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I Läkar tidningen 45/99 har
Erik Berntorp r edogjort för en
uppfattning avseende behand-
lingstidens längd vid djup ven-
tr ombos. Det är ett lovvärt initi -
ativ och ett angeläget ämne att
förmedla kunskap om, och vi
önskar kommentera Berntorps
artikel på några punkter där vi
tycker att han alltför mycket
har förenklat.

Vid diskussion om lämplig behand-
lingstid med antikoagulantia vid venös
tromboembolism kan inte bortses från
frågan om hur långt man först bör/skall
driva utredningen kring patienten med
avseende på koagulationsdefekter etc. 

Vad sägs om följande exempel häm-
tat från vår medicinmottagning? En tidi-
gare frisk 18-årig flicka hamnar under
sin tunga motorcykel och ådrar sig en
fotledsfraktur. På grund av frakturen får
hon ett underbensgips. Under tiden hon
bär sitt gips får hon en trombos i under-
benet. 

Enligt Berntorps paradigm skulle
denna flicka kunna föreslås antikoagu-
lantiabehandling i sex veckor. Vid koa-
gulationsutredning visar det sig emel-
lertid att hon är homozygot för APC
(aktiverat protein C) (G1691 A-muta-
tionen i FV-genen, FV Leiden). Med
Berntorps uppfattning, som vi här delar,
kommer då denna flicka att erbjudas an-
tikoagulantiabehandling tills vidare.

Vilka patienter bör genomgå 
koagulationsutredning?
• Patienter yngre än 50 år.
• Patienter med venös tromboembo-

lism och uttalad hereditet för detta.
• Patienter med recidiverande venös

tromboembolism utan annan uppenbar
orsak (läs: malignitet, etc).

Vad bör utredningen omfatta?
Koagulationsutredning vid venös

trombos bör innehålla analyser av para-
metrar som vi vet påverkar beslut om
t ex behandlingstidens längd. Det torde
föreligga konsensus avseende paramet-
rar som antitrombin, protein S, protein
C och APC-resistens. Med ökad kun-
skap om och förmåga att undersöka och
kartlägga den genetiska kartan hos
människa kommer säkert allt flera para-
metrar att bli kända. Redan nu känner
man mutationen (G20210A) i protrom-
bingenen – en oberoende riskfaktor för
ventrombos [1]. 

Det är emellertid för oss förvånande
att Berntorp inte med ett ord nämner
kardiolipinantikroppar och lupus anti-
koagulans. Förhöjda titrar av kardioli-
pinantikroppar har i DURAC-studien
visat sig vara förenat med högre reci-
divtendens och högre mortalitet till
följd av venösa och arteriella trombo-
emboliska händelser, och utgör skäl till
längre behandlingstid [2]. 

Kardiolipinantikr oppstiter
Det synes som förhöjd kardiolipin-

antikroppstiter innebär högre recidiv-
risk oavsett titerökningens storlek. Just
bestämning av kardiolipinantikropps-
titer kan vara motiverad som »riktad»
koagulationsutredning även hos äldre
patienter med djup ventrombos. Om
inte utredning av eventuell förekomst
av kardiolipinantikroppar och lupus an-
tikoagulans görs kan ett eventuellt anti-
fosfolipidsyndrom [3], (upprepade ve-
nösa eller arteriella tromboser, trombo-
cytopeni, kroniska bensår, eventuella
upprepade spontana aborter), gå oupp-
täckt. Vi håller med auktoriteten Ken
Bauer från USA, när han säger: »Ska
man lägga sina nedbantade slantar på
något prov i denna utredning, så är det
kardiolipinantikroppar.»

Såsom även Berntorp beskriver visar
DURAC-studien en avgjort ökad reci-
divtendens om antikoagulantiabehand-
lingen avslutas redan efter sex veckor
[4]. Exemplet ovan illustrerar hur

vanskligt det kan vara att avgöra huru-
vida endast en »sanerbar riskfaktor
finns» och som således skall vara an-
ledningen till trombosen. 

