öppen hjärtkirurgi.

Hälsoekonomisk bedömning
I registerdata med 110 patienter med hög risk för stroke och
höga HAS-BLED-poäng med i medel 24,1 månaders uppföljning, nådde slutning av vänster förmaksöra kostnadseffektivitet efter 4,9 år (jämfört med dabigatran 110 mg) respektive 8,4 år (jämfört med warfarin). Den 10-åriga
riskreduktionen för total mortalitet låg på 7,0 % jämfört med
warfarin och på 22,5 % jämfört med ingen behandling (36).
Watchman var kostnadseffektivt jämfört med warfarin efter
7 år ($ 42 994/kvalitetsjusterade levnadsår [QALY]) och
jämfört med NOAK efter 16 år ($ 48 446/QALY) hos
patienter med måttligt hög risk för stroke eller blödning
(37). En kostnadseffektivitetsstudie med patienter från
ASAP-studien (Watchman på grund av kontraindikation för
warfarin), ACTIVE A-studien (ASA och klopidogrel) och
AVERROES-studien (apixaban/ASA) (37) visade att slutning av vänster förmaksöra med Watchman gav fler QALY
än ASA och apixaban efter 2 respektive 4 år, samt var mer
kostnadseffektiv jämfört med ASA och apixaban efter 8 år
och förblev så 20 år framåt.
För referenser till detta bakgrundsdokument, se sidan 77.

Samtliga bakgrundsdokumentationer finns publicerade på www.lakemedelsverket.se
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NOAK i samband med ablation
Carina Blomström Lundqvist

Sammanfattning
Förmaksflimmerablation är en etablerad behandlingsform för utvalda patienter med symtomgivande förmaksflimmer. Ingreppet är tekniskt krävande och har
en känd procedurrelaterad risk för tromboemboliska
komplikationer. Risken kan vara relaterad till det underliggande protrombotiska tillståndet som finns vid förmaksflimmer men även till specifika ablationsrelaterade
faktorer såsom trombbildning på katetrar, aktivering av
koagulationskaskaden när ablation ges och dylikt.
Adekvat antikoagulation före, under och efter ingreppet är därför av största vikt för att förebygga tromboemboliska komplikationer. Patienter utan riskfaktorer för
stroke förbereds med antikoagulantia på samma sätt
som inför en konvertering, och de med livslång antikoagulantiabehandling fortsätter även efter ingreppet med
denna behandling oavsett utfallet. Under själva ingreppet
har olika strategier med antikoagulantiaskydd använts.
Tillgängliga kliniska studier stödjer användning av kontinuerligt warfarin med terapeutiskt PK(INR) framför så
kallad bridging med heparin. Flera studier stödjer ett
användande av NOAK då de tycks ha lika bra effekt och
säkerhet som warfarin, men randomiserade studier är få
och fler studier krävs för att fastställa optimal handläggning av patienter med olika riskfaktorer för stroke.

Bakgrund
Förmaksflimmerablation är en etablerad behandlingsform
för utvalda patienter med symtomgivande förmaksflimmer
(43). Ingreppet är tekniskt krävande och har en känd procedurrelaterad risk för tromboemboliska komplikationer
såsom stroke, men medför också en risk för tysta cerebrovaskulära händelser vars kliniska betydelse fortfarande är
oklar (44), samt risk för blödningar. En världsomfattande
undersökning avseende procedurrelaterade komplikationer
visade att risken för allvarlig komplikation var cirka 4,5 %,
inkluderande större blödningar (2,8 %) och tromboembolisk händelse (0,94 %) (45).
Den ökade tromboemboliska risken under flimmerablationen kan vara relaterad till det underliggande protrombotiska tillståndet som finns vid förmaksflimmer, men även till
specifika ablationsrelaterade faktorer såsom trombbildning
på katetrar eller i transseptala skidor, aktivering av koagulationskaskaden när ablation ges och remodellering med stillastående förmak. Adekvat antikoagulation under ingreppet
är därför av största vikt för att förebygga tromboemboliska
komplikationer.
Patienter utan riskfaktorer for stroke förbereds med antikoagulantia på samma sätt som inför en konvertering, det
vill säga minst tre veckors behandling före och vanligen åtta
veckor efter ablation. Patienter med kronisk antikoagulantia-

