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Ny generation av
blodförtunnande läkemedel
– så påverkar de tandvården
SAMMANFATTAT En ny generation av perorala antikoagulantia har

lanserats. Dessa koagulationshämmare är godkända i Sverige som skydd
emot stroke vid förmaksflimmer. Det finns i dag inga kliniska studier på
hur denna nya generation läkemedel påverkar blödning vid odontologiska
ingrepp. I väntan på sådana studier vill vi rekommendera ett försiktigt
tillvägagångssätt vid omhändertagandet av dessa patienter.
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ehandling med antikoagulantium är en
central del i många sjukdomstillstånd.
I över 60 års tid har warfarin varit det
enda allmänt tillgängliga perorala antikoagulerande läkemedlet. Läkemedel
som acetylsalicylsyra (till exempel Trombyl®)
och clopidogrel (till exempel Plavix®) påverkar
hemostasen genom att hämma trombocytfunktion och räknas således till läkemedelsgruppen
trombocythämmare. Trombocythämmare används i likhet med antikoagulerande läkemedel
för att hämma blodproppsbildning, men har en
mildare effekt på hemostasen och kommer inte
att beskrivas närmare i denna artikel. Antikoagulerande läkemedel som injiceras (parenterala
läkemedel), som exempelvis heparin, kommer
heller inte att beröras i denna artikel då dessa läkemedel sällan används för långtidsbehandling.
För en översiktlig beskrivning av primära och
sekundära hemostasen (koagulationen): se respektive faktarutor.

Warfarin har många negativa sidor vad gäller
läkemedelsinteraktioner, biverkningar samt ett
smalt terapeutiskt fönster, inom vilket det kan
vara svårt att kontrollera patienten. Vidare är
vissa patienter mycket svåra att hålla inom korrekt inr (pk)-värde, vilket kräver täta kontroller.
Således finns det ett stort intresse för att utveckla läkemedelsalternativ med mer fördelaktiga
egenskaper. Under de senaste åren har två nya
grupper av antikoagulantia godkänts för användning i Nordamerika (Usa och Kanada), Japan
och inom Europeiska Unionen. Till skillnad från
warfarin, som indirekt via hämning av vitamin K
hämmar koagulationsfaktorerna II, VII, IX och
X samt protein S och protein C, verkar den nya
generationen antikoagulationsläkemedel genom
att, direkt och specifikt, hämma koagulationskaskaden. Denna hämning sker via trombin eller
faktor Xa (figur i) [1]. Dessa nya läkemedel kan
delas in i två läkemedelsgrupper; direkta trombinhämmare bestående av dabigatran (Pradaxa®)
Figur I. Koagulationskaskaden
och måltavlorna för den nya
generationen läkemedel för
antikoagulantiabehandling.
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FAKTA 1. PRIMÄR HEMOSTAS
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von Willenbrandfaktor (vWf) som finns fritt i plasman binder till blottat kollagen
i det skadade endotelet. vWf kan sedan binda till GIb-receptorn på trombocyten.
När trombocyterna adhererar, aktiveras de och degranulerar. Vid degranuleringen
släpps innehållet ut från trombocytens alfa-granulae och dense bodies. Efter
aktiveringen blottas en ny receptor på trombocytens yta, GPIIb/IIIa. GPIIb/IIIa
binder både fibrinogen och vWf, vilket leder till aggregering av trombocyter så att
en plugg bildas som täpper igen kärlskadan.
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FAKTA 2. SEKUNDÄR HEMOSTAS
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Sekundär hemostas, eller koagulation, innebär att trombocytpluggen från den
primära hemostasen förstärks med fibrin. På trombocytens yta sker bindning och
aktivering av koagulationsfaktorer, vilka förekommer som spårämnen i plasman.
Aktiveringen kan ske genom den externa vägen (faktor VII binder till tissue factor,
som exponeras i blodet vid vävnadsskada) eller den interna vägen (faktor XII
binder till blottlagt kollagen i kärlskadan).
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TABELL 1. Egenskaper hos de perorala läkemedlen för antikoagulantiabehandling [4, 5, 18].
Warfarin

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Verkningsmekanism

Inhibering av
syntetisering
av faktor II, VII,
IX och X

Direkt trombininhibering

Direkt faktor
Xa-inhibering

Direkt faktor
Xa-inhibering

Biotillgänglighet

> 95 %

6%

66–100 %

> 50 %

Halveringstid

35–45 h

12–17 h

5–13 h

8–15 h

Eliminering

100 % lever

80 % njure
20 % lever

33 % njure
66 % lever

25 % njure
75 % lever

Kontrollering
av effekt

Ja (INR-värde)

