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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Trombocythämmare är väletablerad basbehandling för
antitrombotisk sekundärprofylax efter TIA och hjärninfarkt
utan kardiell embolikälla, men den relativa riskreduktionen
för nya vaskulära händelser är blygsam, endast ca 25 procent
[1]. Hos patienter med hjärninfarkt och kardiell embolikälla
(oftast förmaksflimmer) är antikoagulantia avsevärt effekti-
vare (67 procents relativ riskminskning) än trombocythäm-
mare. 

Teoretiskt skulle antikoagulantia kunna vara effektivare
än trombocythämmare även vid icke-kardioemboliskt slag-
anfall. En stor andel av alla hjärninfakter beror på embolise-
ring av något slag, och embolism från dold källa, t ex i hjär-
tat, kan ligga bakom en andel av de hjärninfarkter där någon
klar orsak inte kan fastställas (kryptogenetisk hjärninfarkt).
Frågan har emellertid inte studerats tidigare i adekvata rando-
miserade studier. En holländsk multicenterstudie (SPIRIT)
avbröts i förtid på grund av oacceptabelt hög blödningsrisk,
rimligen för att högintensiv antikoagulantiabehandling (In-
ternational Normalized Ratio, INR, 3–4,5) tillämpades [2].

Nyligen publicerades huvudresultaten av den stora Warfarin-
Aspirin Recurrent Stroke Study (WARSS) [3], en randomise-
rad multicenterstudie av antikoagulantia (INR 1,4–2,8) jäm-
fört med acetylsalicylsyra (ASA, 325 mg dagligen) hos 2 206
patienter inom 30 dagar efter en hjärninfarkt. Patienter med
en väletablerad kardiell embolikälla (oftast förmaksflimmer)
eller planerad karotiskirurgi ingick inte i studien. Studie-
designen var unik genom att antikoagulantiabehandlingen ge-
nomfördes dubbelblint; patienterna fick antingen ASA+pla-
cebo (med återrapportering från ett centralt laboratorium av
påhittade, men logiskt inte orimliga INR-värden) eller warfa-
rin+placebo (med äkta INR-värden). Endast i 15 fall behövde
behandlingskoden brytas under studiens gång. Den primära
händelsen som studerades var recidiv i ischemiskt slaganfall
eller död efter två år. Studien sponsrades av the National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Av studiens 2 206 patienter randomiserades exakt hälften
vardera till warfarin eller ASA med välbalanserade demogra-
fiska baslinjevariabler. 59  procent av patienterna utgjordes
av män, 59 procent var över 60 år (medelålder 63 år), 68 pro-
cent hade hypertoni, 32 procent diabetes, och 29 procent hade
tidigare haft TIA eller slaganfall. Majoriteten (ca 55 procent)
av patienterna hade småkärlssjukdom eller lakunär infarkt,

medan ca 26 procent hade kryptogenetisk hjärninfarkt. Drygt
70 procent hade inget eller endast lindrigt funktionshinder
(Barthel index 95–100) vid inklusion. I warfaringruppen var
70,7 procent av alla INR-värden inom målintervallet 1,4–2,8.
Medelvärdet av INR var 2,1. 

Den primära händelsen (recidiv i ischemiskt slaganfall, el-
ler död) inträffade hos 17,8 procent av patienterna i warfarin-
gruppen och 16 procent i ASA-gruppen, en icke-signifikant
skillnad (hazard ratio warfarin mot ASA 1,13; 95 procents
konfidensintervall 0,92–1,38). Allvarliga blödningar var nå-
got, men inte statistiskt signifikant, vanligare i warfaringrup-
pen (2,22 per 100 patientår) än i ASA-gruppen (1,49 per 100
patientår). Inga signifikanta skillnader framkom heller mellan
de två behandlingarna i olika undergrupper med hänsyn till
sannolik bakomliggande orsak. 

WARSS är en stor, väl genomförd studie som således klart visar
att warfarin inte är ett bättre alternativ än ASA som antitrom-
botisk sekundärprofylax efter hjärninfarkt i den aktuella pati-
entkategorin av »vanligt slaganfall«. Även om warfarinbe-
handlingen inte medförde signifikant ökad risk för allvarlig
blödning i studien är det inte säkert att detta kan uppnås i kli-
nisk praxis. Eftersom behandling med ASA är avsevärt billi-
gare och enklare för patienten (kräver inte regelbunden kon-
troll av laboratorieprover för att styra behandlingen) kvarstår
tills vidare oförändrat rekommendation av trombocythämma-
re som förstahandsval av sekundärprofylax efter icke-kardio-
embolisk hjärninfarkt. 

I WARSS användes en relativt lågintensiv antikoagulan-
tiabehandling. En stor pågående studie (ESPIRIT) som siktar
på att inkludera 4 700 patienter med liknande kriterier som i
WARSS jämför effekten av behandling med warfarin med
mål-INR 2,0–3,0, lågdos ASA, och kombinationen ASA+di-
pyridamol. Resultaten från denna studie lär dröja ytterligare
några år. 

Vid hjärninfarkt på grund av förmaksflimmer är, som ovan
nämnts, antikoagulantia klart överlägset ASA som sekundär-
profylax, och detta utgör idag den bäst etablerade indikatio-
nen för antikoagulantia vid slaganfall. Flera studier har visat
att antikoagulantia underanvänds på denna indikation; i Riks-
stroke har vi funnit att skillnaden var mer än fem gånger så
stor mellan den klinik som har minsta andelen behandlade och
den klinik som behandlar flest. Det finns därför skäl till att se
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över lokala behandlingstraditioner för denna patientgrupp,
mot bakgund av de rekommendationer som finns i Nationel-
la Riktlinjer för Strokevård och i Läkemedelsverkets work-
shop. 

Finns det utöver sekundärprofylax vid förmaksflimmer yt-
terligare någon plats för långtidsbehandling med antikoagu-
lantia efter TIA eller hjärninfarkt? I riktlinjer rekommenderas
antikoagulantia vid några specialsituationer, såsom sinus-
trombos, extrakraniell dissektion och antifosfolipidsyndrom,
även om det vetenskapliga stödet här inte är fullständigt. Där-
emot finns det inget vetenskapligt stöd alls för att byta från
trombocythämmare till antikoagulantia för patienter med 
recidiverande TIA eller hjärninfarkt och avsaknad av kardiell
embolikälla – en behandlingstradition som fortfarande före-
kommer. Även hos patienter med höggradig, icke-operabel
extrakraniell karotisstenos, eller intrakraniell kärlstenos, är
det vetenskapliga stödet för antikoagulantia bräckligt – ran-
domiserade studier pågår.

WARSS är unik även genom att studiens patientmaterial an-
vänds för att studera flera andra intressanta frågeställningar:
antifosfolipsyndrom, öppetstående foramen ovale, hemosta-
tiska markörer och genetik [4]. Resultaten av dessa substudi-
er har ännu inte publicerats.
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