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Ágrip  

 

Inngangur: Kóvar (warfarín) sem er mikilvægt blóðþynningarlyf hefur þröngt 

verkunarsvið og stutt er milli van- og ofþynningar. Blæðingar eru algengasta aukaverkun 

lyfsins. Óljóst er hversu stór hluti af sjúklingum sem blæða marktækt er við ofþynningu eða 

við meðferðarmörk og oft er óljóst hver ástæðan er fyrir ofþynningu og blæðingum sem geta 

fylgt í kjölfarið. Mögulegar ástæður geta verið milliverkanir við önnur lyf. 

Efni og aðferðir: Þetta var afturskyggn rannsókn á einstaklingum með INR gildi yfir 5 

sem lögðust inn á LSH á árabilinu 2012 til 1 feb 2014. Sjúklingar voru flokkaðir eftir 

alvarleika blæðingar. Klínískt marktæk blæðing var skilgreind sem hemóglóbín < 100g/l, 

blóðgjöf, >100 í púls, systólískur blóðþrýstingur <100 og/eða innlögn vegna blæðingar. Tveir 

sjúklingar sem lögðust inn á sama tímabili með 2< INR <3 voru paraðir við hvern blæðara 

m.t.t. kyns og aldurs (+/- 5ár). Upplýsinga var aflað úr sögukerfi LSH. Lyfjasaga 6 mánuðum 

fyrir innlögn hjá blæðurum var skoðuð. ATC flokkar sem eru 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem 

lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif voru skoðaðir 

m.t.t. nýrra lyfja síðasta mánuðinn fyrir innlögn. Milliverkanir þessara flokka og kóvar voru 

skoðaðar í lyfjagagnagrunnunum MicroMedex og Stockley‘s Drug Interactions. 

Niðurstöður: Notaðar voru 3024 mælingar frá 1229 einstaklingum. Alls reyndust 208 

einstaklingar uppfylla INR > 5, 102 karlar (49%), meðalaldur 78 ár. Alls voru 52 (25%) með 

klínískt maktæka blæðingu, 25 karlar (48%). Af þessum 52 blæðingum voru 26 frá 

meltingarvegi (50%), 11 af óþekktum stað (21%), 4 nefblæðingar (8%) og 11 af öðrum 

orsökum (21%). Alls 12/104 sjúklinga með eðlileg meðferðarmörk voru með klínískt 

marktæka blæðingu (p<0.00001). Samtals 23/52 (44%) byrjuðu á nýjum lyfjum innan við 

mánuð frá blæðingunni. Alls fengu 12/52 (23%) ávísað lyfjum með paracetamóli, paracetamól 

(n=9), parkódín forte (n=2), zopiclone (n=5), morfín (n=2) og 14/52 (27%) fengu ávísað 

öðrum lyfjum. Paracetamólnotkun 1 mánuði fyrir blæðingu/innlögn reyndist marktækt meiri í 

blæðingarhóp en í viðmiðunarhóp (P=0.0074) og voru um 4 sinnum líklegri til að fá blæðingu 

en viðmið. Zopiklon notkun reyndist einnig marktækt meiri í blæðingarhóp. 

Ályktanir: Alls 25% sjúklinga með INR > 5 fengu klínískt marktæka blæðingu aðallega 

frá meltingarvegi sem var helmingi algengara en við eðlilegt meðferðarmörk. Algengt var að 

blæðarar hafi nýlega hafið lyfjanotkun sem gæti haft þýðingu við ofþynningu og hættu á 

blæðingum. Þar ber hæst paracetamól en u.þ.b. fjórðungur byrjaði á paracetamól-lyfjum. 
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Listi yfir skammstafanir 

VKH2: afoxað form k-vítamíns 

ISI: international sensitivity index  

PT: próthrombín tími  

INR: international normalized ratio 

Lmw heparin: low molecular weight (heparin) 
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1 Inngangur 

K-vítamín hemlar eða kúmarín hafa verið notaðir lengi og mikið enda hafa klínískar 

rannsóknir sýnt fram á gæði þeirra sem vörn gegn segareki. Forvörn gegn segamyndum hjá 

einstaklingum með gáttaflökt og gervihjartalokur. Þrátt fyrir góða virkni lyfsins er notkun 

þess nokkrum vandkvæðum bundin. (1) K-vítamín hemlar hafa þröngt virknibil og stutt er á 

milli ofþynningar og vanþynningar. (2) Það er mikill einstaklingsmunur á skammtastærðum, 

sumir einstaklingar brjóta warfarín niður hratt í lifur aðrir hægt. (3) Mörg önnur lyf og efni 

hafa áhrif á virkni k-vítamín hemla og það flækir notkun þeirra mikið. (4) Það getur verið 

erfitt að mæla og stýra notkun lyfsins og það krefst mikillar reynslu og þekkingar á þessu 

sviði
3
 .  

 

1.1 Warfarín 

 Warfarín er k-vítamín hemill. Aðrir k-vítamín hemlar hafa mjög keimlík áhrif og verða 

þeir ekki nefndir hér sérstaklega.  

Blóðþynningaráhrif warfaríns 

koma fram þegar lyfið hefur áhrif 

á afoxun og oxun k-vítamíns sem 

veldur gamma-karboxýleringu á 

glútamat-leyfum á N-enda k-

vítamín háðra próteina. (
5-8

) 

Þessi áhrif koma fram á k-

vítamín háðum storkuþáttum. Þetta 

eru storkuþættir II, VII, IX og X. 

Áhrif warfaríns valda því að þessir 

storkuþættir eru aðeins 

korboxýleraðir að hluta þegar þeir 

fara út í blóðrásina frá lifur. 

Karboxýleringin veldur 

byggingarbreytingu á próteinunum 

sem er nauðsynleg fyrir virkni 

þeirra. Þetta þýðir að aðeins hluti 

þessara próteina hefur rétta virkni
9
. 

