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Sammanfattning 
Introduktion De första nya orala antikoagulantia (NOAC) preparaten - eller DOAC (Direct oral 
anticoagulants) som de kallas nu- kom år 2008. Åtta år senare är warfarin fortfarande den 
överlägset mest använda blodförtunnaren, men de nya läkemedlen vinner sakta terräng. 
Antikoagulantia är potenta läkemedel som kan ställa till mycket problem. Det är inte bara 
kardiologer som träffar dessa patienter. De råka ut för olyckor, har provtagningar, biopsier, och 
får blödningar. Det är många inom vården som måste lära sig att hantera de nya läkemedlen. 
Apixaban (Eliquis®) godkändes 2011. Den är godkänd som profylax för stroke och systematisk 
embolism hos vuxna samt för behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE). 

Syfte Syfet med detta arbete är att på basis av publicerade farmakokinetiska data om apixaban 
skapa ett underlag för rekommendationer om utsättningstider av apixaban innan elektiv kirurgi. 
Samt att jämföra dessa teoretiska överläggningar med den kliniska erfarenheten som har 
tillkommit efter introduktion av apixaban. 

Metod Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratursökningen utfördes i PubMed mellan 27:e 
maj 2013 och 5:e april 2016. Användning av inklusions (humanastudier samt originala artiklar 
utförda på friska på apixaban) - och exklusionskriterier (studier med fokus på interaktioner) 
resulterade i 10 studier. Av dessa valdes fem studier. 

Resultat och diskussion Apixaban bör sättas ut minst 48 timmar före ett ingrepp med måttlig 
eller hög risk för blödning. Om det föreligger låg risk kan apixaban sättas ut 12 till 24 timmar innan 
ingreppet. Studier visar att apixaban har en snabb anslagstid och FXa hämningen är direkt 
proportionellt mot dess plasma koncentration. Praxis, farmakokinetik och den ökade erfarenheten 
pekar på att apixabanbehandlingen kan kontrolleras med god planering så att patienten kan 
opereras. Det som behövs är att samla och dela erfarenheten i takt med den ökande användningen 
så att risk minimeras.  Att hantera blödningskomplikationer vid behandling med nya orala 
antikoagulantia är trots detta fortfarande en utmaning. Dosjustering behövs inför planerad 
kirurgi. Det är en balansgång mellan blödning och trombosrisk. Man vill ha kontroll över hur 
patienten blöder under ingreppet, utan att riskera en trombos. Det finns få studier av kvalitet för 
att kunna vägleda kliniska beslut. Evidens för utsättningsrekommendationer vid behandling med 
apixaban och erfarenheter från kliniska användning har varit okoordinerat vilket försvårar arbetet 
för kirurger. Den avgörande faktorn för att göra kirurgiska ingrepp är blödningsrisken på grund 
av behandlingen med apixaban. Hög blödningsrisk samt svårigheter att hantera blödningar väger 
därför tungt mot skadan som behöver ingreppet. 
 

Slutsats Trots blödningsrisk vid kirurgiska ingrepp för patienter som behandlas med apixaban, 
visar arbetet att de kan genomgå säkrare ingrepp med god planering. Fler kliniska studier behövs 
för att skapa evidensbaserade riktlinjer för patienter som behöver kirurgi trots behandling med 
NOAC och specifikt apixaban. I dagsläget saknas relevanta studier som kan vägledda kliniskt 
arbete. 

Nyckelord: Nya orala antikoagulantia, Faktor Xa-hämmare, Direct oral anticoagulants, Apixaban, 
Blödningsrisk, Trombosrisk. 
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Förkortningsordlista 

aPCC - aktiverat protrombin komplex koncentration 

ATE- arteriell tromboemboli 

aPTT - aktiverad partiell tromboplastintid  

DOAC - Direct oral anticoagulants 

LMWH - lågmolekylära hepariner  

NOAC- Nya orala antikoagulanti 

PCC - protrombin complex concentrate 

PK/PD – Farmakokinetik och Farmakodynamik 

PT - protrombintid 

VTE- Venös Tromboemboli  
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1 Introduktion 
1.1 Nya orala antikoagulantia (NOAC) 
De senaste åren har ett flertal nya, effektiva orala antikoagulantia (new oral antikoagulantia, 
NOAC) blivit godkända i Sverige (1). NOAC är direkta, reversibla hämmare av koagulationsfaktor 
Xa och IIa och är godkända för profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter 
med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer. Orala antikoagulantia 
är också godkända för behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och 
förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna (2,3), men inte i samband med behandling 
av mekaniska hjärtklaffer (1). 

I samband med ökande användning av NOAC och ökad sannolikhet att möta patienter som redan 
står på NOAC innan en planerad operation (4,5), ökar även behovet av evidensbaserade riktlinjer 
för hanteringen av dessa för att reducera blödningsrisk i samband med planerad operation eller 
vid manifesta blödningskomplikationer. Patienter som behandlas med NOAC gör det för att de 
har en ökad trombrisk av olika orsaker. Vid eventuell utsättning av NOAC innan planerad 
operation ökar därmed risken för tromboser (6,7), det vill säga, att inför en operation tillfälligt 
avbryta denna behandling är alltid en avvägning mellan blödningsrisk under respektive efter 
operation vid pågående behandling med NOAC och risken för nya tromboser om behandlingen 
med NOAC avbryts tillfälligt i samband med operation (7). Riskerna måste balanseras mot 
varandra och utmaningen är att ta ställning till om NOAC ska sättas ut innan operationen och i så 
fall hitta rätt tidpunkt och längd för en utsättningsperiod(8,9) 

Eftersom övergripande nationella riktlinjer för utsättning av NOAC är i färd med att etableras och 
därmed fortfarande inte är implementerade än finns det fortfarande ett stort behov av 
evidensbaserade riktlinjer hos de flesta kliniker; riktlinjer, som omfattar alla för nuvarande 
godkända NOAC i Sverige, dvs. dabigatran, rivaroxaban, apixaban och snart edoxaban (7). Dessa 
preparat har både likheter och olikheter i sin farmakodynamik och farmakokinetik som kräver 
individuella bedömningar och riktlinjer (10). De riktlinjer som finns är `Kliniska råd vid 
behandling med nya perorala antikoagulantia´ på uppdrag av svenska sällskapet för trombos och 
hemostas (SSTH) (11). Rekommendationer för utsättningstider som finns för apixaban, är primärt 
beroende av eliminationshalveringstiden (9-14 timmar) och renal clearance (12). 

Hemostas är processen där ett nätverk av enzymer och koagulationsfaktorer aktiveras och 
hämmas med syftet att stoppa blödningar efter skada för att hindra ytterligare blodförluster. 
Processen delas in i tre delar: Primär hemostas där blodplättarna adhererar, aggregerar och 
aktiveras. Vid sekundär hemostas omvandlas fibrinogen till fibrin så att blodklottet kan förstärkas. 
Detta genomförs via koagulation. Den sista fasen är fibrinolys där fibrinogen omvandlas till fibrin 
(se figur 1) (13, 14). Fibrinet förstärker den koagulation vägg som bildas vid den primära 
hemostasen.  

De traditionella antikoagulantia kan indelas i perorala vitamin K-antagonister (i Sverige warfarin) 
och parenterala läkemedel, huvudsakligen hepariner såsom ofraktionerad heparin eller 
lågmolekylära hepariner (LMWH) (15). De har indirekta verkningsprinciper genom att vitamin K-
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antagonister hämmar sista steget i syntesen av aktiva koagulationsfaktorer II, VII, IX, och X, samt 
protein C och protein S. Faktor VII efter aktivering omvandlar FX till FXa. Faktor II är protrombin 
som omvandlas till trombin via koagulationsfaktorerna Xa, Va, kalcium och fosfolipider. De 
sistnämnda fyra faktorer kallas även för protrombinas. Hepariner verkar indirekt genom att 
förstärka effekten av antitrombin III (AT-III), som i sin tur hämmar en rad olika 
koagulationsfaktorer. AT-III hämmar effektivt faktor XII, XI, IX, X och II. Det innebär att den 
verkar på amplifikations- och propagerings-fasen av koagulationsprocessen. Även LMWH 
förstärker den hämmande effekten av AT-III, men här huvudsakligen på faktor X (se figur 1). I 
motsats till de traditionella antikoagulantia är NOAC direkta (alltså oberoende av AT-III, eller 
vitamin K-hämning), reversibla hämmare av antingen faktor Xa eller faktor IIa och kallas numera 
även för DOAC, direct oral anticoagulants eftersom de inte längre är ”så nya”, mer än åtta år efter 
introduktionen (se figur 1) (13, 14).  

