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Inledning
Det föreligger två skilda aspekter av möjligheten till koncen-
trationsbestämning av non-vitamin K orala antikoagulantia 
(NOAK), vilka beskrivs nedan.

Behandlingsoptimering genom dosjustering baserad 
på läkemedelskoncentration
Till skillnad från vid warfarinbehandling föreligger för 
NOAK en klar korrelation mellan koncentration av läkemed-
let i plasma och den antikoagulerande effekten. Plasmakon-
centrationen av substansen påverkas i sin tur av flera kliniska 
parametrar, framför allt ålder, njurfunktion och kroppsvikt. 
De nya direktverkande läkemedlen är lanserade som varande 
utan monitoreringsbehov. Dock har därefter både publicerade 
och opublicerade data (så kallade data on file från respektive 
läkemedelsföretag) påvisat att utrymme för behandlingsopti-
mering verkar föreligga, primärt genom att en reduktion av 
blödningsfrekvensen kan uppnås (1). I en studie avseende 
dabigatranbehandling till patienter med mekanisk hjärtklaff 
ingick även dostitrering baserat på ett nedre gränsvärde i 
plasmakoncentration som en del av studiedesignen (2).

Simuleringar baserade på farmakokinetiska modeller, 
byggda på läkemedelskoncentrationer uppmätta hos 9 522 
deltagare i RE-LY-studien (fas 3-studie jämförande warfarin 
och dabigatran hos patienter med förmaksflimmer [3]), 
påvisar att dabigatran i dosen 75 mg × 2 till patienter med 
eGFR mellan ≥ 15 och < 30 ml/min ger likvärdig läkemedels- 
exponering som dosen 150 mg × 2 hos njurfriska (4). En 
amerikansk registerstudie från 2015 (5) inkluderande 
134 414 patienter, kunde påvisa att den vid förmaksflimmer 
icke studerade dosen dabigatran 75 mg × 2 (i USA godkänd 
som emboliprofylax till patienter med eGFR 15–30 ml/min) 
gav likvärdigt skyddande effekt som warfarin samt orsakade 
färre hjärnblödningar. Detta resultat är likvärdigt med det 
för den lägre dosen dabigatran 110 mg × 2, studerad i RE-LY 
(3), trots att majoriteten av patienterna i registerstudien inte 
hade nedsatt njurfunktion i enlighet med den avsedda indi-
kationen. Dessa fynd indikerar att utrymme finns för dos- 
optimering. Önskemål om monitoreringsmöjligheter och 
flera dosalternativ har framförts (6). Majoriteten av publice-
rade data rörande koncentrationsbestämning relaterat till 
effekt och säkerhet avser dabigatran, men baserat på farmako- 
dynamik och farmakokinetik är det sannolikt att samma  
resonemang gäller för samtliga NOAK.

Sammanfattning
Non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK) lanseras 
som läkemedel med fast dosering och utan behov av 
monitorering. En klar korrelation föreligger dock mellan 
läkemedlens plasmakoncentration och antikoagulerande 
effekt, och precis som för warfarin påverkas detta av en 
rad kliniska faktorer: primärt ålder, njurfunktion och 
kroppsvikt.

Det finns nu data som talar för att det föreligger så 
kallade terapeutiska koncentrationsintervall och att det 
därmed finns utrymme för dosoptimering även för 
NOAK. Hos selekterade patienter förefaller en dosre-
duktion kunna ge minskat antal blödningar med bibe-
hållet skydd mot tromboemboli.

Vid ett antal specifika situationer kan också möjlig-
heten att bestämma läkemedelskoncentration underlätta 
det kliniska beslutsfattandet. Exempel på sådana situa-
tioner är blödningar eller tromboemboliska händelser 
under pågående behandling, då behov av reversering 
respektive utvidgad antitrombotisk behandling eller 
invasiva åtgärder föreligger, liksom vid operationer eller 
intoxikationer där behandling med antidot kan bli  
aktuellt (gäller hittills dabigatran).