behandling ska fortsätta med detta skydd även efter ingreppet oavsett utfallet av flimmerablationen eftersom ablation
ännu inte visats skydda mot framtida insjuknande i stroke.
Under själva ingreppet har olika strategier med antikoagulantiaskydd använts. Tillgängliga observationsstudier och randomiserade kliniska studier stödjer användning av kontinuerligt
warfarin med terapeutiskt PK(INR) inom 2,0–3,0 framför så
kallad bridging med ofraktionerat eller lågmolekylärt heparin
(LMH) (46,47). I en randomiserad studie omfattande 1 584
patienter som genomgick flimmerablation, resulterade warfarin
med bridging i mer frekventa blödningar (22 % vs 4,1 %;
p = 0,001) och tromboembolier (4,9 % vs 0,25 %; p = 0,001)
jämfört med oavbruten warfarinbehandling (47).
Vitamin K-antagonister (VK A) har välkända nackdelar
av vilka de viktigaste i sammanhanget är ett smalt terapeutiskt
fönster, behov av dosjusteringar med upprepade INRmätningar samt lång halveringstid (48). NOAK är mer användarvänliga genom en snabbt insättande effekt, inga krav
på täta kontroller och färre läkemedelsinteraktioner, vilket
sammantaget förenklar förberedelsen inför och uppföljningen efter en flimmerablation.
Då NOAK är lättare att använda än VK A och i flera randomiserade studier på stora patientpopulationer med förmaksflimmer visats vara minst lika effektiva med lägre risk
för livshotande blödningar jämfört med warfarin (6,19,20),
har ett flertal observationsstudier och metaanalyser undersökt om NOAK lämpar sig lika bra eller bättre som skydd inför
flimmerablation jämfört med warfarin (se Bilaga 2 till detta
bakgrundsdokument på www.lv.se/antikoagulantia-formaksflimmer).

”Förmaksflimmerablation
är tekniskt krävande och
har en känd risk för tromboemboliska komplikationer”
Procedurrelaterade komplikationer
Tromboembolier
Ett antal små observationsstudier och metaanalyser talar för
att dabigatran, rivaroxaban och apixaban har en likartad
säkerhets- och effektprofil som kontinuerligt warfarin i
samband med flimmerablation. Endast ett fåtal studier har
dock studerat apixaban och ännu färre edoxaban som skydd
inför flimmerablation (Bilaga 2). I en större observationsstudie (49) och i en senare metaanalys (50) var frekvensen
tromboembolier högre med dabigatran jämfört med warfarin (0,7 % vs 0,2 % i båda), vilket även visats för tysta cerebrala embolier diagnostiserade med MR (80). I en annan metaanalys var frekvensen lägre med rivaroxaban jämfört med
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warfarin (0,2 % vs 0,4 %) (51). I andra små observationsstudier och metaanalyser har skillnader i tromboemboliska
komplikationer inte påvisats mellan olika antikoagulantia
(Bilaga 2). Inte heller i två randomiserade studier vilka jämförde kontinuerligt warfarin med rivaroxaban (52) respektive apixaban (53) sågs någon skillnad i frekvens tromboembolier. I de flesta studier är dock patientmaterialet litet och
inte statistiskt tillräckligt stort för att kunna dra säkra slutsatser avseende så sällan förekommande komplikationer som
tromboembolism.
I en större metaanalys inkluderande 27 776 patienter som
behandlats med warfarin eller NOAK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) inför flimmerablation var den poolade frekvensen tromboembolier 0,61 % (54). Rivaroxabanbehandling
och kontinuerlig warfarinbehandling var de enda som var
signifikant bättre jämfört med avbruten warfarinbehandling
med bridging, men ingen av de tre NOAK skiljde sig sinsemellan eller jämfört med kontinuerligt warfarin avseende
frekvensen tromboembolier. Således finns två stora metaanalyser som konfirmerar att rivaroxaban ger gott skydd mot
cerebrovaskulära händelser under flimmerablation. Endast
23 stroke/TIA hos 7 400 patienter (total prevalens 0,32 %)
noterades (45) vilket är lägre än vad som tidigare rapporterats,
eventuellt beroende på ökad erfarenhet, förbättrad teknik eller
på underrapportering. Det fanns en klar trend mot färre cerebrovaskulära händelser med rivaroxaban jämfört med VKA.