 

 

Figur 1. Koagulationskaskaden från inre och yttre aktiveringsvägen i ett skadat blodkärl och vilka 
läkemedel som påverkar den. Omarbetat utifrån Rang and Dale och Norlén.(13,14)  

1.2 Apixaban 
Apixaban har blivit godkänd i Sverige 2011 och erfarenheten med detta läkemedel i samband med 
operativa ingrepp är fortfarande begränsad (2). Apixaban tillhör den nya typen av direkt verkande 
orala antikoagulantia (16). Apixaban är en potent och selektiv hämmare av faktor Xa med 
reversibel effekt (se figur 1). Apixaban hämmar fri och fibrinbunden faktor Xa samt 
protrombinasaktiviteten. Protrombinas är ett komplex som bildas när faktor Xa och Va plus 
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kalcium samverkar på ytan av cellmembraner. Detta komplex omvandlar sedan faktor II 
(protrombin) till faktor IIa (trombin ). Utan faktor Xa minskar trombinbildning, ett centralt steg 
i koagulationsprocessen (2). Apixaban hämmar bara en koagulationsfaktor i motsats till warfarin 
som påverkar syntesen av flera olika faktorer samtidigt. Dessa faktorer har dessutom olika 
halveringstider (15). I motsats till warfarin har apixaban ingen känd genetisk polymorfism som 
påverkar dess metabolism (17). 

1.2.1 Farmakokinetiken hos apixaban 
Apixaban har en relativt enkel farmakokinetik (3,18). Apixaban är ingen pro-drug utan en aktiv 
substans. Efter intagning av en dos apixaban finns 98 % kvar i oförändrat form i en timme och 50 
% i genomsnitt under hela behandlingen. 32% av apixaban metaboliseras till exempelvis o-
demetyl-apixaban sulfat som utgör 25 % av de 32 %. Dess proteinbindningsgrad är 87 % och kan 
därför inte elimineras effektivt via dialys.  Biotillgängligheten är 50 % för doser upp till 10 mg och 
minskar därefter. 25 % av apixaban elimineras renalt. Cirka 85 % av det som elimineras renalt är 
fortfarande i form av apixaban. Apixaban har en halveringstid mellan 8 och 15 timmar. Vid 
terapeutiska halter påverkar apixaban knappt protrombintid (PT), international normalized ratio 
(INR) eller aktiverad partiell tromboplastin tid (aPTT). Däremot är hämningen av faktor Xa 
påtagligt (18). Apixaban jämfört med övriga NOAC har låg grad av renal utsöndring (se tabell 1). 
Detta i kombination med en direkt, reversibel verkningsmekanism kan förklara ett nära på linjärt 
samband mellan plasmakoncentration och effekt. Detta talar för förutsägbara dos-respons 
förhållanden som tillåter standarddoseringar i motsättning till nödvändiga individuella dos 
anpassningar vid behandling med t ex. warfarin (19). Kliniskt innebär detta att den kan förväntas 
en bra styrbarhet av behandlingen och en lägre blödningsrisk - speciellt för cerebrovaskulära 
blödningar jämfört med warfarin (15, 17). Apixaban interagerar bara med starka hämmare av 
CYP3A4 och P-glykoprotein(Pgp). Till exempel ketokonazol, ritonavir (mot HIV) samt Naproxen. 
Interaktionen orsakar en ökning av apixabans halt i kroppen (dvs. 1,5 gånger mer) (1). 

Apixabans effekt på koagulationssystemet är dos- och koncentrationsberoende. Detta i 
kombination med apixabans relativt korta halveringstid (8-15 timmar) gör att koagulationsfaktor-
tio (FX) och aktiverat koagulationsfaktor-tio (FXa) relativt snabbt återfår sin normala aktivitet när 
apixabanbehandlingen stoppas t.ex. i samband med blödningar (20). Hämningen av FXa kan 
alltså relativt snabbt reverseras och teoretiskt skulle spontanblödningar relativt lätt kunna 
hanteras genom utsättning av apixaban utan att antidoter måste tas i bruk (21,22).   
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Tabell 1. Jämförelse av farmakokinetiska data från nya orala antikoagulantia 
(NOAC) som är godkända i Sverige. Omarbetad efter (7). 

 
 
F: absolut oral biotillgänglighet; tmax: tid innan maximal plasmakoncentration: t1/2: terminal halveringstid; Cl/F: 
total clearance; Vz/F: Skenbar distributionsvolym; fu: obunden fraktion i plasma;. *inkluderar 1.2% aktivt 
glukuronsyraderivat. +omräknad baserat på en kroppsvikt på 75 kg. #erhållits i olika djurarter (t.ex. apor, 
hundar och råttor). CYP: cytokrom P450 (Hämmare ; exv ketokonazol,naproxen . Inducerare; johannesört, 
kabamazepin ) 

1.3 Blödningsrisk och trombosrisk i samband med utsättning av antikoagulantia 
innan operativa ingrepp 

Utsättning av antikoagulationsbehandlingen innan planerad kirurgi leder till ökad risk för venös 
tromboemboli (VTE) och arteriell tromboemboli (ATE). Risk för nya trombemboliska händelser 
varierar beroende på hur lång tid som har gått efter den tromb-emboliska episoden eller orsaken 
till ökad trombosrisk som föranledde antikoagulationsbehandlingen (5,23). Vid VTE är 
exempelvis risken för nya tromboser 40 % den första månaden och 10 % under de kommande två 
månaderna. Den totala risken är c:a 15% under första året efter episoden (20). Om man nyligen 
haft en trombembolisk episod, är risken för en ny episod alltså större i början och avtar med tiden. 
Detta gäller oavsett om patienten får behandling eller inte, men på olika risknivåer (18). För 
patienter med ATE ökar speciellt risken för stroke (21). Ansvarig läkare måste ta ställning till om 
apixaban behandlingen behöver sättas ut före ett ingrepp samt när det ska göras (16,24). Både 
gällande blödnings- och trombosrisk spelar vissa faktorer en viktig roll; typ av kirurgiskt ingrepp 
och blödningsrisk associerat med det; om patienten har ärftligt hemofili- eller trombofilitillstånd, 
och tidpunkt för samt anslagstid vid ny-insättning av antikoagulationsbehandling efter operation 
(16,24). En för sen avslutning av antikoagulationsbehandling kan orsaka ökad risk för blödningar 
i samband med operation (se figur 2). Blödningsrisken ska helst vara så lågt som möjligt före 
operationen utan att trombosrisken ökar till oacceptabla nivåer.  Blödningsrisken från 

 Dabigatran Rivaroxaban Apixaban 
F ≈7.2%* ≈90% ≈66% 
Tmax(h) 1.25–1.5 0.5-3 0.5-2 
T1/2 (h) 7.1–17 3.2–9.1 8.0–15 
Cl/F (L/min) 1.5–2.4 0.15-0.4 0.08 
Vz/F (L/kg) ≈20-30+ ≈0.6-1.5 =0.3# 

fu ≈65-70% ≈5-10% 13 % 
Metabolism och 
eliminationsväg 
 

≈100% 
oförändrad 
och aktiva 

metaboliter 
Urin: ≈90-

95% 
Fekalier: ≈5-

10% 

≈50% oförändrad  
≈50% inaktiva 

metaboliter 
Urin: ≈70% 

Fekalier: ≈30% 

≈70% oförändrad  
≈30% inaktiva 

metaboliter 
Urin: ≈30% 

Fekalier: ≈70% 

Substrat för CYP 
enzymer 

Nej Ja 
(CYP3A4,CYP2J2) 

Ja 
(CYP3A4) 

Substrat för 
transport- 
proteiner 

Ja Ja Ja 
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operationssår kvarstår även under timmarna efter en operation. Efter ett dygn är dock risken för 
efterblödningar från såret mindre och man kan, som regel, sätta in antikoagulationsbehandlingen 
igen (25). 

 

Figur 2. Utsättning av antikoagulationsbehandling vid kirurgi och uppskattade tidsintervaller 
med ökad risk för trombos eller blödning. Bridging är en process där ett kortverkande och blod- 
förtunnande läkemedel exempelvis LMWH (heparin), ges till patienten för att minska risken för 
trombbildning vid behandlingsuppehåll inför ett kirurgiskt ingrepp.   

Kirurgiska ingrepp med hög blödningsrisk är bland annat hjärt-och kärlkirurgi, vissa 
ortopediska och urologiska ingrepp, intrakraniell kirurgi samt generellt vid ingrepp som varar 
mer än 45 minuter (22), (26), se tabell 2.  
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Tabell 2. Vanliga invasiva ingrepp och stratifiering av blödningsrisk. Omarbetad efter (26). 

