
MEDICINSK KOMMENTAR MEDICINS

4892 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  45  •  1999

Venös tromboembolisk sjukdom,
dvs djup ventrombos vanligtvis
lokaliserad till benen, med eller

utan lungemboli, utgör en folksjukdom.
Incidensen av djup ventrombos har rap-
porterats vara mellan 11 och 182 fall per
100 000 invånare och år [1-4]. 

I en nyligen publicerad avhandling
från Göteborg [5] avseende 1913 års
män rapporterades en incidens av djup
ventrombos på 182 per 100 000 obser-
vationsår; motsvarande siffror för icke
letal lungembolism var 98, för dito letal
107. Den kumulativa sannolikheten för
en venös tromboembolisk händelse var
0,5 procent vid 50 års ålder och 10,7
procent vid 80 års ålder. 

Behandlingen av åkomman i det icke
akuta skedet baseras nästan uteslutande
på peroral antikoagulation med hjälp av
warfarin. Blödningsrisken vid warfa-
rinbehandling är beroende av behand-
lingsintensiteten, men är icke negliger-
bar även inom rekommenderat terapeu-
tiskt målområde (international normali-
sed ratio, INR 2,0–3,0 motsvarande
protrombinkomplexnivån 15–25 pro-
cent) och har således angetts till 0,6–0,7
procent per månad [6, 7]. 

Det är därför viktigt att peroral anti-
koagulation sätts in på rätt indikation
med iakttagande av kontraindikationer,
att den kontrolleras på ett optimalt sätt
samt att den inte pågår under längre tid
än nödvändigt.

Under hur lång tid 
skall warfarinbehandling ges?
Frågan om hur länge peroral anti-

koagulation skall pågå har diskuterats
mycket, och först på senare år har några
välkontrollerade studier i detta ämne
publicerats. Att antikoagulationsbe-

handling minskar risken för recidiv är
väletablerat; incidensen för recidiv av
djup ventrombos under de första tre må-
naderna är mer än 25 procent utan be-
handling med peroral antikoagulation
efter inledande heparinbehandling,
men mindre än 4 procent hos behandla-
de patienter [8, 9]. 

Warfarinbehandlingens intensitet,
med ett målområde avseende INR på
2,0–3,0–(4,0) motsvarande protrom-
binkomplex (10)–15 –25 procent, kan
anses vara relativt oomtvistad, men be-
handlingens duration har varit föremål
för mer diskussion. Vanliga behand-
lingstider har utgjorts av tre månader
för djup ventrombos, sex månader för
lungemboli och mer allvarliga ben-
tromboser; i många fall har man fortsatt
med s k livslång behandling. 

Dessa tider har baserats på historiska
observationer av obehandlade eller in-
adekvat behandlade patienter [10] hos
vilka man noterat störst recidivrisk un-
der de första sex månaderna efter trom-
bosepisoden. En randomiserad studie
under 1980-talet visade att peroral anti-
koagulation given under tre månader
gav lägre risk för recidiv än då behand-
lingen gavs under fyra veckor [6].

Kontrollerade studier
börjar komma
I den s k DURAC(duration of anti-

coagulation)-studien från Mälardals-

området, publicerad 1995 av Schulman
och medarbetare [11], randomiserades
443 patienter med en förstagångsepisod
av venös tromboembolisk sjukdom till
sex veckors peroral antikoagulation
med ett mål-INR-värde på 2,0–2,85;
450 patienter randomiserades till att er-
hålla samma behandling under sex må-
nader. Den initiala diagnosen konfirme-
rades med flebografi avseende djup
ventrombos (n=790), med perfusions-
ventilationsskintigrafi eller angiografi
avseende lungembolism (n=107). Ka-
rakteristiken av de båda studiegrupper-
na visade att de var jämförbara, med en
medelålder på ca 61 år, samma könsre-
presentation och samma frekvens djup
ventrombos och lungembolism.

Efter två års uppföljning sågs 123 re-
cidiv totalt, varav 80 fanns i sexveckors-
gruppen (18,1 procent; 95 procent kon-
fidensintervall 14,5–21,6 procent) och
43 i gruppen som fått sex månaders be-
handling (9,5 procent, 95 procent kon-
fidensintervall 6,8–12,2). Den relativa
risken för recidiv var 2,1 i sexveckors-
gruppen, innebärande att sex månaders
peroral antikoagulation gav en signifi-
kant lägre recidivrisk än sex veckors be-
handling. Den största skillnaden sågs
mellan sex veckor och sex månader ef-
ter start. 

Recidivrisken var lägre hos patienter
vars initiala tromboemboliska manifes-
tation betingats av en övergående risk-
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faktor såsom kirurgi eller immobilise-
ring, vilket har lett till rekommenda-
tionen att peroral antikoagulation kan
begränsas till sex veckor i sådana fall
[12].

I en nyligen publicerad studie av 
Kearon och medarbetare [13] randomi-
serades patienter som haft venös trom-
boembolism till att efter tre månaders
behandling efter en förstagångsepisod
erhålla fortsatt warfarinbehandling el-
ler placebo i ytterligare 24 månader. I
warfaringruppen rapporterades verkli-
ga INR-värden till ordinatören, i place-
bogruppen angavs fiktiva värden. 

Efter det att 162 patienter inklude-
rats och följts under i medeltal tio må-
nader bröts studien efter en interims-
analys, då det visade sig att recidivris-
ken blev betydligt större i placebogrup-
pen. Således hade under tidsperioden
17 av 83 patienter i placebogruppen
drabbats av recidiv (27,4 procent per
patientår) jämfört med 1 av 79 patienter
i behandlingsgruppen (1,3 procent per
patientår, P<0,001). Warfarinbehand-
lingen resulterade i 95 procents reduk-
tion av risken för recidiv (95 procent
konfidensintervall 63–99 procent).
Blödningskomplikationerna i denna
studie och i DURAC-studien skilde sig
inte åt mellan grupperna. 