Mynd 1: Efnaskipti k-vítamíns. Reduced Vitamin K breytist í 

oxað form k-vítamíns við karboxýleringuna, það er 

síðan endurunnið. Warfarín hefur hamlandi áhrif á 

þessa endurvinnslu. Lágur skammtur af k-vítamíni 

getur snúið við áhrifum k-vítamíns
3
.  
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Til þess að karboxýleringin geti átt sér stað verður afoxað form k-vítamíns (VKH2) að vera til 

staðar ásamt gamma-glútamýl, karboxýlasa, súrefni og koldíoxíði. Við karboxýleringuna er 

VKH2 breytt í k-vítamín epoxíð sem er oxað form k-vítamíns. K-vítamín epoxíð er síðan 

endurunnið í tveimur skrefum aftur yfir í VKH2. Tveir redúktasar eru notaðir við 

endurvinnsluna. Sá fyrri k-vítamín epoxíð redúktasi er næmur fyrir warfaríni á meðan sá 

seinni, k-vítamín redúktasi, er lítið næmur (mynd 1). Þetta þýðir að það er hægt að snúa við 

áhrifum af warfaríni með lágum skömmtum af k-vítamíni. Sjúklingar sem fá stóra skammta af 

k-vítamíni geta þess vegna orðið ónæmir fyrir warfaríni í allt að viku. Þetta er vegna þess að 

k-vítamín safnast fyrir í lifrinni upp að vissu marki.
5, 6, 8

. 

 

 

 

Til að sjá heildarmynd af virkni warfaríns er hægt að sjá mynd 2. Þar eru merktir inn þeir 

storkuþættir sem eru háðir k-vítamíni með tígullaga ramma. Einnig eru merktir inn 

helmingunartímar storkuþátta. Warfarín hefur áhrif í „intrinstic pathway“ og „extrinsic 

pathway“ sem og „final common pathway“ . 

 

Mynd 2 Hér má sjá einfaldaða mynd af storkukerfinu. Þeir storkuþættir sem eru k-

vítamín háðir eru merktir inn með tígullaga ramma á meðan þeir sem ekki 

eru háðir k-vítamíni eru með kassalaga ramma
2
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1.2 Niðurbrot warfaríns. 

Warfarín er rasemísk blanda af tveimur handhverfum, s-warfarín og r-warfarín. Warfarín er 

vatnsleysanlegt og frásogast vel frá maga. Warfarín nær hámarksstyrk um það bil 90 mínútum 

eftir lyfjagjöf um munn 
10

 og hefur u.þ.b 36 klukkutíma helmingunartíma. S-warfarín og r-

warfarín hafa hinsvegar ekki sama helmingunartíma. S- warfarín, sem meira er af í blöndunni, 

hefur helmingunartíma um 29 klukktíma og er brotið niður af CYP2C9 ensímínu. R-warfarín 

hefur 45 klukkustunda helmingunartíma og er brotið niður af CYP1A2 og CYP3A4 
11-13

. 

Það sem gerir warfarínmeðferð vandasama er bæði þröngt virknisvið þess en einnig 

fjölbreytileiki þeirra ensíma sem brjóta það niður. Það eru til nokkrar stökkbreytingar í geninu 

fyrir CYP2C9, fyrir ensímið, sem brýtur niður s-handhverfu warfaríns. Þekktustu 

stökkbreytingarnar 2C9*2 og 2C9*3 valda skertri getu til að brjóta niður warfarín. Sjúklingar 

með þessar stökkbreytingar, einar og sér eða fleiri í einu, þurfa því minni skammta vegna þess 

að helmingunartími lyfsins er styttri. 
14, 15

.  

Genið sem kóðar fyrir k-vítamín oxíð redúktasa (mynd 1) kóðar fyrir nokkrum  

mismunandi ísóformum ensímsins. Stökkbreytingar í þessu geni valda því að ensímið er 

misnæmt fyrir warfaríni
16

. 

Stökkbreyting í geni fyrir storkuþátt IX hefur mikil áhrif hjá sjúklingum sem eru á 

warfarínmeðferð. Þegar sjúklingur tekur warfarín minnkar virkni storkuþáttar IX meira en 

hinna k-vítamín háðu storkuþáttanna. Virknin minnkar niður í 1 – 3% af venjulegri virkni á 

meðan virkni hinna þáttanna minnkar niður í 30 – 40%. Tvær stökkbreytingar sem valda 

þessu hafa fundist og koma þær fyrir í < 1,5% af fólki. Þessi áhrif koma aðeins fram hjá fólki 

á warfaríni eða öðrum k-vítamín hemlum en ekki hjá fólki sem ekki er á slíkri meðferð
17

. 

Einstaklingsmunur er gríðarlega mikill þegar kemur að skömmtun warfaríns. Þessar 

stökkbreytingar eru aðeins hluti af því afhverju það er vandasamt að skammta warfarín rétt.  

1.3 Skömmtun warfaríns 

Vegna þess hversu þröngt verkunarsvið warfarín hefur og m.a vegna fyrrnefndra 

stökkbreytinga  þarf að fylgjast vel með skömmtun warfaríns. Til þess er notað próf sem 

mælir próþrombín tíma (PT). Prófið mælir þann tíma sem það tekur sermi (e. plasma) að 

storkna eftir að kalsíum og thromboplastíni hefur verið bætt út í (sama ferli og gerist í 

líkamanum og má sjá á mynd 2). Prófið mælir svörun á 3 af 4 k-vítamín háðu storkuþáttunum 

(II, VII og X) og gefur þannig hugmynd um áhrif warfaríns. Í upphafi warfarín meðferðar 

verður breyting próthrombín tímans aðallega vegna minnkunar á storkuþætti VII en hann 
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hefur stysta helmingunartímann eða um 6 klukkustundir (mynd 2) ásamt helmingunartíma 

hinna storkuþáttanna. Mismunandi thrombóplastín hafa mishraða svörun við minnkun á 

storkuþáttum. Hraði þessarar svörunar fæst gefin með ISI (international sensitivity index) 

stuðli thromboplastínsins. Próthrombín tími er ekki staðlaður og því þarf að nota INR 

(international normalized ratio) sem reiknað er út frá PT og ISI. INR = (PT sjúklings/ eðlilegt 

meðalgildi PT)
ISI 18

. 