 

 

 

 

 

 

Procedure Liten risk för 
blödning (<1.5%) 

Hög risk för blödning (>1.5%, 
eller i utsatta områden 

Anestesiologi Intubation Spinal- och epiduralanestesi 

Hjärtoperation Ingen Alla ingrepp är högrisk procedurer 

Kardiologi Diagnostisk angiografi i 
samband med misstänkt 
hjärtinfarkt 
(kontroversiellt) 

Pacemaker eller defibrillator placerin 
(3.5 % på warfarin behandling, 16 % 
med bridging) 
 
 
 

Odontologi Tandextraktion 
 
Endodontologiska 
ingrepp (rotfyllning) 

Rekonstruktiva ingrepp 

Gastroenterologi 
 

Endoskopi 
 

Stor polypektomi (>1cm) 
Endoskopisk dissektion 
Galla eller 
bukspottkörtelEndoskopiskt ultraljud 
Koagulering eller ablation av tumörer, 
kärlskadorLeverbiop 

Allmän kirurgi Sutur av ytliga sår  Större vävnadsskad 

Gynekologisk kirurgi Diagnostic kolposkopi, 
hysteroskopi 
Dilatation och skrapning, 
endometriebiopsi 
Insättning av spiral 

Laparoskopisk kirurgi 
Bilateral äggledaroperation 
Hysterektomi 

Intravaskulära ingrepp Venös åtkomst Arteriell punktering 
Transvenös ablation 

Oftalmologi Kataraktoperation 
Intraokulära injektioner 
 

Periorbital kirurgi 
Vitreoretinal kirurgi 

Ortopedisk kirurgi Ledpunktion Ledersättning 
Artroskopi 
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Om man kan avvakta med operationen tills dess att koagulationsstatus är normaliserad efter en 
eventuell utsättning av antikoagulantiabehandling, kan det vara en fördel, men det förutsätter att 
trombrisken är låg. Studier i samband med tillfällig och kortvarig utsättning av 
trombocythämmare kan tyda på att risken för akuta tromboser vid kortvarig utsättning av 
antikoagulantia kan tidigare ha varit överskattat (27). Patientens sjukhistoria med 
blödningsanamnes vid tidigare skador eller operationer är också av betydelse vid bedömning av 
blödningsrisk innan ny operation. En utvärdering av patientens blödningsrisk borde vara en av 
faktorerna man tar hänsyn till vid ut-och insättande av antikoagulantia (7, 28). Viktigast är att 
avbrytande av antikoagulationsbehandling helst ska undvikas hos patienter med hög 
trombembolisk risk och några med intermediär trombembolisk risk. Konsekvenser av och 
kostnader i samband med postoperativa blödningar måste också tas med i kalkylen (8, 28) 

 

1.4 Konsekvenser och hantering av blödningar eller tromboser i samband med 
operativa ingrepp 

Patientrelaterade och ingreppsrelaterade riskfaktorer för både trombembolier och blödningar ska 
avvägas i samband med beslutsprocessen om antikoagulationsbehandling ska utsättas innan 
operation eller inte. Till exempel om patienten haft VTE behöver en riskbedömning göras för nya 
tromboemboliska händelser. Man behöver skapa en bild av patientens individuella risksituation 
(se tabell 3). Risk faktorer för stroke är validerade medan en klinisk skala för blödningsrisk 
information inte är det. Många faktorer som ökar blödningar är också övergående, exv. kirurgi 
(29). Ofta kan blödningar i samband med operationen kontrolleras genom lokala hemostatiska 
åtgärder. Blödningar är som regel lättare att hantera än tromboser. Patientens eventuella 
blodförluster kan kompenseras genom blodtransfusioner (22). Risken och kliniska konsekvenser 
av en trombos eller blödning kan vara olika i sin allvarlighetsgrad från patient till patient. 
Exempelvis har patienter med mekaniska hjärtklaffar en betydlig ökad risk för stroke om warfarin 
behandlingen stoppas. Om behandlingen stoppas under längre tid kan fatala situationer uppstå 
hos upp till 15 % av patienterna (30). Trombembolisk stroke kan ha dödligt utfall eller leda till 
handikapp hos 70 % av fallen (22). Blödningsrisken är 8-10 % (23). Risken för blödning måste 
också avvägas mot hur brådskande ingreppet är. Behovet att hantera frågan är stort. Till exempel 
en fjärdedel av patienter som behandlas med blodförtunnande behöver tillfälligt utsätta 
behandlingen pga. operation inom de första 2 åren efter behandlingsstart med antikoagulantier 
(29).  
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Tabell 3. Riskbedömning för nya tromboemboliska händelser hos patienter med en tidigare 
venös tromboembolism. Omarbetad från (8) 
 

Klinisk 
indikationsställning 
för anti-trombotisk 
behandling 

Riskgradering* för nya trombo-emboliska händelser i 
samband med olika tilläggsriskfaktorer 

Låg risk Måttlig risk Hög risk 

Venös tromboembolism 
(VTE) 

VTE sjukdom som 
ligger > 12 månader 
tillbaka utan 
tilläggsriskfaktorer 
(medfödde eller 
förvärvade) 

VTE under de 
senaste 3-12 
månader; milda 
former av 
trombofili†; 
återkommande VTE 

VTE som ligger < 3 
månader tillbaka; 
allvarliga former för 
trombofili‡; 
idiopatisk VTE, 
aktiv cancersjukdom 
(≤ 6 månader sedan 
diagnosen, eller 
patienter under 
pågående 
cancerbehandling) 

 

VTE, venös tromboembolism. *Gradering av årlig risk för tromboembolism definieras enligt följande: låg, en årlig 
incidens på mindre än 5 %, måttlig, en årlig incidens på 5 till 10 %, och hög, en årlig incidens på mer än 10 %. Individuella 
risk-nytta bedömning för utsättning av antitrombotisk behandling är särskilt viktigt hos patienter med måttlig risk. 
 

1.5 Begränsad klinisk erfarenhet vid perioperativ hantering av NOACs generellt 
och apixaban i synnerhet 

NOAC började utvecklas från början av 1998. I Sverige godkändes Exarta (ximelagatran) 2004, 
men avregistrerades redan 2006 pga allvarliga leverbiverkan (31). Dessutom har introduktion av 
NOAC i land som Sverige gått trög intill för c:a två år sedan, inte minst för att tongivande 
koagulationsexperter har varit skeptiska. Apixaban godkändes först i november 2012. Under de 
senaste två åren har dock användningen av NOAC ökat exponentiellt, särskilt i samband med 
indikation antitrombotisk profylax vid icke-valvulär atrieflimmer och här har apixaban varit 
dominerande bland ny-förskrivningar av NOAC. Oavsett är antitrombotisk behandling med NOAC 
fortfarande ganska ny - det gäller särskilt apixaban som registrerades sist - och det finns bara 
begränsad klinisk erfarenhet. Apixaban registrerades i Europa maj 2011 och i USA 2012. Även om 
läkemedelskostnaden för NOAC är betydligt högre än för warfarin är det möjligt att NOAK gradvis 
kan ta över stora marknadsandelar av vitamin K antagonister, men det kommer att krävas lång tid 
innan klinisk erfarenhet är på samma nivå som vid waranbehandling (5).  
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1.6 Inget etablerat monitoreringsverktyg 
Trots initiala påståenden från producenten att behandling med apixaban inte kräver rutinmässig 
terapimonitorering med koagulationstester och att det inte finns behov för specifika antidoter, så 
kan det uppkomma situationer där evaluering av koagulationsstatus med hjälp av 
koagulationstester och snabb reversering av antikoagulatorisk aktivitet behövs. Idag erbjuder de 
flesta sjukhuslaboratorier inte rutinkoagulationstester för evaluering av koagulationsstatus hos 
patienter som behandlas med apixaban (32). Detta kan bli ett problem i vissa akutsituationer - till 
exempel vid behov av akut kirurgi, akuta blödningar, trombos under pågående behandling med 
apixaban, eller vid misstanke om överdosering eller dålig compliance. Standardkoagulationstester 
som finns i nuläget ger bara en kvalitativ bild av antikoagulationsaktivitet. De kan inte användas 
för en gradering av blödningsrisk och hjälper inte heller för en precis bedömning av 
antikoagulationseffekt (8). 

Apixaban hämmar FXa och förlänger koaguleringsvärden som PT, INR och aPTT. Förändringarna i 
dessa tester vid terapeutiska doser är små och mycket varierande. Dessa tester kan därför inte användas 
för att bedöma de farmakodynamiska effekterna av apixaban. Kliniska studier har dessutom 
huvudsakligen använt Rotachrom Heparin test med kromogent substrat (12).  