Inom ramen för DURAC-studien
[14] jämfördes även sex månaders per-
oral antikoagulation med långtidsanti-
koagulation hos patienter som genom-
gått en andra episod av venös trombo-
embolism. Av de 227 patienterna erhöll
111 patienter sex månaders antikoagu-
lation, 116 patienter fick antikoagula-
tion på obestämd tid. Målvärdet för be-
handling var 2,0–2,85. Alla tromboem-
boliska episoder konfirmerades objek-
tivt. 

Efter fyra års uppföljning sågs 26
återfall av venös tromboembolism: 23 i
gruppen som fått sexmånadersbehand-
ling (20,7 procent), 3 i gruppen som fick
kontinuerlig behandling (2,6 procent).
Den relativa risken för att få recidiv i
sexmånadersgruppen jämfört med den

kontinuerliga behandlingsgruppen var
8,0 (95 procent konfidensintervall
2,5–25,9). Risken för blödning var där-
emot mindre i sexmånadersgruppen,
0,3 (relativ risk). 

Man drog slutsatsen att kontinuerlig
peroral antikoagulation efter en andra
episod av venös trombos gav en mycket
mindre recidivrisk under fyra års upp-
följning än behandling i sex månader,
men det förelåg en klart större risk för
mer omfattande blödningskomplikatio-
ner i långtidsgruppen; dock sågs ingen
mortalitetsskillnad i grupperna.

Påverkar ärftlig tr ombofili
behandlingstiden?
Modern koagulationsutredning av

patienter efter en förstagångstrombos
visar att man klart kan påvisa ärftlig
trombofili i omkring hälften av fallen.

Det rör sig då framför allt om APC(ak-
tiverat protein C)-resistens (G1691A-
mutationen i FV-genen, FV Leiden) i
heterozygot form, men även andra mer
ovanliga rubbningar – som brist på koa-
gulationshämmarna protein C och dess
kofaktor protein S samt antitrombin –
kan förekomma. Ytterligare en relativt
nyligen beskriven riskfaktor utgörs av
G20210A-polymorfismen i protrom-
bingenen.

Det förefaller som om patienter med
antitrombinbrist löper särskilt stor risk
att drabbas av upprepade tromboembo-
liska episoder [15]. I DURAC-studien
[16] fann man inte någon skillnad i risk
för recidiv av venös tromboembolism
hos patienter med APC-resistens om
rubbning förelåg i heterozygot form.
Däremot innebar homozygoti en klart
ökad risk. Bärare av protrombingenmu-
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tationen visade inte heller på någon
riskökning. 

Ej heller i studien rapporterad av 
Kearon och medarbetare [13] utgjorde
heterozygoti för APC-resistens eller
protrombingenmutationen någon risk-
faktor för recidiv. Detta kan förklaras av
att åldern i studiematerialen i sig gav
hög risk för recidiv och därmed över-
skuggade den riskökning som dessa
mutationer ger.

Antitrombinbrist, homozygoti för
APC-resistens eller kombinationer av
mutationer som ger trombofili tycks ge
särskilt hög risk för trombosrecidiv och
motiverar därmed särskilt lång behand-
ling. Genetikens betydelse måste också
ställas i relation till interaktion med mil-
jöfaktorer, och trombossjukdomen bör
därför betraktas såsom en multifakto-
riell sjukdom [17].

Vilk en behandlingstid
bör rekommenderas?
Det är uppenbart att den ena trom-

bospatienten inte är den andra lik, efter-
som det finns flera kända och sannolikt
också okända genetiska dispositioner
för trombossjukdom samt interaktion
med miljöfaktorer, exempelvis adiposi-
tas, p-piller, immobilisation och ålder.
Detta gör att det är svårt att ge rekom-
mendationer som är tillämpbara i varje
enskilt fall. 

Emellertid torde vissa riktlinjer kun-
na ges, vilka då är baserade framför allt
på huruvida patienten har en klart åt-
gärdbar riskfaktor (då sannolikt en kor-
tare behandlingsepisod räcker) eller om
patienten kan anses ha kronisk trombo-
fili med eller utan klart ärftligt påvisba-
ra komponenter. 

I DURAC-studien visade man att re-
cidivrisken var påtaglig framför allt de
första sex månaderna efter en första-
gångstrombos, varför sex månader
skulle kunna anses vara minimum för
behandling av förstagångsepisoder där
en klart sanerbar riskfaktor ej förelig-
ger. Sekundär prevention efter en andra
episod bör vara klart längre än sex må-

nader, i många fall sannolikt livslång.
Förekomst av ärftlig trombofili stärker
indikationen för livslång behandling,
vilket gäller även efter en förstagångse-
pisod. 

Det är naturligtvis viktigt i det en-
skilda fallet att väga in såväl patientens
förmåga att medverka i behandlingen
som riskfaktorer för blödning. När det
gäller barn har man betydligt färre data
att luta sig mot; i allmänhet rekommen-
deras tre månaders behandling efter en
första episod [18]. 

I separat ruta ges förslag till en rim-
lig generell princip för durationen av
peroral antikoagulation i olika situatio-
ner. Utifrån dessa behandlingstider
måste en individualisering göras. Nya
litteraturdata pekar mot längre behand-
lingstider än vad som för närvarande är
brukligt, men det återstår att visa hur
långa dessa perioder bör vara. 
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