Vid nyinsättning av orala antikoagulantia dominerar 
nu NOAK, och därmed kommer svårbemästrade situatio-
ner relaterade till denna behandling att bli allt vanligare. 
I takt med att allt fler behandlas med NOAK blir det 
också vanligare att patientgrupper som inte fullt ut 
studerats i de kliniska prövningarna erhåller de nya läke-
medlen. Koncentrationsbestämning kan minska risken 
för över- respektive underbehandling av sådana patien-
ter, med låg eller hög kroppsvikt, hög ålder, nedsatt 
njurfunktion eller samtidig behandling med potentiellt 
interagerande läkemedel.

I Sverige finns idag för respektive NOAK tillgång till 
både direkt koncentrationsbestämning via masspektro-
metri (LC-MS/MS) med god reproducerbarhet, samt 
validerade kommersiella funktionella metoder för 
skattning av läkemedelskoncentration. Dessa kan an-
vändas för att optimera NOAK-behandling i rutinvård 
och vid komplicerade kliniska situationer beskrivna 
ovan. Detta kan i sin tur möjliggöra att fler patienter 
kan ta del av en effektiv och säker behandling.

Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför?
Mika Skeppholm

Samtliga bakgrundsdokumentationer finns publicerade på www.lakemedelsverket.se
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Koncentrationsbestämning för vägledning i vissa 
specifika kliniska situationer
Ytterligare en aspekt av koncentrationsbestämning är behov 
av vägledning i vissa specifika kliniska situationer (7). Vid in-
sjuknande i ischemisk stroke eller akut koronart syndrom före- 
ligger ett behov av att kunna evaluera grad av pågående anti-
koagulation, för värdering av blödningsrisken vid invasiva 
åtgärder eller av indikation för trombolys respektive tillägg av 
trombocythämmande läkemedel. Det föreligger också behov 
av att kunna följa effekten av reversering vid akut blödning, 
liksom vid operationer som kräver justering av antikoagulantia- 
behandlingen. Detta har aktualiserats genom en nu registre-
rad antidot mot dabigatran (8) och pågående utveckling av 
antidoter mot Xa-hämmarna. En metaanalys inkluderande 
fyra pivotala studier (9) fastslår att NOAK gav färre hjärn-
blödningar, men samma frekvens av stora blödningar och 
ökad risk för gastrointestinalblödning jämfört med warfarin. 
Baserat på tidigare erfarenheter gällande warfarin, som för 
patienter som deltar i en randomiserad prövning har visats ge 
en årlig frekvens av stora blödningar på cirka 3 % jämfört med 
7 % för patienter i rutinsjukvård (10), kommer blödningspano-
ramat sannolikt att bli betydande även med NOAK.

Läkemedelsinteraktioner eller intoxikationer är ytterligare 
situationer där värdering av läkemedelseffekt är önskvärd. En 
icke oviktig situation är strokepatienter med sväljsvårigheter 
och behov av intag av krossade läkemedel, där exempelvis en 
japansk studie visat signifikant lägre nivåer av rivaroxaban då 
läkemedlet administrerats på detta sätt (11). Vid nyinsättning 
av orala antikoagulantia dominerar nu NOAK och därmed 
kommer svårbemästrade situationer relaterade till NOAK-
behandlade patienter att bli allt vanligare. Se Faktaruta 1.

Metodik
Direkt bestämning av faktisk läkemedelskoncentration 
i plasma
Guldstandard för bestämning av faktisk läkemedelskoncentra-
tion i plasma är masspektrometrisk metodik, liquid chromato-
graphy-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). LC-MS/MS 
är också den enda metoden som har möjlighet att täcka in hela 
intervallet av koncentrationer, inkluderande även mycket låga 
nivåer. Denna metod, med möjlighet till akutsvar inom tre 
timmar, finns i Sverige tillgänglig för dabigatran, apixaban 
samt rivaroxaban via Klinisk Farmakologi, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset (se även bakgrundsdokumentet Hur påverkas 

labanalyser av NOAK?).

Indirekt bestämning av läkemedelskoncentration via 
funktionell aktivitetsmätning
För samtliga på svenska marknaden nu existerande NOAK 
finns kommersiellt tillgängliga metoder som är möjliga att 
sätta upp på lokala sjukhuslaboratorier (se bakgrundsdoku-
mentet Hur påverkas lab-analyser av NOAK?).
• Hemoclot är en modifierad metod för bestämning av 

koagelbildning och som svarar ut i mikrogram/l.  
Metoden är validerad mot LC-MS/MS i ett svenskt 
material med förmaksflimmerpatienter behandlade 
med dabigatran enligt klinisk praxis (12).