Speciella anti-faktor-Xa-tester som är kalibrerade för apixaban kan användas för att kvantitativt 
mäta apixabans antikoagulatoriska effekt, dock dessa utförs bara vid specialiserade laboratorier 
(32). Rotachrom anti FXa test är en annan kommersiell tillgänglig test som möjligen kan användas 
(33). Även nyttan av direkt koncentrationsmätning av apixaban i plasma koncentration är inte 
kartlagt ännu och kräver dessutom avancerade masspekrometriska analysmetoder, där det som 
regel inte finns möjlighet till akutanalyser eller 24 timmar service (15, 32). 

1.7 Ingen specifik antidot i nuläget 
Apixaban har än så länge ingen specifik antidot, men antidoter är under utveckling och förväntas 
vara tillgängliga under de närmaste två åren. Överdosering är associerad med blödningsrisk, men 
doser uppemot 50 mg dagligen (normaldoseringen är 2,5-5mg två gånger dagligen) under 3 till 7 
dagar gav inte visat kliniskt relevanta biverkningar (34). Behandling med aktivt kol 2 till 6 timmar 
efter överdosering av apixaban minskar apixabans halveringstiden från 9-14 timmar till mellan 
4,9 och 5,3. Aktivt kol blockerar den fortsatta absorptionen av apixaban och leder därmed till en 
snabb sänkning av apixabans blodkoncentration (9). Apixaban har en relativ kort halveringstid 
(9-14 timmar) och binder sig reversibelt till FXa. Detta betyder att apixabans effekt vid 
överdosering försvinner snabbt i jämförelse med exempelvis waran, som bland annat hämmar 
faktor II (protrombin). Denna faktor har den längsta halveringstiden med 60 till 72 timmar bland 
koagulationsfaktorerna (15).  

1.8 Rekommenderade utsättningningstider för apixaban 
I produktresumèn nämns att apixaban bör sättas ut minst 48 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva 
ingrepp förenade med en måttlig eller hög risk för blödning. Innan elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp 
förenade med en låg risk för blödning bör apixaban sättas ut i minst 24 timmar innan proceduren. Detta 
gäller interventioner där risken för blödning är låg, ingrepp vid icke-kritisk lokalisation eller där 
blödningar är lättkontrollerad. 
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European Heart Rhythm Association tog också fram en riktlinje för att hantera blödningar för patienter 
med artrial fibrillation (29). Rekommendationer för att hantera blödningar baserades på expertåsikter 
och resonemang utifrån PK/PD värden och bygger inte på klinisk erfarenhet. Vid icke-livshotande 
blödningar hos patienter som använder FXa hämmare, bör man ta reda på sista tid för 
läkemedelsintaget och sikta mot normalisering av hemostasen inom 12 till 24 timmar. Vid livs-hotande 
blödningar används PCC (prothrombin complex concentrate) på 25 IE/kg; eller aPCC (aktiverat PCC) 
med aktiverat faktor VIIa på 50IE/kg eller max 200 IE/kg/dag. De rekommenderar att utsätta planerat 
ingrepp till minst 18-24 timmar efter sista intaget av apixaban. Vid ingrepp med låg blödningsrisk kan 
man starta 12-24 efter sista tablett intag medan vid högre risk 24 timmar efter sista tablett intag och vid 
ännu större risk helst 48 timmar efter sista tablett intag (29). 

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) tog fram kliniska råd vid behandling med 
apixaban i 2013. Vid absolut nödvändiga, akuta ingrepp (inom 1-2 timmar) rekommenderar de att man 
ska kontakta koagulationsjour, ta reda på sista intaget av tablett och ha tidig kontakt med blodcentral, 
optimera hemostas samt reversera effekten av apixaban med PCC. 

Vid halv-akut kirurgi (inom 2-12 timmar) kontrolleras sista dosen, koagulationsjour kontaktas, och 
operationen skjuts upp med helst en halverings tid dvs. 9-17 timmar beroende på clearance. Vid större 
kirurgi görs uppehåll med apixaban i två dygn vid eGRF över 50 eller 3 dygn vid eGFR 15-50 (11).  

1.9 Motivation för det föreliggande arbetet 
Det faktum att det fattas generellt tillgängliga monitoringsverktyg och specifika antidoter gör det extra 
angeläget att ha klara riktlinjer för utsättning av apixaban innan operation. Det har varit en generell 
trend till att rekommendera längre och längre utsättningstider av NOAC innan operation under senare 
tid (34). I detta arbete undersöks evidensunderlaget för rekommendationer om utsättningstider för 
apixaban innan planerad operation baserad på basala farmakokinetiska data och gradvis ökande klinisk 
erfarenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

   11 

2 Syfte 

Det överordnade syftet med detta arbete är att på basis av publicerade farmakokinetiska data om 
apixaban skapa ett underlag för rekommendationer om utsättningstider av apixaban innan elektiv 
kirurgi. Ett underordnat syfte är att jämföra dessa teoretiska överläggningar med den kliniska 
erfarenheten som har tillkommit efter introduktion av apixaban. 

 

3 Metod  
Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratursökningen utfördes i PubMed mellan 27:e maj 2013 
och 5:e april 2016. Sökorden som användes var "apixaban" och "pharmacokinetics" [Title] som 
fritext med boolean "AND" för kombinationssökning. Den primära sökningen gav 24 träffar som 
blev granskade på basis av titel och abstrakt. Under granskningen användes följande 
inklusionskriterier: Studierna skulle vara skrivna på antigen engelska eller svenska. Det skulle 
vara humanstudier, originalartiklar utförda på friska vuxna med apixaban som en- eller flerdos i 
monoterapi. Studier med huvudfokus på interaktioner blev exkluderade. Användning av dessa 
inklusions- och exklusionskriterier resulterade i 10 studier. Dessa lästes i fulltext och det vidare 
urvalet baserades på i vilken grad de publicerade farmakokinetiska data kunde vara till hjälp för 
att ge svar på frågeställningen om utsättningstider innan elektiv kirurgi. Resultatet av 
selektionsprocessen blev fyra studier som det föreliggande arbetet bygger på. Ytterligare en artikel 
identifierades genom att gå igenom referenslistorna på de fyra primärt valda artiklarna. Tabell 4 
nedan återspeglar sökningen utförd 5:e april 2016.  
 
 
Tabell 4. Artikelsökning i PubMed. 
 
Databas 
PubMed 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

#1 Apixaban 1555   
#2 Pharmacokinetics 

[Title] 
38899   

#3 (#2) AND (#1)  24 10 35,36,37,38,39 
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4 Resultat 

Efter sökning och selektering efter angivna inklusions-och exklusionskriterier identifierades totalt 
fem artiklar som ingick i det föreliggande arbetet 
  

1) Preclinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of apixaban, a potent and 
selective faktor Xa inhibitor. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2011;36:129-139. 
(35) 

Denna prekliniska studie gjordes för att studera apixabans farmakokinetiska/farmakodynamiska 
(PK/PD) egenskaper. Fokus var på att optimera apixabans farmakokinetik, farmakodynamik och 
säkerhetsegenskaper. Studien utfördes på Bristol-Myers Squibb (BMS) Clinical Research Center 
(Princeton, NJ, USA).  
 
I studien administrerades apixaban intravenöst i 10 minuter till fyra råttor och peroralt till 
ytterligare fyra råttor. Till hundar gav man apixaban intravenöst i 10 minuter i tre fall och peroralt 
i tre fall. Till schimpanser gav man apixaban intravenöst i 60 minuter mycket långsamt till en och 
peroralt till två schimpanser.  Prover togs pre- och post- doser på intravenös gruppen och post dos 
på (po)-gruppen. Även plasma och urinprov togs.  

Proteinbindningsgraden bestämdes med equilibriumdialys. Apixaban-koncentration blev 
beräknad med vätskekromatografi-tandem masskromatografi (LC-MS/MS ). Studien visade att 
apixaban låg interaktionsrisk med andra läkemedel när det gäller konkurrens om 
proteinbindningsställen.  

 Distributionsvolymen (Vd) var liten; 0,2 till 0,5 l/kg i råttor, hundar och schimpanser. Clearance 
(Cl) var lägst för schimpans med 0,02 och högst för råttor med 0,9 l/h/kg. Biotillgängligheten 
räknades till 50 % i råttor och schimpans samt 80 % i hundar. Apixabans proteinbindningsgrad 
var generellt låg och beräknades till 4-13 % i råttor, hund, schimpans och människor. 
Proteinbindningsgraden uppvisade inga stora skillnader mellan de olika arterna. Apixaban är 
stabilt metaboliskt i alla dessa arter. Grad av FXa hämning in vitro är koncentrationsberoende. 
Maximal hämning av FXa-aktivitet uppmättes efter 1-2 timmar och FXa aktivitet normaliserades 
inom 24 timmar efter doseringen. 

