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❙ ❙ I sista oktobernumret 2003 av New England Journal of
Medicine finns inte mindre än tre artiklar [1-3] och en ledar-
kommentar om olika problem som rör venös tromboembo-
lism. Alla studierna som beskrivs där utgör multinationella
projekt med stora patientgrupper. 

Förutom att en av artiklarna har en svensk författargrupp
har artiklarna också svenskt intresse ur mer principiell syn-
vinkel. Ulf Lindahl, medicinsk kemist i Uppsala, publicerade
1979 en artikel om heparinets antitrombinbindande penta-
sackaridsekvens [4], vilken sedermera syntetiserats i Frankri-
ke och fått namnet fondaparinux med specifik antifaktor-Xa-
aktivitet. Dessutom har forskare på AstraZeneca sedan 1985
arbetat med problemet att framställa syntetiska direkta trom-
binhämmare. En sådan finns nu i form av melagatran, vilket
är den aktiva nedbrytningsprodukten av det orala pro-
läkemedlet ximelagatran [5]. Målsättningen med den senare
var att få fram en reproducerbar farmakokinetik för god far-
makodynamisk effekt.

Förutom intresset ur svenskt vetenskapligt och medicin-
historiskt perspektiv har artiklarna också intresse i den veten-
skapliga debatten om antitrombotiska substansers verknings-
mekanism. Alltsedan lanseringen av lågmolekylära hepariner
som antitrombotika har det pågått en diskussion om den opti-
mala relationen mellan hämning av faktor Xa och hämning av
trombin avseende den antitrombotiska effekten. 

Nya substanser i kliniska prövningar
Nu finns alltså två nya substanser, en ren hämmare av faktor
Xa och en ren trombinhämmare, och båda fungerar rimligt bra
i förhållande till andra antitrombotiska läkemedel. Detta är
praktiskt viktigt och teoretiskt intressant för närmare förståel-
se av venösa trombosers patogenes. 

Några kommentarer om var och en av studierna kan vara
på sin plats.

I den s k EXULT A (Exanta used to lessen thrombosis A)
jämfördes två doser (36 och 24 mg × 2 insatt postoperativt)
av ximelagatran med warfarin som profylax i samband med
knäplastikkirurgi på 2 301 patienter. Den högre dosen xime-
lagatran visade sig signifikant bättre än warfarin utan att ge
mer blödningar. Effekten sågs framför allt på distala trombo-
ser. En uppföljande studie genomförs för närvarande där en-
bart den högre dosen jämförs med warfarin (EXULT B). Den
goda effekten vid stor ortopedisk kirurgi har även påvisats i
flera andra studier.

I den från Sverige koordinerade studien THRIVE III
(Thrombin inhibitor in venous thromboembolism) behandla-
des 1 233 patienter med venös tromboembolism under 6 må-
nader med warfarin, varefter de randomiserades till fortsatt
sekundär prevention under 18 månader med placebo eller 24
mg ximelagatran 2 gånger dagligen. 

Studien är intressant av minst tre skäl. Det första är att re-
cidivfrekvensen efter 6 månaders warfarinbehandling var
12,6 procent utan egentliga tecken på avtagande tromboem-
bolirisk över tid, vilket innebär att optimal duration för sekun-
där profylax inte är tillräckligt studerad och att behandlingsti-
den hitintills sannolikt har varit för kort. Det andra skälet är
att man med ximelagatran kan signifikant reducera denna re-
cidivfrekvens (till 2,8 procent) utan blödningskomplikatio-
ner. Det tredje skälet är att behandlingen kan ske utan moni-
torering, vilket är en stor praktisk fördel. Ett observandum är
dock att cirka 6 procent av patienterna uppvisade en amino-
transferasstegring, som dock tycks av benign och övergående
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Nya antitrombotiska principer 
närmar sig kliniskt bruk

ammanfattatS

Två nya antitrombotiska substanser – dels en häm-
mare av faktor Xa, dels en trombinhämmare – har
prövats i kliniska studier.

Intressant är att dessa kliniska prövningar visar på två
nya antitrombotiska principer som fungerar åtmins-
tone lika bra som redan etablerade antitrombotika –
även om mycket återstår att studera innan de helt kan
ersätta dagens etablerade antikoagulantia. 

En praktisk fördel med de nya subsanserna är att så-
väl profylax som behandling kan ske utan monitore-
ring och med rimlig säkerhet.
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Venös tromboembolism är ett kliniskt problem.
Nu skymtar emellertid helt nya möjligheter till
antitrombosbehandling. 



karaktär. Majoriteten av leverenzymstegringarna tycks kom-
ma inom 2–4 månader, och det stora flertalet normaliseras
inom cirka 3 månader. 

En logisk och viktig frågeställning är givetvis hur ximela-
gatran står sig i en direkt jämförelse med warfarin under lång
tid, och studier av såväl tromboembolism som förmaksflim-
mer har givit mycket lovande resultat.

I den tredje undersökningen (Matisse investigators) stude-
rades behandling av 2 213 hemodynamiskt stabila patienter
med lungembolism. Patienterna hade initialt randomiserats
till kontinuerlig infusion av ofraktionerat heparin (ökning av
aktiverad partiell tromboplastintid [APTT] 1,5–2,5 gånger),
således traditionell terapi, eller fondaparinux subkutant en
gång dagligen utan monitorering. Alla patienter sattes in på
vitamin K-antagonister så fort som möjligt (målvärde för INR
[International normalized ratio] 2,0–3,0). Det förelåg ingen
skillnad i recidiv av tromboembolism, blödning eller död
mellan de båda grupperna. Fondaparinux har tidigare visat sig
mycket effektivt som trombosprofylaktikum jämfört med
enoxaparin vid stor ortopedisk kirurgi [6].

Profylax och behandling utan monitorering
Studierna har sitt största intresse i att de visar på två nya anti-
trombotiska principer som fungerar åtminstone lika bra som
olika etablerade antitrombotika. En viktig praktisk egenskap
är att såväl profylax som behandling kan ske utan monitore-
ring och med rimlig säkerhet. Mycket återstår att studera in-
nan de nya principerna helt kan ersätta tidigare antikoagulan-
tia inom alla indikationsområden, men en rad studier pågår. 

Även hälsoekonomiska utvärderingar är givetvis viktiga
för att få en mer fullständig bild av de nya substanserna.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har
deltagit i olika studier med aktuella substanser och med låg-
molekylära hepariner: dels i styrgrupper, dels i säkerhets-
kommittéer (AstraZeneca, Aventis Pharma, Leo Pharma, Pfi-
zer, Sanofi-Synthelabo).
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Nya vetenskapliga rön har lagt grunden till en
ny klassifikation, nya diagnoskriterier, effektivare
behandling och prevention – inklusive vaccination –
av diabetes, som uppvisar en närmast epidemisk
spridning. Målen och medlen för den snabba
förbättringen av diabetesvården som nu är möj-
lig belyses i Läkartidningens serie, som också
analyserar konsekvenserna för patienterna, sjuk-
vården och samhället av de förändringar som
Socialstyrelsen hösten 1999 fastställde som
nationella riktlinjer.
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