• AntiXa-analys är en funktionell fotometrisk metod  
kalibrerad för apixaban respektive rivaroxaban som 
svarar ut i mikrogram/l. Metoderna är validerade mot 
LC-MS/MS i ett svenskt material med förmaksflim-
merpatienter behandlade med respektive Xa-hämmare 
enligt klinisk praxis (13,14).

Förväntat exponeringsintervall 
– dosjustering
Det föreligger en uttalad interindividuell variabilitet i expo-
nering (plasmakoncentration) för samtliga NOAK (15–17). 
För dabigatran förklaras detta till en del av en genetisk variant 
som ger lägre koncentrationer, och kopplat till detta en lägre 
frekvens av blödningskomplikationer (18). Variabilitet och 
typiska exponeringsintervall för patienter i Sverige har stud-
erats och finns publicerade (12–14). När det gäller dabigatran 
har man i en analys från RE-LY-studien kunnat påvisa ett 
tydligt samband mellan faktisk läkemedelskoncentration 
mätt med LC-MS/MS och utfall i form av tromboembolisk 
händelse respektive allvarlig blödning (19). En senare studie 
med en konstruerad modell baserad på dalvärdeskoncentra-
tioner av dabigatran uppmätta i RE-LY beskriver ett tera-
peutiskt intervall mellan 30–130 ng/ml för patienter med 
olika risk för tromboemboli respektive blödning (20). Man 
framhåller att dosjustering baserat på plasmakoncentra-
tionsbestämning kan vara av värde (20). Notabelt är att cirka 
20 % av patienterna inkluderade i RE-LY-studien och rando-
miserade till fast dosering av dabigatran, befann sig utanför 
detta intervall och därmed hade en icke optimal behandling. 
Ytterligare en analys baserad på data från RE-LY (21) visar 
på en behandlingsvinst vid dosjustering nedåt enligt kliniska 
parametrar (dosen 110 mg × 2 vid ålder ≥ 80 år eller vid 
kombinationsbehandling med verapamil), vilket är i linje 
med resultaten från den amerikanska registerstudien nämnd 
ovan (5). Även resultat från en randomiserad prövning avseende 
den senast godkända faktor Xa-hämmaren edoxaban påvisar 
samband mellan plasmakoncentration och patientkaraktä-
ristika, dosval respektive utfallsmått i form av tromboembo-
lisk händelse och blödning (22). Liknande uppgifter ska 
föreligga på så kallad data on file för övriga NOAK (7). För 
både dabigatran (19) och edoxaban (22) är det visat att det 
starkaste linjära sambandet mellan koncentration och utfall 
gäller blödning, och dalvärdeskoncentrationer av dabigatran 
över den 90:e percentilen (motsvarande cirka 200 ng/ml) är 
tydligt associerade med ökad blödningsrisk (16).

Faktaruta 1. Situationer när koncentrations-
bestämning kan vara av värde.
1. Blödning eller trombos under pågående behandling.
2. Inför kirurgi eller annan invasiv åtgärd.
3. Vid kombinationsbehandling med potentiellt interage-

rande läkemedel.
4. Vid misstanke om intoxikation.
5. Hos patienter med uttalat nedsatt njurfunktion (eGFR 

< 30 ml/min).
6. Vid misstanke om malabsorption (till exempel sond, 

tidigare gastric bypass-operation).
7. Hos patienter med extremt låg eller hög kroppsvikt.

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Hur_paverkas_lab-analyser_av_NOAK_bakgrundsdok_Info_fr_LV_nr_1_2017_webbpublicering.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Hur_paverkas_lab-analyser_av_NOAK_bakgrundsdok_Info_fr_LV_nr_1_2017_webbpublicering.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Hur_paverkas_lab-analyser_av_NOAK_bakgrundsdok_Info_fr_LV_nr_1_2017_webbpublicering.pdf
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Utöver ovanstående bör man även beakta att det är ett väl-
känt faktum att de patienter som behandlas i rutinsjukvård 
ofta är äldre och mer multisjuka än patienter inkluderade i 
kliniska prövningar (23). Detta stärker indikationen för att 
vid något tillfälle ha möjlighet att kontrollera att patienten 
ligger inom förväntat exponeringsintervall för respektive 
läkemedel. God intraindividuell överensstämmelse verkar 
också föreligga vid upprepad mätning av dal- eller toppvär-
deskoncentrationer av dabigatran (24).