Nej

Nej

Nej

Antidot (reverserare)

Ja

Nej

Nej

Nej

och direkta faktor Xa-hämmare såsom rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) samt edoxaban (Lixiana®). Sedan 2012 är de tre först nämnda läkemedlen medtagna i European Society of
Cardiologys riktlinjer, som även stöds av Svenska
Cardiologföreningen. Indikationen är att förebygga komplikationer på grund av tromboser, så
som ischemisk stroke orsakad av icke-valvulärt
förmaksflimmer, vilket är en av de vanligaste orsakerna till antikoagulantiabehandling [2]. Det
första läkemedlet som introducerades var dabigatran och snart därefter introducerades även
rivaroxaban och apixaban [3–5]. Edoxaban är
hittills endast licensierad i Japan och kommer
således inte att beskrivas i denna artikel. Dabigatran, rivaroxaban och apixaban är alla godkända
i Sverige, och täcks inom högkostnadsskyddet för
prevention av ischemisk stroke orsakad av systemisk emboli vid förmaksflimmer.
Icke-valvulärt förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtarytmin och prevention av ischemisk stroke orsakad av systemisk
emboli är en central del i behandlingen av dessa
patienter [6]. Tidigare i år visade en svensk screeningstudie att av 1 326 individer, vid en ålder av
75–76 år, hade så många som 13,9 procent denna
typ av förmaksflimmer. För samtliga dessa patienter är det indicerat med antikoagulantiabehandling, undantaget när specifik kontraindikation föreligger [7]. Dabigatran, rivaroxaban och
apixaban uppvisar många fördelaktiga egenskaper gentemot warfarin: exempelvis kräver dessa

»Dabigatran, rivaroxaban och apixaban uppvisar
många fördelaktiga egenskaper gentemot warfarin:
Exempelvis kräver dessa inte kontinuerliga
INR (PK)-värden, risken för intrakraniell
blödning är lägre och de uppvisar betydligt färre
läkemedelsinteraktioner …«
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inte kontinuerliga inr (pk)-värden, risken för
intrakraniell blödning är lägre och de uppvisar
betydligt färre läkemedelsinteraktioner. Nackdelarna innefattar, förutom en betydligt högre
kostnad, att blödningsbenägenheten inte går att
undersöka lika säkert som med warfarin (inrvärde) samt att inga specifika reverserande läkemedel finns att tillgå vid omfattande blödning.
Warfarin kan vid behov effektivt reverseras genom administrering av protrombinkomplexkoncentrat [8]. Några av dessa nya läkemedels egenskaper beskrivs i relation till warfarin i tabell
i. Nedan beskrivs dabigatran, rivaroxaban och
apixaban individuellt i korthet.
direkt trombinhämmare
Dabigatran (Pradaxa®)
I oktober 2010 godkändes dabigatran av det amerikanska läkemedelsverket (fda) för vuxna som
har förmaksflimmer och anses ha en förhöjd
risk att drabbas av ischemisk stroke. Dabigatran
är även godkänt för profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått
protesoperation i höft- eller knäled. Den antikoagulantiska effekten uppnås genom att aktivering
av trombin hämmas och genom detta även omvandlingen av fibrinogen till fibrin [9]. På detta
sätt hämmas blodkoagelformation. Dabigatran
administreras som en pro-drog (dabigatran exetilate) som aktiveras i levern till dabigatran
och senare elimineras via njurarna [10]. Således
justeras dosen för patienter med nedsatt njurfunktion för att undvika icke önskade bieffekter
i form av blödning. Eliminering av dabigatran
via njurarna sker via ett specifikt utsöndringssystem varpå läkemedel som interfererar eller
konkurrerar med detta system kan ge upphov till
läkemedelsinteraktioner [11]. Exempel på läkemedel som interagerar med dabigatran på detta
sätt är klaritromycin, karbamazepin och systemiska antibiotika, så kallade azoler, till exempel
tandläkartidningen årg 106 nr 6 2014
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ketoconazol [12]. Jämfört med warfarin uppvisar
dock dabigatran få läkemedelsinteraktioner och
har en betydligt mer förutsägbar effektivitet. I
dag finns dock ingen motsvarighet till warfarins
inr-test för dabigatran, vilket gör det svårt att
exakt veta blödningsbenägenheten hos en patient vid ett specifikt tillfälle. Inte heller finns
något specifikt reverserande läkemedel att tillgå
vid omfattande blödning [12].
direkta faktor Xa-hämmare
Rivaroxaban (Xarelto®)
Rivaroxaban var det första läkemedlet i gruppen direkt faktor Xa-hämmare att bli godkänt
och introducerat på marknaden. Utöver att vara
godkänt för indikationerna nämnda för dabigatran är rivaroxaban i Sverige även godkänt för behandling av djup ventrombos och förebyggande
av återkommande djup ventrombos och lungemboli. Rivaroxaban metaboliseras främst av CYPsystemet i levern, i synnerhet av CYP3A4, vilket
gör den något mer utsatt för potentiella läkemedelsinteraktioner än dabigatran. Dock har man
sett att även om klaritromycin, som är en potent
CYP3A4-inhibitor, signifikant ökar plasmakoncentrationen av rivaroxaban, bedöms detta inte
ha någon klinisk betydelse [13]. Eliminering av
rivaroxaban sker även via njurarna genom samma mekanism som för dabigatran, vilket gör att
läkemedelsdosen måste reduceras hos patienter
som har signifikant nedsatt njurfunktion [14].
Rivaroxaban uppvisar liknande interaktionsprofil som dabigatran. I likhet med dabigatran finns
ingen motsvarighet till warfarins inr-test för
rivaroxaban, och det finns heller inget specifikt
reverserande läkemedel att sätta in vid okontrollerad blödning [12, 15].
Apixaban (Eliquis®)
Apixaban delar många likheter med rivaroxaban
vad gäller egenskaper samt indikationer. Dock
är apixaban inte godkänt för behandling av djup
ventrombos.
Metabolism och eliminering sker i likhet med
rivaroxaban via levern, CYP-systemberoende
samt icke-CYP-systemberoende, och via njurarna [12, 16]. Läkemedelsinteraktioner delas
sannolikt till stor del med rivaroxaban, men då
apixaban har använts kortare tid finns det färre
kliniska data att tillgå [16]. I likhet med dabigatran och rivaroxaban finns ingen monitoreringsmöjlighet för apixaban och det finns inget specifikt reverserande läkemedel.
hänsynstaganden till den nya generationen
antikoagulantia i tandvården
Det finns i dag inga kliniska studier på hur denna
nya generation läkemedel påverkar blödning vid
odontologiska ingrepp. I dagsläget finns heller
inga riktlinjer, vare sig i Europa eller i Nordamerika, för hur odontologiska ingrepp ska genomtandläkartidningen årg 106 nr 6 2014