Enligt studien hade apixaban en god biotillgänglighet, liten distributionsvolym, låg clearance samt 
en direkt förutsägbar koncentrations-effektsamband beroende PK/PD svar enligt studien. 
Apixaban uppvisade en dosberoende farmakodynamisk effekt i dessa djurmodeller. Studien 
indikerar att hemostasen skulle kunna vara återställd i löpet av 24 timmar efter en engångsdos 
apixaban.  
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2) Apixaban metabolism and pharmacokinetics after oral administration to 
humans. Drug Metab Dispos. 2009; 37 (1):74-81. (36)    

             
En oblindad singel-dos studie gjordes på tio friska försökspersoner (män) mellan 18-45 år gamla 
för att studera metabolismen av apixaban efter en oral administrering av engångsdos radioaktivt 
märket apixaban på 20 mg. Urin-, blod-, avförings- och gallsaftsprover analyserades därefter. 
Studien utfördes på Bristol-Myers Squibb (BMS) Clinical Research Center (Princeton, NJ, USA). 
Försökspersonerna i studien delades in i två grupper; den ena med 6 personer och andra med 4 
personer.  Efter 10 timmar fasta fick alla deltagarna 20 mg apixaban. I gruppen med 4 personer 
tog man i tillägg gallsaftsprov via en nasogastral sond för läkemedelskoncentrationsbestämning 
in gallsaften. Prover av gallsaften togs efter 3-4 timmar; 4-6 timmar och 6-8 timmar efter 
dosintaget. Urin; blod och faecesproverna samlades i 12 dagar efter dosintaget. Blodprov samlades 
efter 0;0,5;1;1,5;2,4;6;8;12;24;36;48;96;120;144;168 och 198 timmar. 

Radioaktiviteten mättes därefter på apixaban och dess metaboliter. Den farmakologiska 
aktiviteten undersöktes också och resulterade i att ingen av dessa var aktiva. 30 % av apixaban 
metaboliserades till andra metaboliter såsom O-demetylerat apixaban. Resterande 70 % (66-72%) 
cirkulerade kvar i blodet som huvudämnet apixaban. Halten ometaboliserad apixaban låg på 98 
% efter en timmes intag och över 50 % under hela observationsperioden på 12 dagar, där prov togs 
var 24:e timme i 240 timmar eller tills att rest-radioaktiviteten var under 1 % av given dos. 
Apixaban metaboliseras huvudsakligen till M1- sulfatkonjugerat metabolit och M2- O-demetylerat 
apixaban.  

Vad gäller eliminering, utsöndrades cirka 56 % av läkemedlet via feces inom 24-48 timmar efter 
dosintaget och 25 % via urinet under de första 24 timmar. Biliär utsöndring utgjorde bara 2,44 % 
av den intagna dosen. 

Apixaban visade en snabb absorption och nådde maximal koncentration efter c:a 1 timme. 
Halveringstiden av apixaban modersubstans i plasma var 12,7 timmar. 

Författarna drog slutsatsen att dessa data tyder på en snabb anslagstid och relativt snabb 
avtagande effekt vid behandlingsstopp. Efter fyra halveringstider, vilket motsvarar ungefär 48 
timmar, förväntas bara c:a 6% av den ursprungliga maximalkoncentrationen vara kvar. 
Hämningen av faktor Xa är troligen direkt proportionell med plasmakoncentrationen av apixaban 
därför att metaboliterna är biologiskt inaktiva. Efter 48 timmar skulle alltså bara 6,25 % av den 
maximala hämningen av FXa kvarstå. 
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3) A randomised assessment of the pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety 
interaction between apixaban (EliquisR) and enoxaparin (KlexaneR) in healthy 
subjects. Thromb Haemost.2012; 107(5):916-924. (37) 

I en öppen randomiserad crossover studie som utfördes på Bristol-Myers Squibb (BMS) Clinical 
Research Center (Hamilton, NJ, USA) studerades farmakokinetiska och farmakodynamiska 
egenskaper samt säkerheten av apixaban jämfört med enoxaparin. 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten av apixaban. Efter större ortopedisk kirurgi, 
rekommenderades det att trombosprofylaxbehandlingen fortsätter efter sjukhusvistelsen. 
Lågmolekylära heparin givet som subkutana injektioner används oftast som trombosprofylax - 
men NOAC har potential att ta över denna behandlingsindikation och underlättar 
trombosprofylax för läkare och patienten. 

20 friska personer ingick i studien. Åldern för försökspersonerna var mellan 18-45 år. 
Försökspersonerna i studien delades mellan fyra behandlingar, fyra perioder och fyra sekvenser. 
Behandlingen var engångsdos av apixaban 5 mg enbart eller 5 mg av apixaban samtidigt med 40 
mg av enoxaparin subkutant eller 40 mg av enoxaparin enbart eller 5 mg av apixaban med 40 mg 
av enoxaparin efter 6 timmar. Blodprov från försökspersonerna samlades och analyserades i 
laborationen. Plasma koncentrationen för varje preparat mättes och vissa farmakokinetiska 
parametrar beräknades. Aktiviteten på anti-faktor-Xa beräknades och analyserades för alla fyra 
behandlingar.  

Anti-faktor-Xa aktiviteten ökade med 42 % vid samtidig administrering av både 5 mg apixaban 
och 40 mg enoxaparin. Det var en additiv effekt på anti-FXa aktivitet mellan apixaban och 
enoxaparin. Denna aktivitet ökade med 15 % när enoxaparin administrerades 6 timmar efter 
administrering av apixaban jämfört med enbart apixaban. Resultaten visade att halveringstiden 
för apixaban och anti-Xa aktivitet var 11,5 timmar samt att tiden för fullständig eliminering av 
apixaban från kroppen skulle vara cirka 2 dagar, dvs. 4 halveringstider. 

Studien kom fram till att risken för blödningar i samband med övergång till enoxaparin inte var 
större än risken för blödning vid fortsatt användning av det ursprungliga medlet apixaban. Enligt 
studien var behandling med apixaban säker och väl-tolererad antingen som monoterapi eller i 
kombination med enoxaparin. Anti-faktor-Xa aktiviteten indikerade att ett intervall på 12 timmar 
skulle vara tillräckligt vid ett eventuellt byte mellan preparaten. Studien visade också att det var 
en god överensstämmelse mellan halveringstiden till apixaban i plasma och fall i anti-Xa aktivitet 
(se figur 3). 
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Figur 3. Tidsförlopp av anti-Xa aktivitet efter en oral engångsdos av apixaban på 5 mg. 
Halveringstiden till anti-Xa aktivitet i beta-fasen är cirka 8-10 timmar vilket korresponderar väl 
med halveringstiden av plasmakoncentrationen till apixaban. Omarbetat efter (37) 

 

4) Effect of famotidine on the pharmacokinetics of apixaban, an oral direct factor Xa 
inhibitor. Clinical Pharmacology. 2013:559–66. (38) 

I denna randomiserade crossover-studie med två behandlingsperioder undersöktes 18 friska 
försökspersoner mellan 18-45 år gamla för att studera om famotidin påverkar apixabans 
farmakokinetik. Studien utfördes på Bristol-Myers Squibb(BMS) Clinical Research 
Center(Hamilton, NJ, USA). 

Försökspersonerna fick en engångsdos på 10 mg apixaban som monoterapi eller i kombination 
med engångsdos på 40 mg av famotidin. Farmakokinetiska parametrar bestämdes för apixaban 
vid olika tidpunkter från tidpunkten för läkemedelsadministrering till upp till 60 timmar efter 
dosering. Farmakokinetiska parametrar som mättes var bland annat maximal 
plasmakoncentration (Cmax), Tid det tar för att nå maximal plasmakoncentration (Tmax), 
halveringstid samt areal under kurvan; ett mått på läkemedlets exponering som används för att 
faställa biotillgänglighet (AUC).  
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Plasmakoncentrationskurvan över tid för apixaban ändrades inte vid samtidig administrering av 
famotidin. AUC-värden för apixaban var ungefär desamma med och utan administrering av 
famotidin. Apixaban hade en halveringstid på 12 timmar. Efter 24 timmar var 
plasmakoncentration av apixaban <10 % av Cmax. (se figur 4). 