Viðmiðunargildi í INR er yfirleitt á milli 2 – 3 en það er ekki að ástæðulausu. Í tveimur 

rannsóknum var sýnt fram á minni hættu á blæðingum hjá einstaklingum sem voru með INR 2 

– 3 en hjá einstaklingum sem voru á bilin 3 – 4,5 án þess að hægt væri að sýna fram á minni 

verkun. 
19, 20

. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar með lægra INR. Það hefur verið sýnt fram á 

verkun warfaríns með INR 1,5 – 2  umfram lyfleysu en INR 2 – 3 hefur betri verkun án þess 

að hætta á blæðingum aukist
21, 22

. 

 

1.4 Aukaverkanir Warfaríns 

Ef verkun warfaríns er skoðuð þá má ljóst vera að aðalaukaverkun lyfsins er blæðing. 

Blæðingarfjöldi sjúklingar á warfarínmeðferð hefur verið vel skoðaður og er vel þekktur. Í 

nýlegri grein frá Kanada þar sem blæðingarfjöldi hjá 125 þúsund einstaklingum með gáttatif 

var skoðaður á árabilinu 1997 - 2008. Þessi rannsókn skoðaði mun lengra tímabil en hefur 

verið gertí öðrum rannsóknum
23-25

. Blæðingarnar í þessari grein voru skilgreindar sem 

innlögn vegna blæðingar. Heildarfjöldi blæðinga voru 3,8% (95% öryggisbil 3,8% - 3,9%) á 

hvert persónu-ár (person year). Hætta á blæðingu var mest fyrstu 30 daga meðferðar eða 

11.1% (95% öryggisbil, 11.1%-12.5%) á hvert persónu-ár
26

. Þessi munur á fyrstu 30 

dögunum og öllu tímabilinu er mjög skiljanlegur þar sem persónubundinn munur kemur einna 

helst fram á þessum tíma á meðan stilling skammtastærða er mest. Rannsóknin sýndi einnig 

fram á lægri blæðingarhættu heldur en í öðrum svipuðum rannsóknum. Þetta var viðbúið því 

þessar rannsóknir tóku yfir styttra tímabil og því var hlutfall blæðinga fyrstu 30 daganna 

hærra
24, 25

. Kanadíska greinin sýnir líka fram á hærri blæðingarhættu en í slembnum 

klínískum rannsóknum. Í þessari gerð rannsókna er sjúklingum venjulega fylgt vel eftir og 

meðferð þeirra gengur því að jafnaði betur. Í þessum rannsóknum var blæðingarhætta á bilinu 

1% – 3% árlega
27

 
28, 29

.  

 Flestar blæðingar á warfarínmeðferð koma frá meltingarvegi. Í kanadísku 

rannsókninni sem nefnd er hér að ofan reyndust 62.6% blæðinga koma frá meltingarvegi
26

. 

Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að sjúklingar blæða helst frá meltingarvegi. 
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Rannsóknirnar eru síðan misvísandi um hvað er næstalgengast en til dæmis má nefna 

blæðingar innan hauskúpu, blóð í þvagi eða í mjúkvefjum.
30, 31

.  

Fyrir utan blæðingar eru helstu aukaverkanir warfaríns mikil segamyndun í háræðum og 

litlum bláæðum í húðbeðsfitu sem getur valdið húðdrepi og/eða útlimadrepi. Þessi aukaverkun 

er frekar sjaldgjæf og kemur einna helst fram á fyrstu dögum meðferðar. Ástæður fyrir 

þessum kvilla eru ekki vel þekktar en það hefur verið sýnt fram á tengsl við skort á protein C 

svo dæmi séu tekin. 
32, 33

. 

 

1.5 Milliverkanir við warfarín 

Fjöldi lyfja sem hefur milliverkanir við warfarín er gríðarlegur. Þrátt fyrir það er þetta ekki 

nógu mikið rannsakað og þekking á þessu sviði er frekar takmörkuð. Fjöldi lyfja með þekktar 

milliverkanir við warfarín kemur fram á mynd 3. Þessi mynd sýnir þó aðeins þau lyf sem talin 

Mynd 3 Á þessari mynd má sjá þau lyf sem auka áhrif warfaríns. Þau eru flokkuð niður í hópa eftir 

því hversu líklegt er að þau valid þeim áhrifum
4 
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eru auka áhrif warfaríns og hversu líklegt er að þau hafi slík áhrif. Fyrir flest af þessum lyfjum 

er óvíst hvernig milliverkunin á sér stað og þá hvar í líkamanum. Fyrir sum af þessum lyfjum 

er þetta þó þekkt að vissu leyti.  Eins og getið er hér að framan er s-warfarín brotið niður af 

CYP2C9 ensími p450 kerfisins. Mörg lyfjanna sem talin eru auka áhrif warfaríns, þ.e þau lyf 

sem finna má á mynd 3 hamla þessu ensími. Til dæmis má nefna Cotrimoxazole. Ein 

rannsókn syndi fram á að sjúklingar (á warfarín meðferð) sem lögðust inn vegna þvagfæra-

blæðinga voru fjórum sinnum líklegri til að vera á cotrimoxazole. Sýnt var fram á mikið 

aukna hættu á blæðingum hjá sjúklingum sem fengu cotrimoxazole en hjá sjúklingum sem 

fengu önnur mikið notuð sýklalyf, svo sem amoxicillin
34

  

R-warfarín er, eins og fyrsagði, brotið niður af CYP1A2 og CYP3A4. Kínólón eru talin 

hafa hindrandi áhrif á það fyrrnefnda á meðan makrólíðar eru taldir hamla því síðara
35, 36

.  Ef 

virkni warfaríns er skoðuð er auðvelt að skilja að þau lyf sem hafa áhrif á storkuþættina að 

einhverju leyti, k-vítamín búskap líkamans eða k-vítamín redúktasann sjálfan flækja meðferð. 

