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Perkutan transluminal koronaran-
gioplastik (PTCA) utgör idag ett beprö-
vat alternativ vid behandling av krans-
kärlssjukdom, såväl i stabilt som insta-
bilt skede. Under senare år har metoden
även vunnit insteg i behandling av akut
hjärtinfarkt [1]. Antalet PTCA-ingrepp
per år har, framförallt under slutet av
1980- och början av 1990-talet, vuxit
stadigt och förhållandet mellan PTCA
och bypass-operationer närmar sig i
Sverige 1:1. 

Metoden innebär oftast ett relativt
litet och för patienten skonsamt in-
grepp, med kort sjukhusvårdtid och
konvalescens. Ingreppet är i vana hän-
der relativt säkert men eftersom meto-
den innebär ett visst våld mot kärlväg-
gen kan akuta komplikationer inträffa,
med kärlocklusion som följd i 5–10
procent av alla ingrepp [2].

Om en sådan komplikation inträffar
erbjuds idag medicinsk behandling,
förnyad PTCA eller akut koronar by-
pass-operation. Oavsett behandling lö-
per patienter en hög risk för hjärtinfarkt
där komplikation inträffat, ca 20–40
procent i stora material [2]. Även mor-
taliteten är betydande, ca 5 procent [2],
jämfört med fall där akut ocklusion ej
inträffar – där ligger risken på nivå av
någon enstaka promille.

En annan betydande nackdel med
metoden är den höga återfallsrisken (ca
30 procent) även efter helt lyckade in-
grepp [3]. Återfallsrisken förefaller
vara densamma med de flesta av idag
tillgängliga angioplastiska tekniker,
t ex ballongdilatation, riktad aterekto-
mi, behandling med laser eller borrar.
Data under senare år talar dock för att
användande av endoluminala kärlprote-
ser, s k stentar, kan minska risken för
förnyad stenos betydligt [4].

Hittills har ingen medicinsk behand-
ling lyckats minska restenosfrekven-
sen. 

Mekanismer
I samband med angioplastik sker all-

tid en skada av kärlväggen med endotel-
avskrapning och mer eller mindre djup
fissurering och laseration av underlig-
gande vävnad ner till djup media. I sam-
band med s k debulking, dvs med riktad
aterektomi eller olika typer av borrar,
kan skadan i kärlväggen nå ända ner till
adventitian.

Dessa skador leder till trombocytak-
tivering och mer eller mindre uttalad
aktivering av koagulationssystemet.
Graden av aktivering bestäms bl a av
djupet på skadan och kvarvarande ste-
nosgrad, eftersom höga s k shear rates
(skjuvkrafter) ger en ökad aktivering.
En aktivering av koagulationssystemet
sker troligen dels via en aktivering av
vävnadsfaktorn, dels via kontaktaktive-
ring genom blottläggande av negativt
laddade subendoteliala ytor och kolla-
gen.

Trombin spelar en central roll för ak-
tivering av såväl koagulationssystem
som trombocyter [5]. Trombin är dess-
utom en potent stimulator för glatt mus-
kelcellstillväxt [6] och är mitogent för
fibroblaster [7]. Trombinaktivering kan

därför spela en roll även för den senare
restenosutvecklingen. 

Förutom trombin bidrar blottlagt
kollagen, ADP, adrenalin m m, till en
mer eller mindre uttalad trombocytakti-
vering. Aktiveringen av trombocyten
leder via »andra budbärare» till föränd-
ring av den på ytan belägna glykopro-
teinreceptorn, GP-IIb/IIIa, som går från
låg till hög affinitet för sina ligander.
Detta är slutsteget i trombocytaktive-
ringen oavsett vilket agens som aktive-
rat trombocyten. Den aktiverade GP-
IIb/IIIa-receptorn binder sedan till cir-
kulerande glykoproteiner, framförallt
fibrinogen och von Willebrand-faktorn,
som i sin tur binder till andra trombocy-
ters GP-IIb/IIIa-receptorer och aggre-
gationen fortlöper. 

Mot bakgrund av ovanstående är en
adekvat antitrombotisk behandling syn-
nerligen angelägen. Det primära syftet
med denna behandling är att förhindra
akuta komplikationer. Det finns även en
förhoppning om att antitrombotisk be-
handling skall kunna minska frekven-
sen av restenoser.