Författarna påpekade att den aktuella studien kunde bekräfta resultaten från flera tidigare kliniska 
studier att halveringstiden för apixaban är ungefär 12 timmar och den elimineras helt från kroppen 
efter 2-3 dagar, dvs. fyra-fem halveringstider. 

Studien kom fram till att som kompetitiv hämmare av FXa kan man anta att effekten av apixaban 
på FX avtar proportionellt med plasmakoncentrationen. Efter en oral engångsdos på 10 mg 
apixaban är bara cirka 10 % av den maximala effekten kvar efter 24 timmar, vilket normalt anses 
vara tillräckligt för att reducera blödningsrisk.  

 

Figur 4. Figuren visar ändringar av plasmakoncentrationen av apixaban över tid efter en oral 
engångsdos på 10 mg. Halveringstiden är cirka 12 timmar och eliminationshastigheten påverkas 
inte av famotidin. Efter 24 timmar är plasmakoncentrationen cirka 10 % av maximumkoncen-
trationen och efter 60 timmar bara cirka 1 %. Observer semi-logaritmisk skala! Omarbetat efter 
(38). 
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5) Apixaban, an oral, direct factor Xa inhibitor: Single dose safety, 
pharmacokinetics, pharmacodynamics and food effect in healthy subjects. Br J Clin 
Pharmacol. 2013;75(2):476-487.(39) 

Studien finansierades av Bristol-Myers Squibb (BMS) för att undersöka bl.a. apixabans 
säkerhetsprofil efter engångsdosering. 

Inklusionskriterier i studien var att 57 personer i åldern 18-45 år skulle vara friska med (BMI 18-
30 kg m-2). Både kvinnor och män var inkluderade. Kvinnorna skulle inte amma, icke vara gravida 
och skulle heller inte ha planer på att bli gravida. Testdeltagarna skulle inte ha genomgått trauma, 
operation, eller skadat sig och skulle inte ha planerade operativa ingrepp på gång. Dessutom skulle 
testdeltagarna ha en normal koagulations-och blödningsanamnes. 

Studiedesignen var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad och själva studien 
utfördes mellan december 2002 till februari 2003. Studien var även tänkt som ”dose-finding 
study” och studiedeltagarna indelades i 8 grupper varav 7 fick olika engångsdoser av apixaban. 

Apixaban-doser som blev administrerade var 0,5; 1,0; 2,5; 5; 10; 25 och 50 mg, samt en 
placebogrupp. Alla deltagarna fick apixaban på fastande mage. Apixaban absorberas snabbt. Tmax 
nåddes 2,5 till 3,3 timmar efter adminstration av tabletterna. En singeldos apixaban orsakade en 
snabb och dosrelaterad ökning i koagulationparametrarna (INR, APTT och PT). Apixabans tid-
plasmakoncentrationskurva visade en snabb minskning i koncentration (se figur 5). 
Halveringstiden är cirka 12 timmar och Cmax och AUC ökade proportionellt med dosen i dos-
intervallet 0,5 till 50 mg. 

Man observerade en relativ hög interindividuell variation i apixabans farmakokinetiska 
parametrar på cirka 30 % oberoende av dos och formulering. Apixaban engångsdoser på upp till 
50 mg blev väl tolererad. Vad gäller mat och tablettintag blev halveringstiden opåverkad av 
födointag. 

Det var en bra tidsmässig överensstämmelse mellan avtagande plasmakoncentrationer av 
apixaban och normalisering av anti FXa aktivitet.  
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Figur 5. Plasmakoncentrationkurvor över tid efter engångsdosering av apixaban, 5 och 10 mg. 
Omarbetat efter (39)
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 Tabell 5. Sammanfattning av farmakokinetiska data i de fem inkluderade studier (35-39) 
 

Apixaban 
(Eliquis )R 
 

Studie 
(35) 

Studie 
(36) 

Studie 
(37) 

Studie 
(38) 

Studie 
(39) 

Sammanfattning 

Biotillgänglighet (%)      >50 
Renal utsöndring (%)  25    25 
Eliminering ur 
kroppen (dagar) 

  2  3  

T½ (timmar)  12,7 11,5 12 12 9-14 
Tmax för hämning av 
FXa 

1-2      

Tmax – tid till 
max.koncentration 
(timmar) 

1-2 1    1 

Normal FXa aktivitet 
efter (timmar) 

24      

Restkoncentration 
efter 24 timmar (av 
100 % Cmax) 

   10 %   
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5 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka evidensunderlaget för utsättningsrekommendationer av 
apixaban i samband med planerade operationer på basis av teoretiska övervägningar byggande på 
PK/PD-data av apixaban och funktionella mätningar av koagulationsaktivitet efter engångsdoser 
av apixaban. Generellt visade studierna konsistenta resultat som var i överensstämmelse med 
nuvarande rekommendationer.  
 
Traditionella orala antikoagulantia som vitamin K-antagonister har nackdelen att de har lång 
anslagstid, stor interindividuell variabilitet i dosbehovet och stor risk för läkemedelsinteraktioner. 
Ett exempel på ett vitamin K antagonist är warfarin. Warfarin har en stor interindividuell 
variabilitet i doseringsbehovet som delvis beror på ett stort antal genetiska polymorfismer som 
påverkar dess farmakokinetik och farmakodynamik. I tillägg är warfarin känd för stor risk för ett 
stort spektrum av läkemedelsinteraktioner. Därför finns det ett behov av regelbunden 
monitorering av warfarins behandlingseffekt. Warfarin har ett smalt terapeutiskt fönster och det 
finns stor risk för interaktioner med andra läkemedel och födoämnen (40). NOAC utvecklades för 
att minska eller eliminera dessa problem. I motsättning till warfarin kan NOACs i flertalet av fallen 
doseras med standarddoser och det har initialt påståtts från tillverkarnas håll att 
terapimonitorering inte var nödvändig. Detta är kanske orsaken till att det nu - flera år efter 
lanseringen av de första NOAC - fortfarande inte finns rutinmässiga koagulationstester för 
monitorering av behandlingseffekt av NOAC eller specifika antidoter att tillgå (41). Även råd 
angående hantering av NOAC i samband med operativa ingrepp har som regel inte varit 
evidensbaserad utan baserad på teoretiska resonemang (42). 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken vetenskaplig evidens som finns bakom 
rekommendationer för hantering av apixaban i samband med operativa ingrepp. Huvudfyndet är 
att det finns få publicerade kliniska studier som specifikt adresserar denna problemställning dvs. 
det finns bara några kliniska studier som konkret har undersökt blödningsrisk i samband med 
olika operationer hos patienter som enbart står på apixaban. Det finns inte någon studie som 
systematiskt har undersökt utsättningstider och deras effekter på blödnings- och trombosrisk.  

 Syftet med ADVANCE-2 och ADVANCE-3 studierna var att utvärdera effekt och säkerhet för 
patienter som genomgick knä- eller höftleds operation. ADVANCE-2 var en Fas III-studie för att 
studera apixabans effekt jämfört med enoxaparin för patienter som genomgick knä operation. 
Medan ADVANCE-3 var en Fas III-studie för att visa apixabans effekt jämfört med enoxaparin för 
trombosprofylax till patienter som genomgick höft operation. Trotts att dessa studier ger en bra 
bas är de generella. Varje patient är en individ med en egen sjukdomshistoria och fall. Man måste 
individ anpassa behandlingen om det ska vara optimal (37). 

Data som finns att tillgå är stort sett baserade på extrapolering från farmakokinetikstudier. 
Tillgängliga data härstammar från tidiga fas I och fas II studier där farmakokinetiken till apixaban 
undersöktes hos friska människor (35-39). Utifrån studierna, ser man att apixaban har en snabb 
anslagstid med maximal plasmakoncentration redan en timme efter tablettintag. Dess 
halveringstid är 12-13 timmar vilket teoretiskt skulle resultera i en relativ snabb avtagande effekt 
vid behandlingsstopp. Det finns bara 10 % av maximal plasmakoncentration kvar 24 timmar efter 
läkemedelsintaget vilket skulle kunna indikera en låg blödningsrisk 24 timmar efter senaste intag. 
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Man måste dock ha i åtanke att de tidiga farmakokinetiska studierna ofta var baserad på endos-
experimenten hos friska försökspersoner. Efter längre underhållsbehandling kan 
eliminationskinetiken till apixaban dock ändras. Vid hög risk för blödning i samband med 
operation kan det bli aktuellt att sätta ut apixaban 48 timmar före ingreppet beroende på 
njurfunktion. Vid låg risk tycks finnas en konsensus att man bara behöver utsätta apixaban i cirka 
24 timmar före ingreppet för att minska blödningsrisken (35,36,37,38,39). 