Eins og nefnt var áður að ef einstaklingur borðar mikið af káli þá hefur hann komði í veg fyrir 

verkun warfaríns í allt að viku.  

Erfiðustu lyfin sem hafa áhrif eru þess vegna þau lyf sem valda blæðingarhættu ein og sér 

eins og til dæmis aspirin eða NSAID lyf sem 

hafa áhrif á COX ensím. Aspírin er notað í 

blóðþynnandi meðferð líkt og warfarín en 

það hefur aðra virkni eða í gegnum COX 

ensím og hamlar virkni blóðflagna. Stórir 

skammtar af aspirini (meira en 6 grömm á 

dag) valda skorti á próthrombini og þar af 

leiðandi minnkaðri getu blóðsins til storku 

37
. Það gefur því auga leið að einstaklingar 

blæða frekar ef þeir eru á báðum lyfjum 

samtímis. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram 

á þessa hættu. Einstaklingar sem fengu bæði 

aspirin og warfarin fengu í 20% tilfella 

blæðingu frá efri meltingarvegi á meðan 

einstaklingum sem aðeins voru á 

aspirinmeðferð blæddi ekki frá efri 

meltingarvegi
38

. Sama hefur nýlega verið sýnt fram á varðandi blæðingar frá neðri hluta 

Mynd 4 Magasár. NSAID lyf geta valdið 

magasárum
1
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meltingarvegar
39

. Niðurstöður úr einni rannsókn sem gerð var á blæðingum innan hauskúpu 

syndi að blæðingar innan hauskúpu voru hvorki háðar skammastærðum aspirins né INR gildi 

warfarínmeðferðar. Þetta bendir til þess að það eigi að nota lága skammta af aspiríni varlega 

hjá sjúklingum sem eru í áhættu á blæðingu innan hauskúpu
40

. NSAID lyf hafa lík áhrif og 

aspirin og geta því valdið sömu milliverkunum. NSAID lyf í heild geta líka valdið magasárum 

(mynd 4) en algengustu blæðingar á warfarínmeðferð eru frá meltingarvegi. Þessi lyf geta því 

verið að erta áður viðkvæman stað og ýtt þannig undir blæðingar. Af þessum ástæðum ætti 

helst að forðast meðferð með warfaríni ásamt meðferð á NSAID lyfjum og sérhæfðum COX -

2 hemlum hjá sjúklingum sem eru á warfaríni. 

Aspirín er stundum notað sem meðferð hjá sjúklingum þar sem warfarínmeðferð gengur 

ekki. Venjulega er aspirin talið hafa minni blæðingarhættu og því eru sjúklingar á warfaríni 

sem eru sérstaklega útsettir fyrir blæðingum af einhverjum ástæðum settir á aspirínmeðferð. 

Þetta er þó umdeilt og til að mynda gátu Warkentin et al ekki sýnt fram á marktækan mun á 

stórum blæðingum hjá sjúklingum á aspirinmeðferð annars vega og warfarínmeðferð 

hinsvegar. Þó var munur á minniháttar blæðingum og voru sjúklingar á warfaríni líklegri til 

þess að hafa minniháttar blæðingar en sjúklingar sem tóku eingöngu aspirin. Einnig kom fram 

að muninn á hópunum væri líklega hægt að útskýra með blæðingum innan hauskúpu en þær 

voru fleiri hjá warfarínhópnum
41

. Hjá sjúklingum sem fá endurteknar alvarlegar blæðingar er 

aspirinmeðferð vafasöm. 

Eitt þeirra lyfja sem getur valdið milliverkunum við warfarín er paracetamól sem er það 

sama og acetaminophen eins og það er kallað í Bandaríkjunum (mynd 3). Paracetamól er lyf 

sem selt er í lausasölu í langflestum ef ekki öllum löndum og er mikið notað við minniháttar 

verkjavandamálum og hita. Rannsóknir á þessu lyfi hafa sýnt fram á hækkun á INR hjá 

sjúklingum á warfarínmeðferð sem tóku 2 – 4g af paracetamóli daglega 
42

. Hvernig 

paracetamól á að hafa þessa virkni er óþekkt en niðurbrot þess er óháð CYP2C9 ensíminu. 

CYP1A2 og CYP3A4 brjóta hinsvegar niður um það bil 15% af paracetamóli og gæti það 

verið hugsanleg verkun
43

. Eldra fólk sem er á warfarín meðferð finnur oft fyrir einhverjum 

verkjum og er þetta lyf þá notað ásamt fleiri lyfjum og huganlegt era ð notkun í lausasölu hafi 

áhrif á INR í meiri mæli en áður hefur verið talið. Aftur á móti er skortur á rannsóknum sem 

hafa skoðað notkun paracetamóls sem langtíma meðferð í þessu samhengi. 

