
Antitrombotisk behandling
hos eldre



Hvem?
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Forskningsområde: Aterosklerose, 
kardiovaskulær risiko og kognitiv funksjon



Er vi skeptisk til å bruke antitrombotisk agens 
hos eldre?

Er vi det med rette? 

Godt dokumentert, nødvendig og effektiv 
ved riktig indikasjon og bruk



“Eldre representerer en pasientgruppe med høy 
tromboembolisk risiko, men også høy blødnings 
risiko. Det er en tendens blant enkelte leger til å 

underbehandle eldre, sannsynligvis grunnet 
underestimeringen av risikoen for 

tromboembolisme og overestimering av 
blødningsrisiko” 



Trombocytt aktivering
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ASA
Hva?
Dosering

75 mg – 100 mg – 160 mg ???
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Virkning



Virkning

• T1/2 ca 20 min

• Trombocytt livslengde på ca 8-11 dager

• Mettbar effekt ved kumulativ administrering 
fra > 30 mg daglig hos friske individer 

• ASA sin langvirkende effekt betinget av 
acetylering av COX1 i megakaryocyter i 
benmargen

• Som regel tilstrekkelig med administrasjon en 
gang daglig 



Hva?
Dosering

• Er doseringsspørsmålet entydig?

• Antithrombotic Trialists Collaboration 
meta-analyses of antiplatelet therapy: 75-
325 mg likeverdig for preventivt formål 



Hvem og når?





Hvem, Når?
Hva sier litteraturen?

• 9 store studier gjort på primærforebyggende behandling med 
ASA er gjennomført
– > 100 000 deltagere
– Gjennomsnittlig oppfølgingstid 6 år
– > 4000 alvorlige vaskulære hendelser ble rapportert
– Uavhengig av industrien 
– Heterogene (stor spredning i populasjonen, variabel 

kardiovaskulær risikoprofil, forskjellig ASA regime, forskjellige 
endepunkter)

• Medfører at ingen av studiene gir et konsistent resultat
• Balansen mellom forhindrede vaskulære hendelser vs. 

forårsakede major blødningskomplikasjoner er usikker
-> Dette har bidratt til et uoversiktlig bilde



Balansen mellom forhindrede vaskulære hendelser vs. 
forårsakede major blødningskomplikasjoner



Hvem, når?
Hva sier retningslinjene?

• Food and Drug Administation: Har ikke 
godkjent indikasjon for ASA i 
primærforebyggende behandling 

• European Guidlines 2012: ”Aspirin cannot 
be recommended in primary prevention due 
to its increased risk of major bleeding



Hvem, Når?
Hva sier litteraturen?

• Sekundær preventiv behandling med lav-dose 
aspirin forhindrer 1/5 av aterosklerotiske
komplikasjoner hos pasienter med tidligere 
gjennomgått cerebrovaskulær iskemisk hendelse 
eller myokardinfarkt (MI) (Antithrombotic Trialists
(ATT) collaboration) 
– Absolutt risikoreduksjon på 10-20/1000   
– Den absolutte økte risikoen for ”major” ekstrakraniell

blødningskomplikasjon er tilsvarende 20-50 ganger 
mindre 

– Diskontinuerlig behandling vs. kontinuerlig behandling 
-> relativ risikoøkning på 40 % for iskemisk stroke eller 
MI 



Andre platehemmere, når?

• Klopidogrel:
– Ind.: 

• Iskemisk hjertesykdom: 12 mnd. i kombinasjonsbehandling med ASA etter 
DES

• Cerebrovaskulær sykdom: 
– Monoterapi på ubestemt tid (Pro-FESS)
– I kombinasjon med ASA i 1-3 mnd. etter cerebrovaskulær hendelse  hos pasienter 

med betydelig aterosklerotisk sykdom 

• Dipyridamol:
– Ind.: 

• I kombinasjonsbehandling med ASA på ubestemt tid etter hjerneslag så 
fremt ikke indikasjon for antikoagulasjonsbehandling

• ESPRITE: 3,5 års oppfølging; Outcome: composite of death from all 
vascular causes, non-fatal stroke, non-fatal myocardial infarction, or major 
bleeding complication. Aspirin and dipyridamole 173 (13%) and in 216 
(16%) on aspirin alone (hazard ratio 0.80, 95% CI 0.66-0.98; absolute risk 
reduction 1.0% per year, 95% CI 0.1-1.8)



Andre platehemmere, når?