 Den första studien involverade en preklinisk studie av apixabans farmakokinetik och 
farmakodynamik (35). I denna studie nåddes maximal koncentration efter 1-2 timmar och FXa 
aktiviteten normaliserades mer eller mindre inom 24 timmar efter dosintaget. I andra studien 
undersöktes apixaban i människor (36). Samma slutsats kunde dras som de prekliniska studierna 
angående anslagstider och relativt snabb avtagande av effekt när behandlingen avslutades.  Den 
tredje studien studerade aktiviteten av anti-FXa (37). Man kom fram till ungefär samma 
halvering- och eliminationstider vid aktivitetsmätning jämfört med ändringar 
plasmakoncentrationen. Fyndet att det finns en tydlig korrelation mellan halten apixaban i blodet 
och ändringar i anti FXa aktivitet är mycket viktigt för att kunna dra slutsatser om den kvarstående 
blödningsrisken. Den fjärde studien bekräftade att apixaban har en relativ låg risk för 
läkemedelsinteraktioner (38). Apixaban hade även i denna studie en halveringstid på cirka 12 
timmar och eliminerades helt efter 3 dagar. Efter 24 timmar var det bara 10 % av den maximala 
effekten kvar vilket är tillräckligt för att reducera blödningsrisken i samband med operation. I sista 
studien (39), administrerades apixaban i olika doser från 0,5mg till 50 mg. Engångsdoser upp till 
50 mg tolererades väl. I klinisk praxis används doser upp till 10 mg. Att kroppen tolererar upp till 
50 mg ger bra marginaler för behandling med apixaban vid t.ex. överdosering. Utifrån dessa ser 
man att apixaban har snabb effekt med en relativt snabb elimination efter utsättning, samt verkar 
som huvudmetabolit och elimineras helt efter cirka 3 dygn. Man kan se att klinisk praxis har utgått 
ifrån dessa. Man kan till exempel vänta ett dygn om ingreppet inte är akut (39). Studierna visade 
hög grad av konsistens när det gäller halveringstiden och andra farmakokinetiska data för 
apixaban. Studierna skilde sig däremot åt i studiedeltagande och provanalys (exempelvis urin, 
blod, avföring och gallsaft prover analyserades). Blodprov samlades efter flera olika tider. 
Resultatet blev att man inte kan direkt jämföra dessa studier med varandra. Det skapar osäkerhet 
i kliniska praxis för att hantera oplanerade situationer ute på sjukhusen. Ju fler som använder 
NOAC desto fler avdelningar på sjukhusen träffar patienter med antikoagulationbehandling och 
desto fler avdelningar kommer att behöva riktlinjer och vägledning, inte bara den specialiserade 
vården.  
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Tabell 6. Apixaban - Utsättningstider inför operativa ingrepp Omarbetat efter (43) 
Ingrepp med  Låg risk Hög risk  
    

CrCl > 80mL/min   
 
50-80mL/min 
 
30-50mL/min 
 
15-30mL/min 
 
<15mL/min 

>24h 

>24h 

>24h 

>24h 

Ingen 
användnings 
indikation  

>48h 

>48h 

>48h 

>48h 

 

 

 

I Tabell 6 återges en sammanfattning av rekommendationer från European Heart Rhythm 
Association(EHRA) och Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH) för utsättning av 
apixaban inför ingrepp (29,11). Dessa rekommendationer stämmer överens med det jag uttolkar 
från arbetes studier (se tabell 5). Rekommendationer som ges i tabell 6 är naturligtvis bara 
vägledande och är en förenkling. Det är bra att ha i åtanke att varje patient och blödnings- och 
trombosrisk är unik. Den behandlande läkaren måste hela tiden individanpassa behandlingen och 
kan inte slaviskt följa rekommendationerna. (29). 

 Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) har tagit fram kliniska råd vid behandling 
med NOAC. Den ger råd och sammanfattar praxis kring hanteringen av behandling med apixaban. 
Enligt SSTH, begränsas den kliniska erfarenheten i stort sett till ARISTOTLE fas III-studier (17). 
Råden är bland annat att vid akut operation inom 1-2 timmar reverserar apixabans effekt med 
aPCC (aktiverat protrombin komplex koncentration). Om ingreppet kan utföras inom 2-12 timmar 
skall ingreppet helst skjutas upp med minst en halveringstid beroende på njurfunktion. De 
europeiska och svenska rekommendationerna är i koncensus. Vid planerad kirurgi ska 
behandlingen med apixaban stoppas enligt tabell 5; d.v.s. 2 dygn vid CrCl >50 och 3 dygn vid CrCl 
< 50. De svenska rekommendationerna uppger något längre utsättningstider än de europeiska 
(29,44) 

Att reversera warfarinbehandling med administration av vitamin K är en långsam process (tar 
minst 24 timmar). Än så länge finns det bara preklinisk information och expertkonsensus vad 
gäller hantering av blödningar orsakade av NOAC i Europa. Forskningen av medel för att reversera 
NOAC- behandlingar är i gång. Första specifika antidot mot dabigatran, idaruxicumab (Praxbind), 
godkändes i november 2015 (45). För faktor Xa hämmare som rivaroxaban och apixban väntas 
specifika hämmare vara tillgängliga inom två år.   

Dialys är inget alternativ vid apixaban behandling pga. av hög grad av plasmaproteinbindning 
(44). Tiden är fortfarande den bästa antidoten när det gäller NOAC behandlingar. Efter 
behandling med apixaban normaliseras haemostas inom 12 till 24 timmar beroende på sista dos 
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och antal doseringstillfällen. Om det därför föreligger blödningsrisk och ingreppet inte är akut ska 
den helst göras mellan 12 till 24 timmar efter sista dosen av apixaban(25). 

En styrka är apixabans korta halveringstid. Man kan stoppa, pausa och fortsätta behandla utan 
fördröjning. Nackdelen med den snabba anslagstiden är dock risken för nya blödningar på grund 
av snabbt insättande effekt innan sekundär-hemostatiska processer är avslutat. Ett annat problem 
i samband med den korta halveringstiden är patienter som visar dålig compliance.  Om man 
glömmer en tablett är det antikoagulatoriska skyddet snabbt borta.  

Trombos- och blödningsrisk varierar beroende på individuella omständigheter. Dessa 
rekommendationer fungerar därför bara som en vägledning och ersätter inte de individuella 
kliniska bedömningarna inför ett ingrepp. Waran har funnits på marknaden i över 60 år. Man har 
byggt upp en stor klinisk erfarenhet omkring behandlingen som är svår att återskapa på kort tid. 
Läkare behöver kompetensutveckling kring hantering av NOAC. Att apixaban saknar antidot, 
sätter patienter i behov av akuta ingrepp i ökad risk för blödningar(46).                                                                

5.1 Apixabans farmakokinetik och -dynamik 
Med hög biotillgänglighet; snabb absorption; förutsägbar metabolism; låg grad av renal 
elimination och liten distributionsvolym, fås ett tillnärmat linjärt samband mellan dos och effekt 
inom det terapeutiska doseringsintervallet (39). Dessa farmakokinetiska och -dynamiska 
egenskaper gör det möjligt att kunna dra slutsatser när det gäller avklingande kliniska effekter på 
hemostasen vid utsättning av apixaban och därmed kunna ge, i alla fall, ett teoretiskt underlag för 
ungefärliga rekommendationer när det gäller utsättningstider i samband med planerade 
operationer(42,47).  

Sambandet mellan plasmakoncentrationen av apixaban och flera effektmått (anti-FXa-aktivitet, 
INR, PT, aPTT) har utvärderats efter administrering av varierande doser (0,5–50 mg). Sambandet 
mellan plasmakoncentrationen av apixaban och anti-faktor Xa-aktiviteten kan bäst beskrivas i en 
linjär modell (37). Detta samband gör det säkrare att förutsäga och tolka apixabans 
utsättningskinetik. Det finns få sekundära faktorer som man behöver ta hänsyn till (48). Dock kan 
kraftigt reducerad njurfunktion påverka nödvändiga utsättningstider.  