Það valda ekki öll lyf auknum áhrifum warfaríns. Sum lyf eins og þau sem sjá má í mynd 5 

valda minnkuðum áhrifum frá kóvar. Þessi lyf valda einnig blæðingarhættu. Þegar þessi lyf 
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eru notuð yfir lengri tíma á sama tíma og warfarín og meðferð síðan hætt snögglega. Við þetta 

myndi hömlun á verkun warfaríns vera aflétt og sjúklingur í hættu á að fá blæðingu 

Milliverkanir við warfarín eru ekki nógu mikið skoðaðar og þörf er á frekari rannsóknum. 

 

1.6 Önnur meðferð en warfarín gegn segamyndunum 

Hvað er í boði fyrir þá sjúklinga sem ekki geta verið á warfaríni af einhverjum af þeim 

fjölmörgu ástæðum sem geta flækt meðferð. Er einhver önnur meðferð betri en 

warfarínmeðferð? 

Þau lyf sem vanalega eru nefnd í þessu tilfelli eru aspirin og low molecular weight heparin 

(lmw). Önnur lyf sem hægt er að nota ef meðferð með warfaríni er af einhverjum ástæðum 

ekki hægt að beita eru t.d Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban) og Apixaban  

Lmw heparin virðist hafa jafn góða virkni og warfarín til að koma í veg fyrir segamyndun 

og hefur svipaða blæðingarhættu. Kostir lmw heparin umfram warfarín eru þeir að  það þarf 

ekki að mæla skömmtun á heparíninu eins og warfaríninu sem gerir það auðveldara í notkun. 

Ólíkt warfaríni þarf að gefa heparínið með sprautu undir húð. Lmw heparínin eru hinsvegar 

mikið dýrari meðferð og það hentar kannski ekki öllum að sprauta sig. Á hinn bóginn er 

heparínmeðferðin mun betri fyrir einstaklinga sem ekki geta komið í reglulegar mælingar á 

INR gildum
44, 45

.  

Út frá þessu er hægt að álykta að warfarín sé ennþá besta meðferðin. Þrátt fyrir það gætu 

bæði aspirin og lmw heparin hentað sumum einstaklingum betur. Það er því rétt að skoða 

warfarínnotkun betur með tilliti til milliverkana og blæðingarhættu. Gríðarlegur fjöldi lyfja 

hafa milliverkun við warfarín og skortur á rannsóknum á þessum efnum gæti þýtt að ný lyf 

sem sjúklingar fá á warfarínmeðferð gætu haft þýðingu í ofþynningu og blæðingum. 

Mynd 5 Lyf sem draga úr verkun warfaríns í stað lyfja sem auka á áhrifin
4
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hversu stórt hlutfall eisntaklinga með INR gildi 

yfir 5 fengu klínískt marktæka blæðingur eins og hún er skilgreind í efni og aðferðum og að 

athuga hvort þeir höfðu fengið ávísað ný lyf innan við mánuði fyrir blæðinguna. Þetta var 

síðan borið saman við viðmiðunarhóp til að athuga hvort að munur væri á hópunum. 

3 

Mynd 6 Flæðiritið sýnir myndrænt hvernig rannsakendur skipulögðu rannsóknina. 
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Efni og aðferðir 

Þetta var afturskyggn rannsókn á einstaklingum með INR (international normalized ratio) 

gildi yfir 5 sem lögðust inn á LSH á tímabilinu 2012 – 1 febrúar 2014. Listar yfir sjúklinga 

voru fengnir hjá segavörnum Landspítala. Allir þeir einstaklingar þar sem INR gildi yfir 5 

mældist utan legu eða reyndust ekki með INR gildi yfir 5 voru ekki teknir með í rannsóknina 

og ekki skoðaðir frekar. Einnig voru allir einstaklingar sem lögðust inn fyrir 1 janúar 2012 

ekki teknir með. Engir einstaklingar lögðust inn seinna en febrúar 2014.  

3.1 Rannsóknarhópurinn og skráðar breytur 

Hverjum sjúklingi var flett upp í sögukerfi LSH og saga hans skoðuð ýtarlega í þeirri innlögn 

sem INR gildið mældist yfir 5. Í sögukerfinu voru fengnar mikilvægar klínískar upplýsingar. 

Upplýsingar um eftirfarandi breytur var leitað að í Sögu: kyn, aldur, innlögn, ástæða 

innlagnar, INR gildi við innlögn, INR gildi í yfir 5, hemóglóbíngildi við innlögn, lægsta 

hemóglóbíngildi, hvernig meðferð einstaklingur fékk í innlögn, speglanir, útkomu speglana, 

ábendingar fyrir warfarínmeðerð og hvort sjúklingar voru á lífi eða ekki. Einnig var leitað að 

dánarorsök hjá þeim síðastnefndu. 

Einstaklingarnir voru flokkaðir eftir því hvort þeir blæddu eða ekki og hvers konar 

blæðingu var um að ræða. Þeir einstaklingar sem blæddu voru flokkaðir enn frekar niður í að 

vera með klínískt marktæka blæðingu eða ekki. Klínískt marktæk blæðing var skilgreind sem 

sjúklingur sem var með a.m.k eitt af eftirfarandi: hemóglóbin gildi neðar en 100g/l, fékk 

blóðgjöf, púls hærri en 100 slög á mínútu, efri mörk blóðþrýstings yfir 100 (systolic blood 

pressure) eða var lagður inn vegna blæðingarinnar.  

Fyrir hvern sjúkling með INR meira en 5 sem fékk klínískt marktæka blæðingu voru valdir 

2 aðrir sjúklingar af sama kyni og +/- 5 ár í aldri sem viðmiðunarhópur. Þessir einstaklingar 

voru einnig skoðaðir í sögukerfi LSH á sama hátt og gert var með blæðingarhópinn nema í 

þessu tilfelli var aðeins kannað hvort þeir fengu blæðingu, hvort blæðingin var klínískt 

marktæk og ástæðu innlagnar. 

