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M ånga kirurger av-
bryter behandling
med lågdos av
acetylsalicylsyra

(ASA) (t exTrombyl 75mg× 1),
1–2 veckor ellermera före pla-
nerad operation, av rädsla för
blödningsproblem i samband
med ingreppet [1].

Vi vill emellertid ifrågasätta
ett sådant förfarande i de fall
ASA används för prevention
vid ischemisk hjärtsjukdom
(IHD) eller stroke. Att avbryta
behandlingen innebär att ut-
sätta patienten för samma, el-
ler större, risk som före be-
handlingsstarten, eftersom
den skyddande, antitrombo-
tiska effekten av ASAupphör
efter 2–3 dagar.

ASA rekommenderas till
personermed förhöjd risk att
drabbas av IHD eller stroke
(primär prevention), vid angi-
na pectoris och efter hjärtin-
farkt (MI), koronar interven-
tion eller stroke (sekundär
prevention) [2]. ASA-behand-
lingen är oftast livslång.
In vitro-studier talar för att

utsättning av ASA kan leda till
reboundfenomenmed ökad
protrombotisk effekt [2].
Denna hypotes har inte prö-
vats i kontrollerade utsätt-
ningsstudier, utan enbart be-
lysts i retrospektiva under-
sökningar. Enmetaanalys
somomfattade nästan 50 000
patienter under sekundär
preventiv behandling, visade
att risken för kardiell kompli-
kation efter avbrutenASA-
behandling var tre gånger
så stor (oddskvot 3,14,
P=0,0001), och ännu större
hos patientermed koronar-
stent (oddskvot = 90) [3].

Flera fallrapporter [4-8] och
kohortstudier [9-11] visar på
en klart förhöjd risk för kar-
diovaskulära händelser om
behandlingmedASA avbryts
eller avslutas helt okritiskt.
Vid en genomgång av littera-
turen tio år bakåt i tiden har
vi funnit 191 fall där patienter
återinsjuknat i kardiovasku-
lär sjukdomkort efter avbru-

tenASA-behandling (i 123 fall
på grund av planerat in-
grepp). Trettiodagarsmorta-
liteten var 15 procent. Tiden
från utsättning till återinsjuk-
nande varierademellan 2 och
60 dagar, i genomsnitt 10 da-
gar. Figur 1 visar hur tiden till
insjuknande fördelas på de
patienter sombeskrivs i de
fem fallrapporterna [4-8].
Medianvärdet var 8 dagar.

Patienter som redovisas hade
fått ASA på indikationen se-
kundär prevention. I en ko-
hortstudiemed över 1 200 pa-
tienter som tagits in akut för
IHDhade 51 (4,1 procent) av-
brutit ASA-behandling inom
enmånad före händelsen [10].
I 31 av fallen var utsättningen
iatrogen. Patienterna hade
medicinerat i genomsnitt i
fyra år. Tio fall orsakades av
trombos i koronarstent, ime-
deltal 15,5månader efter
interventionen [10]. I en lik-
nande studiemed över 1 350
patientermed IHD [11] hade
behandlingen avbrutits inom
tre veckor före insjuknandet i
5,4 procent av fallen. Bland
dessa patienter var 30-da-
garsmortaliteten nästan dub-
belt så hög sombland övriga
(19,1mot 9,9 procent) [11]. Än
mer anmärkningsvärt var det

att andelen blödningskom-
plikationer var signifikant
mycket större i gruppen där
ASA blivit utsatt. Studierna
[10, 11] kommer från Frankri-
ke. Om incidensen av återin-
sjuknande är lika hög även
utanför Frankrike, torde de
totalt 191 patienter som vi
identifierat utgöra »toppen av
ett isberg«, och riskernamed
att avbryta ASA-behandling
vara betydligt större änman
tidigare antagit [12].
Den stora andelen hastiga

insjuknanden och den höga
korttidsmortaliteten efter ut-
sättning av ASA stöder hypo-
tesen omen reboundeffekt.
ASA-inducerad trombocyt-

hämning är irreversibel. Låg-
dos-ASA deacetyleras full-
ständigt inom20–30minuter.
Därefter nybildas trombocy-
ter som är opåverkade av ASA
i snabb takt, och koncentra-
tionen av funktionella trom-
bocyter är vanligen tillräcklig
för att återställa hemostasen
efter 48 timmar [13].