Koagulationshämning
Sedvanligt heparin erbjuder en be-

prövad behandling i samband med och
efter ingreppet. Heparinet verkar i hu-
vudsak genom att accelerera den koa-
gulationshämmande effekten hos endo-
gena hämmare som antitrombin III och
heparin-cofaktor II. Dessutom har he-
parin effekt på bl a trombocyt–leuko-
cytinteraktioner och en del hämmande
effekter i sig. Den trombinhämning som
kan åstadkommas med heparin är emel-
lertid ofullständig och heparin–anti-
trombinkomplexet förmår t ex inte att
hämma trombbundet trombin.

Selektiv trombinhämning utgör i
dessa sammanhang ett lovande alterna-
tiv. Sedan länge har hirudin, som natur-
ligt finns i blodigelns (Hirudo medici-
nalis) saliv, använts i medicinskt bruk.
Hirudin finns nu att tillgå i rekombinant
form och testas i ett flertal studier på in-
stabil kranskärlssjukdom. Med hirudin
kan en irreversibel nära nog hundrapro-
centig trombinhämning åstadkommas.

Som alternativ har ett antal lågmole-
kylära syntetiska trombinhämmare ta-
gits fram och prövas för närvarande.
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Optimal antitrombotisk be-
handling är essentiell för ut-
gången vid kateterburna inter-
ventioner i kranskärlen, t ex
perkutan transluminal koronar-
angioplastik (PTCA). Inte bara
de akuta komplikationerna står
i fokus, utan den antitrombotis-
ka behandlingen har med stor
sannolikhet även betydelse för
restenosfrekvensen.

Utvecklingen av nya substan-
ser samt den intensiva forsk-
ningen som pågår presenteras
här i en översikt.



Dessa relativt små molekyler har förde-
len att de kan komma åt och hämma
trombbundet trombin. Med detta för-
hindras att aktivt trombin läcker ut från
en organiserad tromb, eller från en färsk
tromb i samband med trombolys eller
mekanisk skada på tromben.

Trombocythämning
Acetylsalicylsyra (ASA). Det finns

ett flertal olika möjligheter att interve-
nera farmakologiskt för att hämma
trombocytaggregationen. Den hittills
mest spridda är att med ASA irrever-
sibelt inaktivera cyklooxygenas, vilket
förhindrar omvandlingen från araki-
donsyra till tromboxan A2 (TxA2).
Tromboxan A2 kan aktivera trombocy-
ter direkt och även öka andra agonisters
effekt.

Trombocytaggregation kan dock ske
utan tromboxan A2 och alltså i närvaro
av ASA, som således är en relativt svag
hämmare. Bland annat har ASA ingen
som helst effekt på ADP-inducerad
aggregation. ASA hämmar inte heller
trombocytadhesion och har ingen effekt
på exocytos av granula. Sålunda ses
ingen hämning av PDGF och andra
glattmuskelcellsmitogener.

Trots att ASA-terapin representerar
den kanske viktigaste farmakologiska
framgången när det gäller behandling
av hjärt–kärlsjukdom, och detta till en
låg kostnad såväl monetärt som biverk-
ningsmässigt, föreligger således ett
flertal viktiga begränsningar.

Tiklopidin/Clopidogrel. Dessa pre-
parat är s k tienopyridinderivat och fö-
religger i peroral form. De hämmar ef-
fektivt ADP-inducerad trombocytag-
gregation, sannolikt via minskat uttryck
av GP-IIb/IIIa-receptorn, vilket leder
till minskad bindning av fibrinogen (se
ovan). Liksom i fallet med ASA varar
effekten hela trombocytens livslängd.
Tiklopidin (Ticlid) finns att tillgå i Sve-
rige.

Indikationen för tiklopidin är TIA,
RIND och slaganfall, där ASA ej kan
ges på grund av biverkningar. Tiklopi-
din har i två studier [8, 9] visat sig något
bättre än ASA vid cerebrovaskulär
sjukdom.

Vid PTCA såg man i en randomise-
rad studie [10] en signifikant reduktion
av ischemiska komplikationer i tiklopi-
dingruppen jämfört med dem som fick
ASA plus dipyridamol respektive pla-
cebo (1,8 procent, 5,4 procent respekti-
ve 13,6 procent). Man har även kunnat
visa att man med kombinationen av he-
parin, ASA och tiklopidin minskar he-
mostasaktivering efter PTCA jämfört
med heparin/ASA [11]. Genom att an-
gripa trombocytaktiveringen via två oli-
ka mekanismer får man här en synergi-
effekt. 