Fyrir alla einstaklingana í blæðingarhóp var lyfjasaga til 6 mánaða rannsökuð. Lyfjasagan 

var byggð á ATC flokkun sem er 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem lyf eru flokkuð eftir því í 

hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) 

meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta- 

og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar 

er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi. Í samráði við lyfjafræðing (Rannveig 
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Einarsdóttir) var ákveðið á flokka niður á 5 ATC-stafi til að byrja með eins og B01AA fyrir k-

vítamín hemla. Breytum sem var safnað voru skráðar í excelskjal. Eftir að fjölmennustu ATC-

flokkarnir voru fundnir voru þeir hópar skoðaðir og athugað hvort sjúklingar hefðu byrjað á 

einhverju af lyfjum innan þeirra flokka innan við mánuð frá blæðingu. Einstaklingur var 

talinn hafa byrjað á nýju lyfi innan við mánuði fyrir blæðingu ef hann sótti lyfið innan við 

mánuði frá blæðingardagsetningu. Umsókn um leyfi til að skoða lyfjasögu blæðingarhóps 

reyndist því miður ekki ná yfir viðmiðunarhóp. Sótt var um að víkka út heimild til þess á 

meðan lyfjasaga blæðingarhóps var skoðuð. Þegar búið var að flokka niður lyfin niður í ATC 

flokka var síðan hægt að fá upplýsingar um lyfjasögu viðmiðunarhópsins, þ.e.a.s  um hversu 

margir byrjuðu á nýju lyfi innan við 30 daga frá innlagnardagsetningu úr lyfjagagnagrunni 

landlæknis. Í stað blæðingardagsetningar var notuð innlagnardagsetning hjá 

viðmiðunarhópnum.  Hóparnir tveir voru síðan bornir saman og notað var fisher‘s exact test 

til að ákvarða marktækni. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Blæðingar 

 

 

Mynd 7 Myndin sýnir flæðirit þar sem 52 klínískt marktækar blæðingar er endapunkturinn. 

 

Frá segavörnum voru fengnar 3024 stakar mælingar á INR gildum hjá 1229 einstaklingum. 

Sumar af þessum mælingum voru tengdar innlögn og voru þær upplýsingar fyrir í skjalinu frá 

segavörnum. Mynd 7 sýnir flæðirit sem útskýrir þá sjúklinga sem voru með í rannsókninni og 

ástæður fyrir útilokun. Alls lögðust 1021 einstaklingur ekki inn eða reyndust hafa INR gildi 

undir 5 og voru því útilokaðir. Þeir sjúklingar sem lögðust inn og INR mæling reyndist innan 
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lagnarinnar voru 208 talsins, 102 karlar (49%) og meðalaldur 78 ár. Af þessum 208 reyndust 

144 einstaklingar ekki blæða í innlögn eða blæddu af öðrum orsökum t.d vegna skurðaðgerðar 

en fyrir aðgerð var búið að hætta warfarínmeðferð. Alls 9 af þessum einstaklingum voru 

útilokaðir sem blæðarar vegna aðgerðar, 4 vegna krabbameins og 2 vegna nýrnabilunar. 

Samtals 34/208 (16%) sjúklingum fóru í einhverskonar speglun vegna blæðingar. 

Alls 64/208 (31%) sjúklinga fengu blæðingu af einhverju tagi. 12 af þessum 64 blæðingum 

uppfylltu ekki þau skilyrði til að teljast klínískt marktækar. Af þessum 12 blæðingum 

reyndust 3 vera frá meltingarvegi, 3 af óþekktum orsökum, 2 með blóð í þvagi, 1 hematóm í 

mjóðm og 1 hematóm í rectusvöðva, 1 blæðing inn á lið og 1 heilablóðfall. Eftir að þessar 12 

blæðingar voru útlokaðar frá hópnum okkar enduðum við með 52 klínískt martækar 

blæðingar. Ein klínískt marktæk blæðing úr rannsóknarhópi var útilokuð úr rannsókninni eftir 

að gögn voru send til landlæknisembættis.  

Alls 52 af hinum upphaflegu 208 (25%) sjúklingum sem lögðust inn voru með klínískt 

marktæka blæðingu. 25 af þessum 52 voru karlar (48%) og meðalaldurinn sá sami eða 78 ár.  

Blæðingar þessara 52 sjúklinga skiptust eins og tafla 1 sýnir. Helmingur sjúklingar  reyndist 

blæða frá meltingarvegi eða 26/52 (50%), 11 af 52 (21%) einstaklingar töldust hafa klínískt 

marktæka blæðingu án þess að blæðingarstaður fyndist. 4 (8%) einstaklingar fengu 

nefblæðingu, 3 (6%) húðblæðingu og 8 (15%) einstaklingar fengu stakar blæðingar af öðrum 

orsökum. 
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Tafla 1 Súluritið sýnir hvernig blæðingar innan rannsóknarhópsins skiptast niður. 
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Alls 12/104 (12%) sjúklinga við eðlileg meðferðarmörk (2 < INR <3) reyndust hafa 

klínískt marktæka blæðingu.  Helmingur þeirra eða 6/12 (50%) með klínískt marktæka 

blæðingu reyndust blæða frá meltingarvegi en 3/12 (25%) reyndust hafa óþekkta orsök og 3 

(25%) höfðu aðrar orsakir.  

Til að reikna gagnlíkindahlutfall (Odds ratio, OR) notum við alla 208 sem sem reyndust 

hafa INR > 5 og lögðust inn en 52 af þeim reyndust hafa klnískt marktæka blæðingu. OR = 

2.56 með 95% öryggisbil 1,29 – 5.03 með P gildi = 0.0067. Einstaklingar með INR > 5 eru 

því 2,6-falt líklegri til þess að fá klínískt marktæka blæðingu. Fisher’s Exact próf gaf p-gildi = 

0.0049. 