Det räcker alltså, vid avsaknad
av andra riskfaktorer för
blödning, att sätta ut ASA
några dagar preoperativt.
Men är det nödvändigt? I en
stormetaanalys, där för- och
nackdelarmed att bibehålla
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Figur 1. Patienter som återinsjuknat i koronarsjukdom eller stroke ef-
ter utsättning av ASA (medianvärde 8 dagar, sammanställning från 45
fallrapporter [4-8]).
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ASA fram till operationsda-
gen utvärderades, var den re-
lativa risken för perioperativ
blödning under pågående
ASA-medicinering något för-
höjd,men utan ökning av
morbiditet ellermortalitet
[12]. Risken var relaterad till
ingrepp. Ett visst ökat trans-
fusionsbehov kunde noteras i
sambandmed prostatakirur-
gi, men vid övriga operations-
typer (ortopedi, kärlkirurgi,
ögonkirurgi samt en rad
smärre ingrepp) kunde ingen
skillnad i blödningmellan
kontroll- och ASA-grupperna
påvisas.

Författarna ifrågasatte starkt
den allmänna rutinen att av-
bryta behandlingen, eftersom
riskerna för kardiovaskulärt
insjuknande vid en utsättning
ansågs vida större än blöd-
ningsriskerna vid ett bibehål-

lande [12].
LiksommedASA är trom-

bocythämningenmedADP-
hämmare (vanligen klopido-
grel, Plavix) irreversibel, men
återhämtningstiden till nor-
mal hemostas är längre, 5–7
dagar [14]. Även här finns data
som talar för reboundeffekt
[15], och återinsjuknande i
stroke 10 dagar efter utsätt-
ning har rapporterats [7].

Den antihemostatiska effek-
ten av klopidogrel ärmer utta-
lad, och vanligen krävs trom-
bocytkoncentrat för adekvat
hemostas, speciellt vid samti-
dig ASA-behandling. Patienter
medpågående kombinations-
behandling bör endast opere-
ras på vitalindikation.
Risken för, och konsekven-

serna av, kirurgisk blödning
bör alltid vägasmot risken att
avbryta behandlingen [2]. Ge-

nerellt sett kan patienter som
behandlas på indikationen
primär prevention och pati-
entermed stabil angina pec-
toris (liten risk; se Tabell I)
avbryta behandlingen tre da-
gar före operation. Övriga pa-
tienter (stor–extrem risk) bör
endast avbryta behandlingen
på operationsdagen (Figur 2).
ADP-hämmare utsätts i 5–7

dagar, utom vid extrem risk.
Ovanstående rekommenda-

tioner gäller även epidural-
och spinalanestesi [16]. Pågå-
ende kombinationsbehand-
ling (ASA +ADP-hämmare)
utgör vanligen kontraindika-
tionmot ryggbedövning [16].

ASA bör återinsättas snarast
möjligt efter operationen,
vanligen postoperativ dag 1
(förutsätter god hemostas)
[17]. Detta gäller även vid
samtidig trombosprofylax
medLMWH.
För att underlätta beslutet i

det enskilda fallet kan nedan-
stående algoritmförslag till-
lämpas (Figur 2).

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Efter läkemedelsstent >1 år <1 år1

Efter stroke >4 veckor <4 veckor
1 Indikation för ADP-hämmare.
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lae, t ex intrakraniellt, intraspinalt eller i bakre ögonkammaren.
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