Subgruppsanalyser av DURAC-stu-
dien har visat att proximal trombos eller
symtomgivande lungemboli gentemot
distal trombos väger lika tungt som
kvarstående riskfaktor gentemot tillfäl-
lig riskfaktor vad beträffar recidivris-
ken. 

Endast den lilla gruppen med distal
trombos och tillfällig riskfaktor har lik-
värdigt resultat av 6 veckors respektive
6 månaders behandling. Under förut-
sättning att komplicerande faktorer ej
förelåg skulle således flickan i vårt ex-
empel ha fått nöja sig med 6 veckors be-
handling. 

Grundkoncept: sex månader
Vi föreslår att grundkonceptet för

antikoagulantiabehandling vid djup
ventrombos eller lungemboli är 6 må-
nader. Denna 6 månaders behandling
kan hos vissa patienter reduceras till 6
veckor enligt ovan.

Längre behandlingstid med antikoa-
gulantia vid venös trombos uttrycker vi

Behandlingstidens längd vid djup 
ventrombos – några kommentarer
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’’ Det måste ses som ange-
läget att i möjligaste mån
undvika onödig antikoagu-
lantiabehandling och där-
med reducera blödnings-
risk och sänka kostnader
för kontroller och ytterliga-
re sjukvård. Vissa patient-
grupper har trots det en
trombosrisk som motiverar
tills vidare behandling med
årlig omprövning.’’
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inte längre som livslång behandling,
utan som behandling tills vidare med
omprövning årligen. För ett sådant för-
hållningssätt föreligger internationell
konsensus [5]. Ny kunskap om koagu-
lationssystemet och om trombogena
faktorer kan snabbt innebära förändrad
policy avseende tex behandlingstidens
längd vid venös tromboembolism.
Dessutom kan det vara av yttersta vikt
att försöka förekomma tillkomst av re-
lativa eller absoluta kontraindikationer
mot antikoagulantiabehandlingen.

Tillsvidar ebehandling i vissa fall
Det måste ses som angeläget att i

möjligaste mån undvika onödig anti-
koagulantiabehandling och därmed re-
ducera blödningsrisk och sänka kostna-
der för kontroller och ytterligare sjuk-
vård. Vissa patientgrupper har trots det
en trombosrisk som motiverar tillsvida-
rebehandling med årlig omprövning.
Dessa grupper är:

• Patienter som är homozygota för
faktor V-mutationen, som ger APC-re-
sistens, eller för brist på protein C eller
protein S.

• Patienter med kombinationer av
koagulationsdefekter enligt ovanståen-
de utredning.

• Patienter med någon biokemisk
rubbning enligt ovanstående koagula-
tionsutredning och en livshotande
tromboembolisk episod (massiv lung-
emboli, mesenterialvenstrombos, sinus
venosus-trombos).

• Patienter med förhöjd kardiolipin-
antikroppstiter.

• Patienter med en uttalad och kvar-
stående trombogen faktor, såsom ma-
lignitet.
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Replik: 

Behandlingstiden 
har effekter och bieffekter
Carlsson, Ström och Schul-

man, vilka tillhör en internatio -
nellt välrenommerad grupp
inom trombosområdet, har på
ett förtjänstfullt sätt kommente-
rat min medicinska kommentar
i Läkar tidningen 45/99 och där-
vid producerat ett komplement
till min skrivning. Man har
dock delvis missuppfattat syftet
med min artikel. 

Det primära målet var att till en
bredare läsekrets, på ett begränsat ut-
rymme, relatera några viktiga studier
som visar att man generellt bör ut-
sträcka behandlingstiden längre än vad
som för närvarande kanske är brukligt. 

Jag uppfattar inte grundsynen i kom-
mentaren som nämnvärt skild från min
egen eller den vi har i Malmö. Vissa me-
ningsskiljaktigheter föreligger dock och
dessa kan vara värda att påpeka, även
om jag i ett forum som detta helst vill
undvika debatt mellan superspecialister.