4.2 Lyfjasaga 

Öll lyf sem sjúklingar byrjaði á nýjum innan við mánuði frá blæðingu hjá rannsóknarhópnum 

voru skoðuð og flokkuð niðut eftir ATC flokkum. Samtals 23 af 52 (49%) sjúklingum byrjuðu 

að taka einhver ný lyf. Skiptingu nýrra lyfja má sjá á töflu 3. Alls 12 af 52 (23%) sjúklingum 

byrjuðu á lyfjum sem innihalda paracetamól. Paracetamól (panaodil/paratabs/parkódín) n=9, 

parkódín forte (n=2), zopiklon (n=5), morfín (n=2), og 14 af 52 (27%) byrjuðu á öðrum 

lyfjum.  
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Tafla 2 súluritið sýnir hvernig blæðingar skiptust innan viðmiðunarhópsins. 
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Heildarfjöldi einstaklinga sem byrjaði á nýjum lyfjum er ekki til staðar fyrir 

viðmiðunarhópinn vegna þess hvernig gögnin komu frá landlæknisembætti. Ástæða þess að 

við erum með 106 kontról er vegna þess að einn einstaklingur var útilokaður frá rannsókninni 

úr blæðingarhópnum eftir að gögn voru send til landlæknis. Vegna þess að hreinar tölur komu 

frá landlækni var ekki hægt að útiloka þá sjúklinga sem voru paraðir við þann sem var 

útilokaður úr rannsókninni. Alls 34 nýjar ávísanir á 106 (34%) meðal þeirra sem ekki blæddu 

var svipað hlutfall og 23/52 meðal blæðarana (49%), (p-gildi = 0.16). 

Fjöldi viðmiða sem byrjuðu á paracetamól lyfjum voru 7 af 104 (7%) sem var hærra meðal 

þeirra sem blæddu, 23/52 (49%) (p gildi = 0.0074).  Odds Ratio (gagnlíkindahlutfall) gildið 

fyrir paracetamólnotkun var 4.24 (95% öryggisbil 1.56 – 11.56. Einstaklingar sem byrja á 

paracetamól innan við mánuð frá blæðingu voru því rúmlega 4-falt líklegri til þess að fá 

klínískt marktæka blæðingu. 

Alls 1 af 106 (1%) af sjúklingum innan eðlilegra meðferðamarka byrjuðu á zopikloni 

(svefnlyfi) innan við mánuð frá dagsetningu vs. 5/52 (9.6%) á meðal blæðaranna (p-gildi = 

0.015). OR = 11.17 (95% öryggisbil 1.27 – 98). Samkvæmt þessu virðist vera áhætta fyrir 

sjúkling á warfaríni að byrja á zopikloni m.t.t hækkunar á INR og blæðingu. 

Enginn sjúklingur innan viðmiðunarhópsins byrjaði á morfíni á meðan 2 byrjuðu innan 

blæðingarhópsins (p-gildi = 0.11). 
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5 Umræða 

5.1 Blæðingar 

Af 3024 mælingum og 1229 einstaklingum reyndust 208 sjúklingar vera með INR < 5 og 

lögðust inn. Alls 52 eða 25% voru með klnískt marktæka blæðingu. Af þessum 52 reyndist  

helmingur vera með blæðingu frá meltingarvegi. Alls 12/104 í viðmiðunarhóp reyndust hafa 

klínískt marktæka blæðingu og reyndust þeir með INR > 5 vera u.þ.b 2.6 sinnum líklegri til að 

hafa blæðingu.  

 Alls 12/104 (11.5%) sjúklingum innan eðlilegra meðferðamarka sem höfðu blæðingar 

er þó nokkuð hærri en  sömu tölur úr kanadískri rannsókn
26

 þar sem blæðingarfjöldi hjá 125 

þúsund einstaklingum með gáttatif var skoðaður. Þar var blæðingarhlutfallv 3,8% á hvert 

persónuár. Í okkar rannsókn var hins vegar aðeins miðað við þá sem voru lagðir inn, óháð því 

hvers vegna og á þann hátt hefur ákveðið val (e. selection) átt sér stað. Áhætta á blæðingum 

var mest fyrstu 30 daga meðferðar eða 11%. Okkar hlutfall er mun nær blæðingarhlutfallinu á 

fyrstu 30 dögum meðferðar.  

Í eldri rannsókn reyndust 14% af sjúklingum á warfarínmeðferð blæða á móti 3% í 

viðmiðunarhóp. Þessar tölur eru líkari okkar þar sem ekki er reiknuð persónuár
30

. Þessi 

rannsókn sýnir samt fram á líkar tölur og í þeirri kanadísku eða 3% líkur á alvarlegum 

blæðingum (major bleeding) árlega.  

Rannsókn frá árinu 2007 sýndi hinsvegar á blæðingartíðni á warfarínmeðferð sem var á 

bilinu 10 – 16% en þessar tölur styðja 14% útkomuna úr rannsókninni frá 1993
31

. 

Þessar 3 rannsóknir sýna fram á hærri blæðingarhættu heldur en í klínískum rannsóknum 

þar sem blæðingarhættan árlega er á bilinu 1 – 3%
27

 
28, 29

. Í klínískum rannsóknum er 

meðalaldur almennt lægri en hjá sjúklingum í almennu þýði. Auk þess hafa klínískar 

rannsóknir alls kyns útilokunarskilyrði þar sem sjúklingur með alvarlega undirliggjandi 

sjúkdóma t.d krabbamein eru útilokaðir og er það líkleg ástæða þess að blæðingarhættan er 

minni. 

Okkar blæðingarhlutfall var reiknað á öllu tímabilinu frá 1. janúar 2012 til 1. febrúar 2014. 