Nackdelen med tiklopidin är biverk-
ningarna. Bland annat ser man under de
tre första månaderna neutropeni i 2–4
procent, som dock är reversibel om me-
dicineringen avbryts. Hudutslag är rela-
tivt vanligt och det finns även rapporter
om allvarliga leverbiverkningar. Man
rekommenderar kontroll av vita blod-
kroppar varannan vecka de tre första
månaderna.

Betydligt mindre toxiskt har syster-
preparatet clopidogrel visat sig vara.
Det har dessutom in vitro en betydligt
kraftfullare trombocythämmande ef-
fekt än tiklopidin. Det utvärderas för
närvarande i jämförelse med ASA efter
hjärtinfarkt, i den stora och nyligen av-
slutade CAPRIE-studien. Resultatet
väntas bli presenterat i slutet av 1996.

GP-IIb/IIIa-antagonister. Ett myc-
ket effektivt sätt att hindra trombocyt-
aggregation är att blockera GP-IIb/IIIa-
receptorn och därmed förhindra trom-
bocyternas bindning till fibrinogen och
till andra trombocyter.

Ett flertal olika specifika GP-
IIb/IIIa-blockerare har utvecklats. Se-
dan november 1994 är c7E3 FAB (ab-
ciximab) godkänd för kliniskt bruk i
Sverige. c7E3 är en »humaniserad»
mus-antikropp, till skillnad från andra
antagonister som utgörs av peptider
(t ex integrelin och MK-0852) eller
icke-peptider (MK-0383 och RO 44-
9883). De sistnämnda är mindre mole-
kyler och sannolikt mer specifika för re-
ceptorn än c7E3. Vad som utgör för- re-
spektive nackdelar återstår ännu att ut-
röna.

Antitrombotisk behandling
på stabila elektiva patienter
Det visade sig i ett tidigt skede att

trombocythämmande behandling på ett
radikalt sätt minskade antalet akuta
komplikationer av trombotisk natur vid
elektiva ingrepp för stabil angina pecto-
ris [12]. Initialt användes ASA, med el-
ler utan tillägg av dipyridamol. Idag är
det väl etablerat att ge ASA [13] i doser
om minst 75 mg dagligen före och efter
ingreppet. 

Tillägg av heparin visade sig också
tidigt vara nödvändigt. Initialt gavs fixa
bolusdoser på 5 000–10 000 enheter
vid ingreppets början och intravenösa
stötdoser med jämna tidsintervall under
ingreppets genomförande. Det har se-
nare visat sig att denna något stelbenta
regim inte var optimal och att en mer in-
dividualiserad regim var nödvändig.

Empiriskt har man funnit att styrning
med hjälp av aktiverad koagulationstid
(ACT) höjer säkerheten och att man då
framförallt undviker att patienterna blir
underbehandlade [14]. Man strävar ef-
ter ett ACT-värde på minst 300 sekun-
der under ingreppet. Efter genomfört

ingrepp kan heparinbehandlingen av-
slutas hos de flesta patienter [15]. Om
ingreppet resulterat i mer eller mindre
omfattande kärlväggsdissektion re-
kommenderas dock förlängd heparinin-
fusion, oftast till nästföljande dag. Det
saknas dock ännu något vetenskapligt
stöd för denna förlängda behandling.

Kombinationen ASA plus heparin
utgör alltså för de flesta patienter ett till-
fredsställande skydd, men detta skydd
har hittills inte visat sig vara tillräckligt
för att förebygga komplikationer när
risken för trombotiska komplikationer
är ökad, dvs vid synlig intramural trom-
bos, instabil angina och akut hjärtin-
farkt. Huruvida denna behandling är
tillfyllest efter stentinläggning är före-
mål för pågående studier.

Den tidigare beskrivna trombocyt-
hämmaren c7E3 har nyligen värderats i
den s k EPILOG-studien, där plane-
ringen var att inkludera 4 800 patienter
som undergick elektiv PTCA-behand-
ling. Vid en interimanalys av de första
1 500 patienterna avbröts studien, efter-
som behandling med trombocythäm-
mare jämfört med placebo medförde en
reduktion med mer än hälften av inci-
densen av död och hjärtinfarkt under de
första 30 dagarna efter PTCA.