Koncentrationsbestämning i vissa specifika 
kliniska situationer
Behov av kirurgi/invasiva åtgärder
Cirka en fjärdedel av patienterna i en population med pågå-
ende oral antikoagulantiabehandling behöver genomgå 
minst ett operativt ingrepp under en tvåårs-period, och i 
RE-LY-studien framkom att risken för perioperativ blöd-
ning var högre bland patienter behandlade med den högre 
dabigatrandosen jämfört med warfarin om behandlingen 
avbröts < 72 timmar före ingreppet (25). I dagsläget finns 
inga evaluerade eller etablerade gränsvärden gällande läke-
medelskoncentration, eller indirekta funktionella analyser 
som påvisar när kirurgisk hemostas säkert föreligger. I stäl-
let används olika utsättningsalgoritmer baserade på teore-
tiska beräkningar utifrån farmakokinetiska data. I en aktuell 
kanadensisk studie undersöktes dabigatrankoncentration i 
plasma preoperativt samt blödningskomplikationer inom 
30 dagar postoperativt hos patienter där man seponerat da-
bigatranbehandlingen enligt en etablerad utsättningsalgo-
ritm. Man fann där att majoriteten av patienterna inte hade 
kvarvarande antikoagulation vid operationstillfället vilket 
resulterade i en låg blödningsfrekvens, men för patienter 
med hög blödningsrisk är handläggningen fortfarande 
oklar (26). En skattning av kvarvarande läkemedel eller  
läkemedelseffekt kan därför särskilt övervägas om det, baserat 
på kliniska uppgifter som ko-morbiditet och interagerande 
läkemedel, finns misstanke om fördröjd läkemedelselimine-
ring (7). Baserat på kunskap om förväntade exponerings- 
intervall under behandling kan mätning av läkemedelskon-
centration (mätt direkt eller indirekt) i kombination med 
uppgift om tid för senaste läkemedelsintag ge vägledning 
avseende beslut om optimal tidpunkt för operation. Detta 
gäller även för värdering av indikation för reversering liksom 
för att fastställa eventuellt behov av upprepad administre-
ring av antidot (8).

Behov av utvidgad antitrombotisk behandling 
inklusive trombolys
Vid insjuknande i aterotrombotisk händelse under pågående 
behandling kan det finnas behov av tilläggsbehandling i 
form av trombocythämmande läkemedel. I analogi med 
ovanstående kan det särskilt hos äldre skörare patienter finnas 
ett behov av att mäta läkemedelskoncentration innan kom-
binationsbehandling påbörjas. Under pågående NOAK- 
behandling avråds från trombolys, om inte pålitlig bestäm-
ning med specifika test kan konstatera att läkemedlet inte 
längre kan påvisas (7).

Nedsatt njurfunktion
Cirka 32–47 % av variationen i dalvärdeskoncentration av 
dabigatran kan förklaras genom beräkning av njurfunktionen 
(oavsett formel) (27), varför detta i många fall kan ge god 
vägledning men inte alltid ger tillräcklig information om 
patientens exponeringsgrad. Apixaban och rivaroxaban i de 
lägre doserna 2,5 mg × 2 respektive 15 mg × 1 är i Europa 
godkända för användning ned till eGFR 15 ml/min, trots 
att de endast är prövade ned till eGFR 25 ml/min (apixaban) 
respektive 30 ml/min (rivaroxaban). Vid behandling av 
dessa icke-studerade patientgrupper bör en bestämning av 
läkemedelskoncentration göras efter insättning och därefter 
vid behov om njurfunktionen ytterligare försämras.