• Prasugrel: 
– Ind.: STEMI

• TRITON-TIMI 38, n 10 074 NSTEMI pasienter – 15 mnd. Reduksjon i 
residiv raten fra 11.2% til 9.3%; RR 0.82 (95% CI 0.73, 0.93), P = 0.002 . 
Alvorlig blødning 2.4% vs. 1.8%; hazard ratio (HR) 1.40 (95% CI 1.05, 
1.88), P = 0.02, både spontan og fatale blødninger.

– Er kontraindisert hos pasienter med tidligere stroke/transient 
ischaemic attack (TIA) due to evidence of net harm in this group.

• Ticagrelor:
– Ind.: NSTEMI

• PLATO, n 18 624, oppfølgingstid 12 mnd. Risikoreduksjon (death from CV 
causes, MI or stroke) 10.0% vs. 12.3%; HR 0.83 (95% CI 0.74, 0.93), P = 
0.0013. Alvorlig blødning [4.8% vs. 3.8%; HR 1.28 (95% CI 1.05, 1.56), P = 
0.0139] men ingen forskjell i life-threatening or fatal bleeds. 



Monitorering av platehemmere? Hvem?

• Platelet function monitoring to adjust 
antiplatelet therapy in elderly patients stented 
for an acute coronary syndrome (ANTARCTIC):
– Open-label, blinded-endpoint, randomised

controlled superiority trial: n 877, hazard ratio 
[HR], 1·003, 95% CI 0·78-1·29; p=0·98

Platelet function monitoring with treatment 
adjustment did not improve the clinical outcome of 
elderly patients treated with coronary stenting for 
an acute coronary syndrome



Doppelt platehemming - Hva og når?



DVT og LE

• Ikke malign lidelse:
– Warfarin, rivaroksaban eller apixaban. 

– NOAKs gir signifikant mindre store blødninger

– Høydose initialt: Rivaroksaban 3 uker, apixaban
1 uke 

– Warfarin: Vurderes som førstevalg ved 
nyresvikt og ved behandling med interagerende 
medisiner (for eksempel rifampin, 
karbamazepin eller fenytoin som induserer 
CYP3A4).

Antikoagulasjon



Antikoagulasjon
DVT og LE – Hva til hvem?

• Malign lidelse:
– Lavmolekylært heparin mer effektivt enn, og like sikkert 

som, warfarin. 
– Normal startdose Fragmin® 200 E/kg kroppsvekt/døgn EN 

GANG daglig. 
– Dosen fordeles på to doser ved økt risiko for blødning eller 

komplisert trombosesykdom.
– Dosereduksjon: Etter 4 uker reduseres døgndosen med 20-

25% i forhold til startdose. Denne lavere dosen beholdes 
normalt i 5 måneder. 

– Varighet: For pasienter med aktiv kreftsykdom anbefales 
vanligvis langvarig behandling med LMVH ut over 6 måneder 
(evt. med ytterligere redusert dose), og behandlingen bør i 
prinsippet kontinueres så lenge kreftsykdommen er aktiv. 



Antikoagulasjon
DVT og LE – Hva til hvem?

• Behandlingsvarighet 

– LE:

• Provosert: 3 mnd. (Ikke færre residiv, derimot større 
blødninger ved 6 mnd. behandling)

• Spontan: Livslang

– DVT: 

• Spontan: 3 mnd., deretter ny vurdering. Behandling 
på ubestemt tid hvis lav til moderat blødningsrisiko 
og høy alvorlighetsgrad eller 2. gangs hendelse

• Provosert: 3 mnd



AF – Hva og hvem?

• NOAK ved ikke valvular AF på ubestemt tid 
ved CHA2DS2-VASc Score ≥ 2

• Uavhengig av HAS-BLED

• Dose avhengig av alder og komorbiditet



Antitrombotisk behandling etter alvorlig 
blødningskomplikasjon – til hvem?

• Foreligger ingen klare anbefalinger

– Antitrombotisk behandling etter 
hjerneblødning kan verken anbefales eller 
frarådes.

– Kan som regel gjeninnsettes ved klipset 
intracerebrale aneurismer, coilet GI blødninger 
og behandlet H. pylori indusert ulcus duodeni.  



Hvem blør?