Í rannsókninni frá 1993 er talað um 14% hlutfall og er það mun nær okkar tölum heldur en 

árleg blæðingarhættasem kemur fram í hinum rannsóknunum. Það útskýrir mismuninn að 

hluta til. Annað sem gæti útskýrt muninn er skilgreining á klínískt marktækri blæðingu.  

Okkar skilgreining á blæðingu telur inn þá sjúklinga sem eru lagðir inn vegna annara ástæðna 

en blæðinga en blæða síðar í innlögninni á meðan kanadíska  rannsóknin til dæmis tekur 
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aðeins til þeirra einstaklinga sem voru lagðir inn vegna blæðinga. Þetta þýðir að sjúklingar 

með blæðingu sem lagðir eru inn af öðrum ástæðum teljast í okkar rannsókn en ekki þeirri 

kanadísku. Við skoðuðum aðeins einstaklinga sem voru lagðir inn á meðan kanadíska 

rannsóknin skoðar hvort einstaklingar á warfarínmeðferð lögðust inn eða ekki vegna 

blæðingar yfir langt tímabil. Þessir þrír hlutir útskýra að hluta til og gætu e.t.v útskýrt allan 

mun á blæðingarhlutfalli milli rannsóknanna.  

Aukin blæðingarhætta hjá einstaklingunum með INR < 5 helst hendur við það sem ég 

nefndi í inngangi um skömmtun warfaríns. Báðar rannsóknir sýna fram á aukna 

blæðingarhættu ef farið er yfir meðferðarmörk á INR (2 – 3). Þessar niðurstöður koma því 

ekkert á óvart þar sem meðferðarmörk eru talin á bilinu 2 – 3 í INR
19, 20

.  

Hjá okkur reyndust flestir sjúklinga blæða frá meltingarvegi (bæði í rannsóknar- og 

viðmiðunarhóp). Þetta er í takt við niðurstöður annarra rannsókna (Landefeld et al. og 

Wysowski et al.) Rannsóknin sem var nýlega gerð í Kanada syndi fram á að 62.6% blæðinga 

komu frá meltingarvegi
26

. Aðrar rannsóknir sýna fram á það sama að blæðingar frá 

meltingarvegi eru algengastar
30, 31

. 

 

 

 

5.2 Lyfjasaga 

Sjúklingar sem byrjuðu á lyfjum sem innihalda paracetamól og þeir sem fengu zopiklon voru 

marktækt líklegri til að blæða en samanburðarhópur sem var innan meðferðarmarka. 

Einstaklingar sem byrja á paracetamól lyfjum innan við mánuð frá blæðingu eru rúmlega 4-

falt líklegri til að fá klínískt marktæka blæðingu. Einstaklingar sem byrja á zopikloni eru 

marktækt líklegri til þess að fá klínískt marktæka blæðingu. 

Öryggisbilin í báðum hópum eru heldur breið og þá sérstaklega í zopiklon hópnum. Þetta 

væri hægt að gera nákvæmar ef stærri hópar væru fyrir hendi. Samkvæmt 

lyfjagagnagrunnunum Stockley’s drug interactions og MicroMedex hafa fundist milliverkanir 

milli warfaríns og paracetamóls. Niðurstöðurnar benda til þess að það sé aukin hætta á 

blæðingum hjá fólki sem er á warfaríni sem tekur þessi lyf. Í okkar rannsókn voru eingöngu 

skoðuð ávísuð lyf. Hins vegar er varla ástæða til að ætla að einhver munur á hópunum hvað 

varðar lausasölulyf. Fyrri rannsóknir sýna að neysla á paracetamól 2 – 4g á dag geti sýnt fram 

á marktæka hækkun á INR gildum hjá sjúklingum á warfarínmeðferð og meiri hækkun á hærri 
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skömmtum
42

. Í annari rannsókn þar sem einum hóp var gefið 4g af paracetamóli daglega á 

móti viðmiðunarhóp sem fékk lyfleysu á warfarínmeðferð (2-9 mg á dag) reyndust 

einstaklignar innan paracetamólshópsins hafa marktækt hækkuð INR gildi
46

. 

Framsýn rannsókn á sjúklingum á warfarínmeðferð var að leita að ástæðum fyrir 

hækkunum á INR í 6 eða hærra. Sú rannsókn syndi fram á að INR gildi hækkuðu úr 3.5 á 

2275 – 4549 mg skammti af paracetamóli vikulega upp í 6.9 á 4550 – 9099 mg skammti
47

. 

Okkar niðurstöður styðja niðurstöður þessara þriggja rannsókn.. Við tengjum 

paracetamólnotkunina hinsvegar áfram við blæðingar. Þetta þarf að skoða betur, sérstaklega 

þegar niðurstöður okkar rannsóknar og fleiri rannsókna benda til þess að hættan sé aukin. 

 Varðandi zopiklon-hópinn þá er fjöldinn sem byrjaði á þessu lyfi innan við mánuð frá 

blæðingu fremur lítill en engu að síður fundum við marktækar niðurstöður. Samkvæmt 

lyfjagagnagrunnunum hafa þær rannsóknir sem gerðar hafa verið ekki sýnt fram á klínískt 

marktækar milliverkani á milli warfaríns og zopiklons. Engu að síður tel ég að þetta megi 

skoða betur með okkar niðurstöður í huga. 
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6 Ályktanir 

Eins og við var að búast áttu einstaklingar með INR gildi yfir 5 aukna hættu á því að blæða. 

Út frá lyfjagögnum er hægt að álykta að notkun nýrra lyfja geti haft þýðingu þegar kemur að 

ofþynningu og blæðingum hjá sjúklingum á warfarínmeðferð. Sérstaklega hjá fólki sem er að 

taka lyf sem innihalda paracetamól. Það verður því að benda fólki á að notkun þeirra lyfja 

gæti haft í för með sér vandamál við blóðþynningu.  
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