Blödningar
Nya orala antikoagulantia har i allmänhet visat sig ha liknande eller lägre blödningsfrekvens än VK A i stora populationer (6,19,20), vilket även visar sig i anslutning till flimmerablationer. Svårare blödningar förekommer hos 2,8 % av
patienter som genomgår flimmerablation (45). I en större
metaanalys inkluderande 27 776 patienter som behandlats
med warfarin eller NOAK inför flimmerablation var den
poolade frekvensen allvarliga blödningar 1,63 %, och den
var lägre med kontinuerligt warfarin jämfört med avbruten
warfarinbehandling med bridging (54). Lika låg blödningsfrekvens rapporterades från en annan metaanalys av studier
som jämfört rivaroxaban med kontinuerligt warfarin (51),
vilket är i linje med observationer från den randomiserade
rivaroxabanstudien, där alla blödningar värderades centralt
(52). Låg frekvens allvarliga blödningar noterades även med
kontinuerligt apixaban (55).
För mindre blödningar, såsom efter punktionsstick, var
den poolade frekvensen 9,5 %, och lägre med NOAK och
kontinuerligt warfarin jämfört med avbruten warfarinbehandling med bridging (54). Andra metaanalyser och observationsstudier rapporterar också lägre frekvens småblödningar med NOAK (3,7 % vs 4,4 %) (56) såsom dabigatran och
rivaroxaban (50,57,58) jämfört med kontinuerligt warfarin.
I de flesta av NOAK-studierna gjordes uppehåll med
2 (till 3) doser för dabigatran och apixaban, som ges två
gånger dagligen, samt med 1 (till 2) doser för rivaroxaban
och edoxaban innan ingreppet. I en del studier användes
oavbruten rivaroxaban- eller apixabanbehandling, i ett fåtal
gjordes längre uppehåll än ett dygn (Bilaga 2).
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Patienter måste skyddas från tromboemboliska händelser i anslutning till flimmerablation men den optimala
antikoagulationsstrategin är inte fastställd.
Baserat på publicerade vetenskapliga studier rekommenderar de senaste internationella riktlinjerna användning av kontinuerligt warfarin (59) då ovan
nämnda randomiserade studie visat bättre effekt och
säkerhet av kontinuerligt warfarin jämfört med avbruten warfarinbehandling med bridging (47).

Rekommendationer – antikoagulantia i
samband med ablation
Ablation rekommenderas inte för patienter som inte kan
behandlas med antikoagulantia före, under och efter ingreppet.

Antikoagulantia inför ablation
•
Alla patienter som ska genomgå förmaksflimmerablation bör förbehandlas med NOAK eller VK A (terapeutisk PK(INR) 2,0–3,0) i tre veckor före proceduren.
•
Transesofageal ekokardiografi (TEE) för att screena för
tromber i vänster förmak bör göras dagen före ingreppet.
•
För NOAK bör man överväga uppehåll med två doser
för dabigatran/apixaban respektive en dos för rivaroxaban/edoxaban.

Antikoagulantia under ablation
•
Oavbruten NOAK-behandling kan övervägas hos vissa
patienter som genomgår ablation. Erfarenhet av oavbruten behandling med apixaban och rivaroxaban finns
utan rapporterade anmärkningar.
•
För VK A bör ablation utföras utan avbrott i VK Abehandlingen.
•
Hos patienter med VK A och PK(INR) på 2,0–3,0 ska
metoden med uppehåll i VK A-behandlingen och överbryggande behandling med ett lågmolekylärt heparin
inte användas.
•
Under ablationsproceduren bör ofraktionerat heparin
användas.

Antikoagulantia efter ablation
•
NOAK ges samma dag efter ablationen i en eller två
doser anpassat efter ablationstidpunkt och typ av
NOAK.
•
Antikoagulantia behålls efter proceduren under minst
två månader och permanent för patienter med riskfaktorer för tromboemboli.
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