»… Nackdelarna innefattar, förutom en betydligt
högre kostnad, att blödningsbenägenheten inte går att
undersökas lika säkert som med warfarin (INR-värde)
samt att inga specifika reverserande läkemedel finns
att tillgå vid omfattande blödning.«
föras när patienten står på något av dessa läkemedel. Litteraturen inom området är än så länge
begränsad till enstaka översiktsartiklar [17].
På grund av avsaknad av studier i ämnet är det
svårt att veta hur patienter som använder något
av dessa läkemedel och som är i behov av dentala extraktioner eller oralkirurgiska ingrepp bör
behandlas. I väntan på kliniska studier anser vi
det rimligt att rekommendera ett något försiktigt tillvägagångssätt vid omhändertagandet av
dessa patienter. Klart är att avsaknaden av specifika reverserande läkemedel samt monitoreringsmöjligheter försvårar beslutfattandet vid
behandlingsplaneringen. Grundat på tillgänglig
information samt rekommendationer från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas föreslår
vi att följande tillvägagångssätt är lämpligt inför
behandling [19]:
n Omsorgsfullt upptag av anamnes för att utreda
om det föreligger ytterligare faktorer som kan
påverka patientens blödningstendens eller det
aktuella läkemedlets effekt.
n Vid depuration eller okomplicerad extraktion
behålls dabigatran, rivaroxaban eller apixaban.
Efter ingreppet bör området komprimeras
med en kompress fuktad med tranexamsyra
(till exempel Cyklokapron®) under en timme.
Lämplig lösning erhålles om en brustablett
Cyklokapron® löses upp i 10 ml vatten. Under
det närmaste dygnet ska varm dryck undvikas.
Det är också olämpligt att låta patienten skölja
med Cyklokapron® då det kan spola bort ett
eventuellt koagel [19].
n Vid operativ extraktion/dentoalvolär kirurgi
och normal njurfunktion sätts dabigatran, rivaroxaban eller apixaban ut dagen före operation och återinsätts dagen efter. Ingen ersättande antikoagulantia behövs. Har patienten
nedsatt njurfunktion behöver dabigatran, rivaroxaban eller apixaban sättas ut tidigare [19].
Läkare bör konsulteras före ingreppet. Använd
atraumatisk teknik, tillsätt lokalt verkande hemostatikum som exempelvis Surgicel® eller
Tissue-Fleece® samt antifibrinolytikum som
tranexamsyra (till exempel Cyklokapron®) enligt ovan beskrivning. Vidare är suturering att
rekommendera.
n Vid postoperativ blödning: Behandla som vid
postoperativ blödning för patient som står på
warfarin. Kontakta sjukhus om blödningen är
omfattande och hemostas inte uppnås.
n nsaid-preparat bör förskrivas med försiktighet till patienter som står på dabigatran eller
63
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»Vår erfarenhet av dessa läkemedel är dock att
dentala extraktioner går att genomföra utan att
läkemedelsbehandlingen behöver modifieras eller
sättas ut.«