PTCA vid instabil angina
Instabil angina pectoris beror oftast

på ett rupturerat plack med efterföljan-
de trombpålagring. När man utför
PTCA mot en sådan stenos kommer
man därför att rikta sin angioplastik mot
ett redan höggradigt trombogent områ-
de. Trombotiska komplikationer har va-
rit vanligare vid detta tillstånd än på sta-
bila, elektiva patienter [16]. Först under
senare år, när man lärt sig att intensifie-
ra och utforma en individuellt anpassad
antitrombotisk regim, har resultaten
närmat sig dem som ses på stabila pati-
enter.

Beträffande heparinbehandlingen är
det hos dessa patienter särskilt viktigt
att med hjälp av aktiverad koagulations-
tid undvika underbehandling. Huruvida
en tids förbehandling kan minska kom-
plikationsriskerna är osäkert men en
retrospektiv studie antyder att så kan
vara fallet [17]. I ljuset av TIMI IIIb-
studien [18], som klart visar att det inte
lönar sig med omedelbar rutinmässig
PTCA på dessa patienter, kan det därför
vara rimligt att först försöka stabilisera
patienten med intravenöst heparin un-
der några dagar innan det angioplastis-
ka ingreppet genomförs.

Det är även rimligt, om man övervä-
ger PTCA på en instabil patient, att den
antitrombotiska behandlingen fortgår
till dess att ingreppet är avslutat. Det är
också viktigt att poängtera att förbe-
handling med heparin inte minskar den
mängd heparin som under ingreppet
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krävs för att erhålla ett adekvat ACT
[19]. 

Hirudin har i den nyligen publicera-
de Helvetica-studien testats mot hepa-
rin i samband med PTCA för instabil
angina [20]. Den akuta komplikations-
risken minskades signifikant med hiru-
din, och efterbehandling under några
dagar föreföll bättre än kortare behand-
ling. Den initiala vinsten under de förs-
ta dagarna gick dock förlorad under
uppföljningstiden på 30 veckor. 

En aggressiv trombocythämmande
regim har testats i EPIC-studien [21],
som innefattade 2 099 patienter, och där
c7E3 i bolus och infusion jämfördes
med placebo och endast bolus hos pati-
enter med planerad s k högrisk-PTCA.
Samtliga dessa patienter stod dessutom
på ASA och fick heparin under ingrep-
pet.

Vid 30 dagars uppföljning konstate-
rades en reduktion av ischemiska inci-
denter med 35 procent i gruppen som
fått såväl bolus som infusion jämfört
med placebo, detta dock till priset av en
kraftigt ökad blödningsrisk och en för-
dubbling av transfusionsbehovet. Till
skillnad från effekterna av trombinhäm-
ning i Helvetica-studien sågs i EPIC-
studien fortfarande vid sex månader en
reduktion av ischemiska incidenter med
23 procent till bolus plus infusionsgrup-
pens fördel.

Man har kunnat tillskriva en del av
den stora blödningsrisken till heparin-
dosen vilken inte var viktjusterad, och i
en efterföljande pilotstudie [22] har
man sett lika god effekt utan förhöjd
blödningsrisk med reducerad heparin-
dos.

Samstämmiga studier
De goda effekterna från EPIC-studi-

en har bekräftats i den nyligen avsluta-
de CAPTURE-studien, då samma
trombocythämmare gavs 24 timmar
före PTCA-behandlingen till 1 050 pa-
tienter. Reduktionen av ischemiska
händelser var i samma storleksordning
som i EPIC-studien.

I beaktande av trombosbildningens
stora betydelse för akuta komplikatio-
ner, och förmodligen för sena resteno-
ser, har det varit naturligt att prova ge-
nerell eller lokal trombolytisk behand-
ling i samband med PTCA, speciellt vid
instabil angina. Man har i flera små se-
rier visat att användandet av lokal trom-
bolytisk behandling tycks kunna vara
av värde för att öppna såväl totalocklu-
derade nativa kärl som vengraft. En un-
der senare år genomförd randomiserad
studie har dock klart visat att riskerna
för lokala komplikationer i det behand-
lade kärlet ökade signifikant vid en ru-
tinmässig användning av intrakoronar
trombolys som adjuvans till angioplas-
tik vid instabil angina [23]. Försiktighet

med användande av trombolytiska
agens är därför påkallad.