Vad bör utredningen omfatta?
Avseende frågan om vad en koagula-

tionsutredning bör omfatta, vilken jag
alltså medvetet inte behandlat i min arti-
kel, har jag synpunkter på vad Carlsson
och kolleger skriver. Skälet till att jag fo-
kuserat kring ärftlig trombofili är att ana-
lyserna är väletablerade i klinisk praxis i
Sverige, samt att de, till skillnad från för-
värvade rubbningar inklusive kardioli-
pinantikroppar/lupusantikoagulans, av
naturliga skäl utgör konstanta fynd. 

Dessutom uppkommer enligt min er-
farenhet ofta frågor angående behand-
lingstid i relation till genetiska markö-
rer. Carlsson och kolleger har här för-
enklat eftersom det finns en rad andra
förvärvade faktorer som måste vägas in
vid bedömning av behandlingstidens
längd. 

Jag förstår vidare inte varför man

skall ha en åldersgräns vid 50 år. Det är
numera välkänt att förstagångsinsjuk-
nande i trombos, till följd av bakomlig-
gande biokemisk rubbning, kan inträffa
även efter 50 års ålder. Man kan därvid
via ett sådant indexfall kartlägga även
yngre individer i en trombosdrabbad
men tidigare outredd släkt. 

Dessutom förefaller det mig oetiskt
att undandra äldre individer en adekvat
utredning som kan ha betydelse för
framtida handläggning; en 55–60-åring
har tex många års förväntad överlev-
nad där utredningen kan komma väl till
pass i många situationer. I Malmö har vi
därför sedan länge övergivit ålders-
gränsen vid trombosutredningar.

Exemplet inget självklart fall
Exemplet med en 18-årig flicka som

får en trombos i samband med gipsad
fraktur och som är homozygot för FV
Leiden utgör inget självklart fall avse-
ende behandlingstid som Carlsson och
medarbetare vill göra gällande. I stället
är det ett typiskt diskussionsfall i den
högre skolan. I motsats till vad Carlsson
och kolleger anser, tycker jag definitivt
inte att man skall »döma» denna unga
flicka till tillsvidarebehandling. 

Detta är snarast ett typexempel på ett
fall som utvecklat trombos på grund av
förekomst av ärftlig trombofili där en
omgivningsfaktor utlöst trombosen.
Det finns många individer som har ho-
mozygot APC-resistens men som aldrig
drabbats av trombos. När riskfaktorn är
sanerad kanske denna flicka aldrig mer
drabbas av trombos om man i framtida
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’’ Jag har i min medicinska
kommentar försökt lyfta
fram att behandlingstiden
vid venös tromboembolism
har effekter och bieffekter,
ibland av mycket allvarlig
art, och att behandlingsti-
derna generellt sett skall
vara längre än vad som är
allmän praxis på många
håll. ’’
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trombogena situationer ger adekvat
profylax. 

Däremot utgör detta fall ett typ-
exempel på en patient där behandlingen
efter noggrant övervägande bör indivi-
dualiseras, i enlighet med vad jag beto-
nade i min artikel. Sex månaders be-
handling skulle nog varit lämpligare än
behandling tills vidare. På så sätt skulle
den blödningsrisk och den inskränk-
ning i livsföringen som peroral antiko-
agulation ändå medför sannolikt kunna
minimeras.

Ingen absolut sanning om tiden
Angående behandlingstid finns det

naturligtvis ingen absolut sanning att
luta sig mot. Det grundkoncept som
Carlsson och kolleger anger är i stort vad
som kan anses vara riktigt med nuvaran-
de kunskap, liksom deras syn på vilka
patienter som skall tillsvidarebehandlas. 

Att de däremot så kraftfullt diskute-
rar begreppen livslång behandling i
motsats till behandling tills vidare med
omprövning årligen, förvånar mig
(även om man i sak har rätt) – inte minst
eftersom jag uttrycker mig försiktigt i
frågan och eftersom skillnaden mellan
begreppen torde vara hårfin. 

Jag är övertygad om att man under-
skattar omdömet hos den svenska trom-
bosbehandlande läkarkåren om man
tror att livslång behandling uppfattas
som behandling intill döden (jämför
med att bli dömd till livstids fängelse). 