Interagerande läkemedel
Förhoppningen har varit att NOAK i mindre utsträckning 
än warfarin ska ge kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner. 
Dock finns underlag för en del interaktioner av betydelse. 
Apixaban och rivaroxaban metaboliseras delvis via cytokrom 
P450-systemet, av enzymet CYP3A4, vilket är behäftat med 
flera läkemedelsinteraktioner. För alla NOAK gäller vidare 
att kompetitiv hämning av P-glykoprotein (P-gp)-beroende 
återutsöndring över tarmväggen är en mycket viktig 
interaktionsmekanism, liksom för framför allt dabigatran 
P-gp-beroende renal utsöndring. Detta är av särskild bety-
delse då många frekvens- respektive rytmreglerande läkeme-
del som används vid behandling av förmaksflimmer (verapa-
mil, diltiazem, dronedaron och amiodaron) hämmar just 
P-gp, vilket alltså kan ge stegrade plasmanivåer av NOAK. 
Europeiska Hjärtsällskapet (European Society of Cardiology, 
ESC) har sammanställt en guide över i dagsläget kända, 
kliniskt relevanta interaktioner och förslag på åtgärd i form 
av dosreduktion i vissa fall (7) (se Tabell II i bakgrundsdo-
kumentet NOAK: faktor Xa-hämmare och trombinhämmare). 
Dock, vilket också framgår i dokumentet, täcks inte alla 
kliniska situationer av detta. Vid en kombination av flera 
patientrelaterade variabler som påverkar koncentrationen av 
aktuellt NOAK (ålder, njurfunktion, vikt) i kombination 
med samtidigt potentiellt interagerande läkemedel, är be-
stämning av läkemedelskoncentration av stort värde för att 
uppnå en säker antikoagulantiabehandling.

”Koncentrationsbestämning 
av NOAK är av stort värde 
för en säker behandling”

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/NOAK_Faktor_Xa-hammare_och_trombinhammare_bakgrundsdok_Info_fr_LV_nr_1_2017_webbpublicering.pdf
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Konklusion
Samtliga NOAK har i kliniska prövningar i jämförelse med 
warfarin visat sig ge en säker och effektiv behandling som 
tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer. Hos majorite-
ten av patienterna som motsvarar den studerade populatio-
nen krävs i normalfallet ingen monitorering. Evidens finns 
dock för tydliga dos-exponeringsnivåer-utfallssamband. En 
dabigatrankoncentration mätt som dalvärde i plasma över-
stigande den 90:e percentilen (Tabell I) är associerad med en 
ökad blödningsrisk och sannolikt föreligger liknande sam-
band även för övrig NOAK. Då allt fler äldre multisjuka 
patienter med polyfarmaci behandlas finns därför en poten-
tiell vinst med att kunna koncentrationsbestämma NOAK 
och därmed ge även dessa patienter en säker behandling.

Därtill finns ett flertal specifika kliniska situationer, såsom 
tromboemboli eller blödning under pågående behandling, 
behov av kirurgi, reversering eller kombinationsbehand-
ling med andra antitrombotiska läkemedel, då bestämning 
av läkemedelskoncentration/-effekt är av värde för att 
optimera behandlingen. I Sverige finns idag för respektive 
NOAK tillgång till såväl direkt koncentrationsbestämning 
(LC-MS/MS) som till validerade kommersiella funktio-
nella metoder för skattning av läkemedelskoncentration, 
vilka kan användas i ovanstående situationer.

Tabell I. Rapporterade förväntade exponeringsintervall.

NOAK Exponeringsintervall
Angivna i SmPC*

Exponeringsintervall
Svenska data**

Dalvärde
ng/ml

Toppvärde
ng/ml

Dalvärde
ng/ml

Dabigatran 110 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)

65
(28–155)

133
(52–275)

Dabigatran 150 mg × 2
Median (10:e–90:e percentilen)

93
(40–215)

184
(74–383)

62
(31–127)
n = 73

Apixaban 2,5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)

79
(34–16)

123
(69–221)

Apixaban 5 mg × 2
Median (5:e–95:e percentilen)

103
(41–230)

171
(91–321)

77***
(47–121)
n = 60

Rivaroxaban 20 mg × 1
Median (5:e–95:e percentilen)

32
(6–239)

215
(22–535)

34***
(13–62)
n = 61

* SmPC = summary of product characteristics, produktresumé, referens 15–17. Enbart för rivaroxaban gäller data patienter med akut djup ven-
trombos.

** Referens 12–14.

*** Median (10:e–90:e percentilen).

Dalvärde = prov taget cirka 12 timmar efter senaste dos för dabigatran och apixaban respektive 24 timmar för rivaroxaban.

Toppvärde = prov taget cirka 2–4 timmar efter senaste dos.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se
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