Behandling vid infarkt-PTCA
Patienter med akut infarkt förefaller

än mer trombogena än patienter med in-
stabil angina. Komplikationsrisken i
form av subakuta ocklusioner har också
i enstaka material angivits till i storleks-
ordningen 20 procent. Även om kon-
trollerade studier saknas, rekommende-
ras idag allmänt en förlängd heparinbe-
handling under 2–4 dygn efter PTCA i
denna patientgrupp. Huruvida specifik
trombinhämning gynnsamt påverkar
utgången är föremål för pågående studi-
er.

I EPIC-studien hade en stor del av
patienterna pågående infarkt, och sub-
gruppsanalys, tolkad med vederbörlig
försiktighet, antyder att GP-IIb/IIIa-
hämning är speciellt gynnsam i sam-
band med infarkt-PTCA.

Behandling efter stentinläggning
Ett specialfall utgör inläggande av en

endoluminal kärlprotes, dvs stent, of-
tast tillverkad av rostfritt stål eller tan-
tal. Härvidlag inplanteras en främman-
de kropp i kärl med en diameter om
2,5–5 mm med en betydande aktivering
av koagulationssystemet och trombo-
cyter som följd. Ett av problemen har
varit de subakuta tromboserna som, be-
roende på indikation, från olika grupper
har rapporterats drabba allt från 0 till
27,5 procent av patienterna. Med suc-
cessivt förbättrad teknik och förändrad
antikoagulation har de flesta centra nu
betydligt bättre siffror.

Bland annat har man från Pasteurin-
stitutet i Toulouse rapporterat en minsk-
ning av subakuta trombotiska ocklusio-
ner från ca 6 procent till 1 procent mel-
lan 1991 och 1995 [Philippe Brund,
Toulouse, pers medd, 1995]. Man har
under samma tid minskat blödnings-
komplikationerna i samma grad. 1991
gav man en kombination av ASA, dex-
tran, bolusinjektion heparin följt av in-
fusion under fem dygn och därefter sub-
kutant heparin i sju dygn samt perorala
antikoagulantia under två månader.
Från och med 1995 ger man endast bo-
lusinjektion heparin, ASA samt tiklopi-
din. Huruvida enbart ASA eller tiklopi-
din i kombination med heparin är tillfyl-
lest återstår att visa.

Det saknas idag kontrollerade studi-
er som kan ge vägledning om adekvat
och säker antitrombotisk behandling i
samband med stentinläggning. Fältet
har därför varit öppet för utvecklande av
lokala traditioner med allt från fullstän-
dig antikoagulation och ASA till mer el-
ler mindre förenklade regimer. Efter-
som såväl iatrogena blödningar som
subakuta ocklusioner är allvarliga, med
en väsentlig morbiditet och även viss

mortalitet, är stora randomiserade stu-
dier synnerligen angelägna.

Förbättrad teknik vid stentinlägg-
ning har visat sig kunna minska risken
för subakut trombotisering genom att
man försäkrar sig om att stenten förank-
rats ordentligt i kärlväggen. Detta
åstadkoms genom dilatation av stenten
med tillräckligt stor ballong vid högt
tryck och/eller att intrakoronar ultra-
ljudsundersökning utförs för att doku-
mentera optimalt resultat. En annan
strategi är att använda stentar som täckts
med antitrombogen substans, t ex hepa-
rin. Preliminära erfarenheter med denna
typ av stentar på patienter med stabil
och instabil angina (Benestent II-studi-
en) har varit uppmuntrande [24]. För
akut hjärtinfarkt är en randomiserad
studie också planerad, där hypotesen är
att hepariniserade stentar borde vara av
särskilt värde i denna situation med
ökad trombogenicitet.

Antitrombotisk behandling
på sena restenoser 
Varken ASA eller heparin har visats

kunna minska frekvensen av sena reste-
noser. Även anti-K-vitaminbehandling
med warfarin har testats kliniskt med
negativt resultat [25]. Selektiv trombin-
hämning har i olika djurförsök visats
minska restenosförekomsten efter olika
typer av artärskada i perifera kärl [26,
27].

Det förefaller som om en effektiv
trombinhämning i omedelbar anslut-
ning till skadan, men inte senare, kan
påverka utvecklingen av förnyade ste-
noser. De uteblivna långtidseffekterna i
Helvetica-studien har därför varit en be-
svikelse. En möjlig förklaring kan vara
att den använda intravenösa och subku-
tana administrationen givit en lokalt
otillräcklig trombinhämning, vilket an-
tyds av resultaten av biokemiska analy-
ser utförda i studien. En annan förkla-
ring kan vara att behandlingstiden var
för kort (två dygn) och/eller rekyleffekt
efter avslutad hirudinbehandling. 