Tidigare fas I och II studier bygger på ett begränsat antal observationer bland friska, unga 
patienter. I klinisk praxis behandlas å andra sidan ofta äldre, multisjuka patienter som i regel har 
större blödningsrisk och där apixaban kan visa annan farmakokinetik. Kinetikstudier byggde på 
"single-dose" studier hos friska personer. Fynden kan inte utan vidare överföras till kontinuerlig 
behandling av sjuka patienter. Här rekommenderar SSTH och Specialistföreningarna 
regelbundna uppföljningar av underhållsbehandlingen där indikationen omprövas minst en gång 
per år samt ställningstagande till eventuellt nödvändiga dosjusteringar (44). Man ska kontrollera 
njurfunktionen (eGFR) var 3:e, 6:e och 12:e månad samt biverkningsrapportering och 
komplikationsanalys en gång om året (49). I Sverige ska även patienter som får behandling med 
NOAK registreras i AURICULA-databasen. 
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5.2 Trombos- och blödningsrisk 
På grund av begränsad klinisk erfarenhet, brist på standardiserade antikoagulationstester och 
evidensbaserade rekommendationer och frånvaro av ett specifikt antidot bör stor försiktighet i 
samband med operation hos patienter som står på apixaban visas (50). I situationer med låg 
blödningsrisk används ett terapeutiskt fönster på 48 timmar där man stoppar behandlingen 24 
timmar före ingreppet. Vid medel till högt riskblödningsfall rekommenderas man stoppa 
behandlingen så långt före ingreppet man kan för att uppnå maximal eliminering (29) . Viktigt är 
att läkemedelskoncentrationen är nästintill noll före ingreppet när blödningsrisken är hög (8). Vid 
akut operation måste man ta hänsyn till patientens situation före ingreppet som t.ex. sista dosen 
av apixaban och övrigt hälsotillstånd. Man är också beroende av typ av ingrepp där stora ingrepp 
på extra blödningsbenägna och riskfyllda områden. Om det uppstår blödning t.ex. hjärtat och 
hjärnan utgör det större risk i jämförelse med lätta ingrepp. Vid stor blödningsrisk behövs större 
säkerhetsmarginaler eller längre utsättningstider (33). Apixaban har fördelen att den påverkas 
bara i liten grad av njurfunktion vilket leder till mindre risk för ackumulation av apixaban (33). 
Vid akuta fall, ska operationen skjutas fram så långt det är möjligt (1-2 halverings tider) (34).  Det 
finns alltid blödningsrisk i samband med operation. Ju bättre planerat ingreppet är desto mer 
kontroll har man över situationen (33). Situationen är extra allvarlig för äldre patienter med dålig 
njurfunktion och polyfarmakologi (51). 

Trots att man kan stoppa behandlingen bara 48 timmar före ett ingrepp ger detta inga garantier 
att blödningsrisken är helt eliminerad. Andra faktorer som påverkar risken är t ex. lever- och 
njurfunktion; läkemedelsinteraktioner; genetiska arv och avsaknad av antagonister (36). Dessa 
leder i sin tur till varierande halveringstider. 

5.3 Koagulationstester 
 Som det nämndes ovan finns för nuvarande relativt få laboratorier som kan erbjuda kliniska 
rutinkoagulationstester för apixaban. I FASS rekommenderas Rotachrom anti-Xa activity assay i 
undantagsfall vid misstanke om överdosering eller bedömning av blödningsrisk i samband med 
akut kirurgi (1). Generellt kan det konstateras att tester för bedömning av hemostatisk aktivitet i 
tidigare kliniska studier har visat sig ha låg prediktiv värde vid bedömning av perioperativ 
blödningsrisk (49). Framtiden kommer att visa om rutinmässig användning av Rotachrom-testen 
inför operationer kan vara indicerad eller inte. Ett problem är att testen endast kan göras på 
speciallaboratorier i Sverige och bara på kontorstid. Vid laboratoriekontroll saknas metoder som 
kan bestämma individuell klinisk effekt och blödningsrisk. Standardkoagulationstester ger bara 
ett grovt mått för antikoagulatorisk aktivitet. De kan inte användas för att gradera blödningsrisken 
eller bedöma antikoagulationseffekten (51, 50). I tillägg gör brist av specifika antidoter för 
apixaban att blödningar blir svåra att hantera. 

5.4 Begränsningar 
Detta arbete begränsas av att det var relativt få relevant prekliniska studier att tillgå vid evaluering av 
lämpliga utsättningstider. I brist på prekliniska humanstudier valde jag att inkludera en studie som 
inkluderade både djur och människor. Denna studie fokuserade på att analysera apixabans 
farmakokinetik, farmakodynamik samt säkerhetsaspekter. Apixaban visade sig ha snabba 
anslagstider och relativ hurtig elimination, i alla fall jämfört med warfarin. De flesta studier som 
identifierades innehöll generella rekommendationer som var baserade på fas I och fas II studier. 
Publicerade studier som baseras på klinisk evidens och erfarenhet saknas stort sett. Den kliniska 
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erfarenheten med NOAC är fortfarande relativt begränsad, detta gäller speciellt långtidsanvändning i 
större populationer med polymorbiditet. NOAC inkoporerar ett flertal olika läkemedel, bland annat 
dabigatran och rivaroxaban och snart även edoxaban. Allt i allt fanns bara ett begränsat antal studier 
gjorda på apixaban och ännu färre utsättningsstudier inför kirurgiska ingrepp. Det saknades även 
studier som jämförde NOAC direkte med varandra. 
European Society of Cardiology och senare Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas tog fram 
rekommendationer kring omhändertagande av patienter på NOAC inför olika ingrepp. De såg ett 
ökat behov av samarbete samt erfarenhetsutbyte för att skapa ett bättre evidensunderlag.  

Utsättningsrekommendationerna i det föreliggande arbete må ses mot denna bakgrund och bygger 
fortfarande på extrapoleringar från farmakodynamiska och farmakokinetiska studieresultat och i 
mindre grad på kliniska studier. 

Flera av studierna var utförda av företaget som tagit fram läkemedlet (Bristol-Myers-Squibb). Sedan 
2007 kollaborerar de dessutom med Pfizer för att utveckla och marknadsföra läkemedlet. Forskarna 
hade kopplingar till företaget eller jobbade för företaget. På grund av det fick forskarna tillgång till 
företagets interna data och information. Denna relation till företaget skapade risk för partiskhet (Bias). 

5.5 Framtid 
I takt med att användningen av apixaban ökar, ökar också chansen att träffa på patienter som får 
apixabanbehandling i olika delar av vården. Den ökande användningen kommer att ge en bredare 
klinisk erfarenhet som möjliggör så småningom en bättre riskbedömning. Att få dela kliniska 
erfarenheter, och ta del av tidigare resultat från liknande situationer är en viktig säkerhetsfråga. 
Detta leder till analys av patientfall där man ser vad som gav resultat och var brister fanns. Utifrån 
detta byggs gradvis upp en evidens kring en praxis vilket i sin tur ger bättre rekommendationer.  
 
Randomiserade studier, där patienter behandlas med apixaban eller exempelvis rivarixaban eller 
dabigatran inför ett kirurgiskt ingrepp och därefter analyserar skillnader i blödning och trombos 
risk skulle också vara av intresse. Det är av vikt, att alla delar av vården samarbetar och kan utbyta 
erfarenheter. 
Till min studie hade jag önskat kliniska data om utsättningstider av framför allt apixaban och/eller 
i jämförelse med de andra NOAC och warfarin. Det är också intressant att se efter hur information 
och erfarenheter utbytts både om nya läkemedel - i detta fall NOAC och apixaban - och mellan 
olika behandlingsområden exempelvis antikoagulationsbehandling och kirurgi. Innan vi har bygd 
upp lika stor klinisk erfarenhet som med warfarin kommer det att gå många år.  
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6 Slutsats 
 Läkarens beslut inför ett ingrepp är en avvägning av trombosrisk gentemot blödningsrisk. Vissa 
faktorer spelar roll, t ex. co-morbiditet, övrig läkemedelsbehandling, typ av kirurgiskt ingrepp, om 
det är akut eller elektivt, om patienten a priori har en blödnings- eller tromboshistorik samt andra 
individuella omständigheter. Framtagning av kliniska data vid användning av NOAC skulle ge 
information kring individuell anpassning av behandlingen vad gäller patientens sjukdomsbild och 
minska risken för blödning vid ingreppet samt minska patientens risk för tromboembolism av 
olika sorter. I sökningar saknades fortfarande kliniska studier som bygger på praktiska 
erfarenheter. Riktlinjerna man använder och har nytta av idag är fortfarande baserade på 
teoretiska extrapoleringar utifrån läkemedlens (PD) och (PK). Rekommendationen går ut på att 
stoppa apixaban behandlingen två till tre dagar före ingreppet under normala omständigheter och 
under en ännu längre tid vid ingrepp med hög blödningsrisk. Dessa rekommendationer må 
betraktas som en generell vägledning och kan inte ersätta individuella, patientanpassade kliniska 
beslut. NOAC och specifikt apixaban lär hitta sin plats i terapin i takt med att erfarenheten och 
kunskapen om de nya substanserna växer, och då även kunskapen hur man kan hantera nöd- och 
krissituationer. 
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