Firmly established risk factors

Advancing age (especially >75 years)

Hypertension (especially systolic blood pressure >160 mmHg)

History of cerebrovascular disease

Intensity of anticoagulation

Possible risk factors

Concomitant use of aspirin

Cerebral amyloid angiopathy

Asian or Mexican-American ethnicity

Tobacco smoking

Heavy alcohol consumption

Risikofaktorer for intrakranielle blødninger

Identifiser risikofaktorer og intervener der mulig



HAS-BLED SCORE



NOAK

• ARISTOTLE, ROCKET-AF og RE-LAY inkluderte 21,062 
deltakere ≥75 år

• Begge dosene av dabigatran i RE-LY var assosiert med 
lavere risiko for “major blødning” hos pasienter <75 år, 
men ikke hos de eldre. Risikoen for “major” blødning” og
ekstrakranial blødning var brattere ved dabigatran enn
ved warfarin med økende alder. Dabigatran 150 mg 
hadde høyere risiko for major ekstrakranial blødning
hos eldre sammenliknet med warfarin. Derimot lavere 
risiko for intrakraniell blødning i begge doseringer 
uavhengig av alder [Risk of bleeding with 2 doses of dabigatran compared
with warfarin in older and younger patients with atrial fibrillation: an analysis of the
randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy (RE-LY) trial, Circulation
2011]



NOAK

• Apixaban ga færre slag , redusert total død og hadde
lavere risiko for “major” blødning uavhengig av alder. De 
med nyresvikt (eCrCl 25–50 ml/min) hadde halvert
forekomst av “major” blødning [Anticoagulants in atrial fibrillation
patients with chronic kidney disease.,Nat Rev Nephrol, 2012].

• Risiko for intrakraniell eller fatal blødning var lavere ved 
rivaroxaban, men det var økt risiko for ikke «major» 
blødning hos de ≥75 [Efficacy and safety of rivaroxaban compared with
warfarin among elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation in the
Rivaroxaban Once Daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared With 
Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial
Fibrillation (ROCKET AF). Circulation. 2014]

• Men pasienter med alvorlig nyresvikt var eksludert fra
studiene, forskjellige populasjoner, ikke head to head



“The relative risk reduction for stroke or 
systemic embolism with NOAKs averages 
about 30% -> NNT 150 elderly AF patients per 
year to prevent one stroke or systemic 
embolism with NOAKs compared with 
warfarin. Major hemorrhage rates are similar 
or reduced by NOAKs compared with warfarin 
in elderly AF patients”

[Anticoagulation in Patients Aged ≥75 years with Atrial Fibrillation: Role of Novel Oral Anticoagulants, Kuan H. Ng, Robert G. 

Hart, and John W. Eikelboom]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ng KH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25135392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hart RG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25135392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eikelboom JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25135392


Klinisk praksis
Tall fra US insurance database

Effectiveness and Safety of
Dabigatran, Rivaroxaban, and 
Apixaban Versus Warfarin in 
Nonvalvular Atrial Fibrillation, J 
Am Heart Assoc. 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412905


Klinisk praksis
Dansk registerstudie, n 62 000

Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K 
antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients with 
atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort 
study, BMJ 2016



Kombinasjonsbehandling

• Risk of Bleeding With Single, Dual, or Triple Therapy With 
Warfarin, Aspirin, and Clopidogrel in Patients With Atrial 
Fibrillation, Arch Intern Med. 2010: 
– In real-life circumstances, combination therapy is associated with a 

much higher risk of severe bleeding than previously recognized. 
Particularly, dual warfarin and clopidogrel therapy and triple
therapy were associated with a more than 3-fold higher risk of 
nonfatal and fatal bleeding than was warfarin monotherapy.

– With respect to long-term antithrombotic treatment after PCI, a 
cohort study including 82 854 patients with atrial fibrillation 
showed that long-term exposure of patients to triple therapy, 
defined as the combination of aspirin, clopidogrel and OAC, was 
associated with an increased risk of 1-year major [14.3% vs. 6.9%; 
HR 2.08 (95% CI 1.64, 2.65)] and fatal bleeds [0.9% vs. 0.3%; HR 
4.8 (95% CI 1.62, 14.02)] as compared with dual therapy. 



AF og ACS – hva da?



Hvem og når?



Er vi skeptisk med rette?

• Få studier har sett spesifikt på eldre, 
derimot:

– Mange eldre med i studiene

– Stor N

– Stor pasientgruppe, lang klinisk erfaring

«Vurder indikasjon og behandlingslengde, 
kontroller modifiserbare risikofaktorer, velg 
preparat med omhu og vær varsom med 
kombinasjonsbehandling»