Att längre efterbehandling kan vara
av värde antyds i en liten pilotstudie
[28] på patienter med instabil angina
som erhållit heparin under minst 24 tim-
mar före ingreppet och sedan genom-
gått PTCA. Man fann en koagulations-
aktivering under de nästföljande tre
dygnen. Tillförsel av relativt höga doser
antitrombin III till dessa patienter före
och efter ingreppet minskade graden av
koagulationsaktivering och gav en ten-
dens till färre restenoser. Patienter med
senare restenos hade högre grad av ko-
agulationsaktivering mätt som fibrin-
D-dimerstegring än patienter utan sen
restenos.

Fynden styrker att en effektiv trom-
binhämning kan ha effekt på sena reste-
noser. Antitrombin III är en relativt stor
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molekyl (molekylvikt ca 58 000) varför
vävnadspenetrationen är begränsad.
Den binder dock till endotel och skadad
vävnad och är i närvaro av heparin eller
heparinlika glukos–aminoglykaner en
effektiv trombinhämmare, förutom att
den även utövar en hämmande effekt ti-
digare i koagulationskaskaden. 

För att ytterligare effektivisera be-
handlingen erbjuder lokal tillförsel med
höga koncentrationer av läkemedel ett
attraktivt alternativ. Man kan erhålla lo-
kalt mycket höga koncentrationer i
tromb, kärlvägg och omgivande vävnad
i direkt anslutning till artärskadan [29].
Dessutom kan den systemiska dosen
minskas radikalt, vilket rimligen mins-
kar risken för blödningskomplikatio-
ner. Fortfarande saknas dock kunskap
om hur lokal behandling skall admini-
streras optimalt. För varje substans och
för varje katetertyp som används för till-
försel behöver studier utföras för att be-
stämma lämpliga doser och kartlägga
retentionstid och verkningsduration.

Huruvida de gynnsamma långtidsef-
fekterna i EPIC-studien verkligen beror
på reducerad restenosfrekvens återstår
att visa. Det är dock inte orimligt att en
effektiv trombocythämmande behand-
ling kan minska problemen med förny-
ade stenoser. Detta kan ske direkt ge-
nom att trombocytaggregation hämmas
och därmed rimligen lokal frisättning
av trombocytmedierade tillväxtfaktorer
såsom PDGF. Även en indirekt effekt
genom att minska den totala trombtill-
växten är tänkbar.

Sammanfattning
Trombotiska komplikationer och

blödningar utgör de största problemen
akut och subakut i samband med PTCA.
Trombosbildning har sannolikt även
betydelse för förnyad utveckling av ste-
noser. Stora ansträngningar görs värl-
den över för att optimera den antitrom-
botiska behandlingen vid PTCA. Fort-
farande utgör heparin och ASA grund-
stommen i behandlingen men ett flertal
nya substanser är under utprovning.

Tiklopidin har vunnit insteg i sam-
band med insättning av stentar. Positiva
erfarenheter av detta finns, men rando-
miserade studier saknas. Glykoprotein-
IIb/IIIa-blockerare har i EPIC-studien
visats kunna reducera ischemiska kom-
plikationer vid och efter högrisk-
PTCA, dock till priset av ökad före-
komst av blödningskomplikationer. Hi-
rudin har i Helvetica-studien minskat
akuta ischemiska komplikationer vid
PTCA men inte kunnat påverka lång-
tidsresultaten.

Lokal applikation av farmakologis-
ka substanser, antingen via specialut-
formade »local delivery»-katetrar eller
via ytbehandlade stentar, testas för när-
varande extensivt djurexperimentellt

men även på människa. Benestent-II-
studien med hepariniserade stentar vid
elektiv PTCA har enligt preliminära
rapporter visat positiva resultat avseen-
de såväl subakut trombos som restenos.

De nya antitrombotiska läkemedel
som teoretiskt och experimentellt har
fördelar jämfört med ASA och heparin
måste i stora randomiserade kliniska
studier visa ett positivt risk–nytta-för-
hållande innan ändringar i behandlings-
regimer kan ske.
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