n

rivaroxaban på grund av en ökad risk för gastrointestinal blödning eller intrakraniell blödning [15].
Vid blödningskomplikation är det viktigt att
rapportera detta som en läkemedelsbiverkan
för att öka kunskapen kring denna risk.
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plantatbehandling. Här presenteras en översikt av de vanligaste
benvolymsökande teknikerna.
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örlust av tänder leder i varierande grad
till nedbrytning av det alveolära benet
samt en ökad utbredning av käkhålorna
i den posteriora maxillan, vilket resulterar i att mängden ben för integration av
orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska
förändringar, tumörer, trauma, anatomiska varianter och kongenital avsaknad av vävnad är andra
orsaker till att man kan hamna i en situation med
inadekvat benmängd för implantat i både överoch underkäken. Många patienter har därför ett
behov av benuppbyggande tekniker för att möjliggöra implantatbehandling.
Målet med en implantatbehandling är i första
hand att ersätta förlorade tänder för att återställa
en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande
skala av estetiska mål vilka beror på patientens
önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

– en teknik- och
litteraturöversikt
handlingsfilosofi och utbildning samt på de biologiska eller ekonomiska förutsättningarna att möta
dessa krav. På ena änden av skalan har vi situationen där implantat sätts när det inte finns tillräckligt med ben för att möjliggöra installation och
inläkning av implantat för förankring av en bro.
I den andra änden av skalan hittar vi situationer
där man använder vävnadsuppbyggande tekniker
med mål att återställa den ursprungliga morfologin, även om detta inte behövs för osseointegration. Detta innebär att uppfattningen om behovet
av benuppbyggnad varierar beroende var på skalan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar
en terapi som självklar kan en annan se det som
överterapi. Det finns även geografiska skillnader
där vi i Skandinavien är tämligen konservativa
medan benuppbyggande tekniker ofta används i
resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa
riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande terapier i samband med implantatbehandling. Den
vetenskapliga litteraturen är också sparsam när
det gäller systematiska genomgångar av behandlingsalternativen: Systematic reviews och Randomised Controlled Trials (rct).

a

b

c

Figur I. Bentagning från ramus mandibulae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation.
(c) Benbit som kan användas hel eller mald
efter losstagning med osteotom.
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b

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resultat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten
är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5
till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta
ett implantat utan blottade gängor i en benvolym
som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel
kan detta vara olämpligt biomekaniskt och estetiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av framBrånemarksimplantat,
för allt maskinbearbetade Brånemarks
implantat,
verkar det som om implantat kortare än 10 mm är
mindre lyckosamma än längre implantat, vilket
också är en utbredd uppfattning. Senare uppföljningsstudier har visat på liknande resultat med
långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan
bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmodifierade implantat med bättre inläkningsegenskaper och att klinikerna generellt sett är bättre
biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen motsägelsefull när det gäller överlevnaden för korta
implantat i maxillans posteriora delar. Patienter
med resorberade käkar där benvolymen understiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de
krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer
en översikt av de vanligaste benvolymsökande
behandlingsteknikerna.
en översikt av benuppbyggande tekniker
och kliniska resultat
Tagning av autologt ben
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viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den loet al_s66-75.i
ndd
kala anatomin för att förhindra störning av mus67
kelfästen och nervfunktion i området [1].

et al_s66-75.i

Beroende på områdets omfattning kan ett bentransplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett
begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i
den partiellt betandade patienten, hämtas transplantatet vanligen från ramus mandibulae (figur
i)) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii)
med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi.
Benbiten som till största del består av kortikalt
ben kan användas som ett block eller malas för
packning på kristan, i defekter och i sinus maxillaris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna
i allmänhet har mindre besvär efter bentagning
från ramus jämfört med hakan [1].
Andra mindre invasiva tekniker för att få tillgång till bentransplantat är att samla benpartiklar i ett filter under borrning i närliggande ben
tandläkartidningen årg 102 nr 2 2010
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