Det är en självklarhet, och praxis när
resurserna så tillåter, att alla patienter
som står på kronisk behandling, av vil-
ket slag det än må vara, regelbundet
skall värderas med avseende på med-
verkan, effekt, biverkningar samt med
hänsyn till aktuell medicinsk kunskap.  I
praktiken är det ändå så att tillsvidare-
behandling, även om den omprövas,
ofta leder till i stort sett livslång behand-
ling.

Ofta längre behandlingstider
Jag har i min medicinska kommentar

försökt lyfta fram att behandlingstiden
vid venös tromboembolism har effekter
och bieffekter, ibland av mycket allvar-
lig art, och att behandlingstiderna gene-
rellt sett skall vara längre än vad som är
allmän praxis på många håll. Jag har
också försökt framhålla att den venösa
trombossjukdomen är multifaktoriell
och komplicerad samt att behandlingen
kräver individualisering. 

Jag hoppas att det budskapet har gått
fram till den bredare läkarkår, för vilken
trombospatienten utgör ett fall bland
många andra komplexa ställningsta-

Armsvullnad vid cancerbehandling:

Antalet undersökta
lymfkör tlar viktig faktor
I en artikel i Läkar tidningen

46/99 tar Ingrid Tengrup och
medarbetare upp ett sedan
länge uppmärksammat problem
vid bröstcancerbehandling,
nämligen risken för armsvull-
nad och andra armbesvär. 

Det är framför allt behandlingen av
axillens lymfkörtlar som är orsak till
dessa symtom. Dessa förhållanden är
tämligen väl utredda både i retrospekti-
va studier och i randomiserade under-
sökningar. Det finns god kunskap om
att såväl operationen i axillen och hur
extensiv denna är, som ett eventuellt
tillägg av strålbehandling mot axillen
bidrar till besvärens frekvens och svå-
righetsgrad. 

Tengrups artikel bidrar inte till den-
na kunskap. Denna kommentar baseras
på att Tengrup okritiskt tolkar sina re-
sultat så att felaktiga konklusioner dras,
vilket kan förskjuta försök att begränsa
patientens besvär i felaktig riktning.

Påvisar inte jämförbarhet
Tengrup och medarbetare redovisar i

en förhållandevis liten studie analys av
armproblem, vilka noggrant undersökts
prospektivt bland kvinnor som opere-
rats för bröstcancer och som var över 70
år gamla. Man delar sedan in dessa
kvinnor efter operationstyp: modifierad
radikal mastektomi respektive bröstbe-
varande kirurgi. Jämförelser görs sedan
inom dessa grupper mellan dem som
fått respektive inte fått postoperativ
strålbehandling. 

Författarna visar inte på något sätt
varför de anser att de jämförda grupper-
na skulle kunna vara jämförbara med
avseende på övriga möjliga till armpro-
blem relaterade orsaker. Man finner att
de kvinnor som opererats med modifie-
rad radikal mastektomi får i högre grad

armproblem om postoperativ strålbe-
handling givits. Stålbehandling gavs i
tolv fall av lymfkörtelmetastaser mot
toraxvägg och regionala lymfkörtelsta-
tioner. 

Trots att dessa grupper skilde sig åt
beträffande förekomst av tumör i arm-
hålan – som i sig skulle kunna ge upp-
hov till armödem om den inte kontrol-
lerades – är det en rimlig slutsats att
strålbehandling bidragit till komplika-
tionerna. Men detta beror på att feno-
menet är studerat i grupper som rando-
miserats till att erhålla strålbehandling
eller ej oavsett axillstatus [1]. 

Fel slutsats om strålbehandling
Däremot är författarnas slutsats att

man bör undvika strålbehandling mot
det kvarvarande bröstparenkymet efter
bröstbevarande kirurgi inte baserad på
vetenskapliga fakta. 

Deras konklusion bygger på en un-
dersökning av 25 kvinnor behandlade
med bröstbevarande kirurgi, varvid 16
erhöll strålbehandling. Numeriskt fin-
ner man något fler kvinnor med arm-
problem i den strålbehandlade gruppen
(3/16 mot 1/9 med ödem, 4/16 mot 1/9
med rörelseinskränkning). Men inte ens
om man kunde anta att  vissa kvinnor av
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var, men fann inget sam-
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ej.’’


