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Anti-Xa-activiteit na subcutane toediening van dalteparine op de IC

Subcutaan oedeem maakt geen verschil

M.K. Rommers

N. van der Lely

A.C.G. Egberts

P.M.L.A. van den Bemt

De absorptie van een laagmoleculaire heparine wordt beïnvloed door 

de aanwezigheid van subcutaan oedeem. Althans, dat is de 

veronderstelling. Onderzoek naar de anti-Xa-activiteit na toediening 

van dalteparine kan deze veronderstelling niet bevestigen.

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een frequente 
complicatie bij ernstig zieke patiënten. Diep-
veneuze trombose (DVT) treedt op bij 22-80% 

van de patiënten die verblijven op een afdeling voor inten-
sive care (IC) [1]. In verschillende meta-analyses is aange-
toond dat subcutaan toegediende heparinen met een laag 
moleculair gewicht (LMWH’s), zoals dalteparine, het 
risico op VTE bij electieve chirurgische patiënten vermin-
deren [2, 3].

IC-patiënten met symptomen van shock hebben vaak 
grote hoeveelheden vocht nodig om de weefseldoorbloe-
ding en de zuurstofvoorziening te handhaven en multior-
gaanfalen te voorkomen. Door deze grote hoeveelheden 
vocht en de onderliggende pathofysiologie ontwikkelen 
deze patiënten regelmatig subcutaan oedeem. Subcutaan 
oedeem kan de absorptie beïnvloeden van geneesmiddelen 
die zijn toegediend via subcutane injectie [4]. Zo kan veron-
dersteld worden dat de absorptie van subcutaan toege-
diende dalteparine anders is bij patiënten met subcutaan 
oedeem. Deze verandering kan veroorzaakt worden door 
een vertraagde en/of een verminderde absorptie.

Onderzoekers die de farmacokinetiek van LMWH’s 
bestuderen, maken meestal gebruik van surrogaat biologi-
sche markers zoals de anti-Xa-activiteit, aangezien direct 
meten van de plasmaconcentratie van LMWH’s niet moge-
lijk is [5, 6]. Er is een significante relatie aangetoond tussen 
de geïnjecteerde dosis van een LMWH en de anti-Xa-acti-
viteit. Hoewel een relatie tussen de anti-Xa-activiteit en het 
klinische effect niet onomstotelijk bewezen is, lijken lagere 
anti-Xa-activiteiten te resulteren in een verminderde profy-
laxe van VTE en zijn hogere anti-Xa-activiteiten geassoci-
eerd met een grotere kans op bloedingen [7, 8].

Om na te gaan of de absorptie van dalteparine inderdaad 
beïnvloed wordt door subcutaan oedeem, is een onderzoek 
opgezet waarin de anti-Xa-activiteit na subcutane injectie 
van dalteparine voor VTE-profylaxe bij IC-patiënten met 
subcutaan oedeem vergeleken wordt met de anti-Xa-activi-
teit bij IC-patiënten zonder oedeem.

Methoden
Het betreft een niet-gerandomiseerd, open follow-up-

onderzoek met parallelle groepen, dat is uitgevoerd van 
januari 2003 tot en met januari 2005 op de IC-afdelingen 
van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden 

Ziekenhuis te Tilburg. Het onderzoeksprotocol is conform 
de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met 
Mensen goedgekeurd door de Medisch Ethische 
Toetsingscommissie van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De potentiële onderzoekspopulatie bestond uit IC-
patiënten ouder dan 18 jaar die VTE-profylaxe met subcu-
taan dalteparine kregen in een dosering van 2500 IE een-
maal daags. De exclusiecriteria waren: gebruik van 
vitamine-K-antagonisten, gebruik van een therapeutische 
dosering van LMWH’s of van ongefractioneerde hepa-
rine, ernstige leverfunctiestoornis (bilirubine > 40 µmol/l), 
nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min), dif-
fuse intravasale stolling, gebruik van vasopressoren en/of 
inotropica. Alleen patiënten die schriftelijk toestemming 
voor deelname aan het onderzoek hebben gegeven, zijn in 
het onderzoek opgenomen. Van gesedeerde patiënten 
mocht de toestemming door de partner gegeven worden. 
Na inclusie en schriftelijke toestemming kon het onder-
zoek plaatsvinden vanaf de vierde dag van het dalteparine-
gebruik.

De indexgroep bestond uit IC-patiënten met subcutaan 
oedeem en de referentiegroep uit IC-patiënten zonder sub-
cutaan oedeem. Subcutaan oedeem was gedefinieerd als 
een gewichtstoename van 10% ten opzichte van het gewicht 
bij opname en de aanwezigheid van gegeneraliseerd 
oedeem.

Het primaire eindpunt is het verschil in anti-Xa-activi-
teit (Cmax, AUC0-24h) tussen de indexgroep en de referen-
tiegroep. Hiervoor is op de onderzoeksdag bloed afgeno-
men vlak voor en 3, 4, 6, 8, 12 en 24 uur na subcutane 
toediening van dalteparine. De anti-Xa-activiteit in het 
plasma is bepaald via een chromogene factor-Xa-rem-
mingstest (Spectrolyse Heparin Xa, Trinity Biotech). De 
anti-Xa-kalibratiecurve liep van 0,0 tot 0,8 IE/ml bij 
gebruik van dalteparine als standaard. De precisie bij 
gebruik van heparine is 8,0% voor 0,1 IE/ml respectievelijk 
3,7% voor 0,5 IE/ml binnen één analyse en 8,9% respectie-
velijk 6,6% tussen analyses. De anti-Xa-assay is lineair tus-
sen 0,1 en 0,8 IE/ml.

Van alle patiënten werden de volgende gegevens verza-
meld: leeftijd, geslacht, gewicht op onderzoeksdag, 
gewicht bij opname, lengte, score van sequential organ fai-
lure assessment (SOFA), mean arterial pressure (MAP) en 
diagnose.
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de referentiegroep (gemiddelde creatinineklaring 127 ml/
min) (p = 0,08; t-test). De overige patiëntenkarakteristie-
ken zijn vergelijkbaar tussen de twee groepen.

Het gemiddelde concentratieverloop van de anti- 
Xa-activiteit van de indexgroep en dat van de referentie-
groep staan weergegeven in figuur 1. Het concentratie-
verloop in de twee groepen komt grotendeels overeen. De 
Cmax wordt bij beide patiëntengroepen bereikt op t = 3 uur 
na subcutane injectie van dalteparine.

De gemiddelden van Cmax en AUC0-24h van de anti-
Xa-activiteit staan vermeld in tabel 2. De gemiddelde  
Cmax is in beide groepen nagenoeg gelijk: 0,15 IE/ml in de 
indexgroep en 0,13 IE/ml in de referentiegroep (p = 0,22). 
De gemiddelde AUC0-24h in de indexgroep is groter  
(1,50 h•IE/ml) dan de AUC0-24h in de referentiegroep 
(0,92 h•IE/ml) (p = 0,13).

Beschouwing
De veronderstelling dat de absorptie van dalteparine 

bij patiënten met subcutaan oedeem verminderd is, kan in 
dit onderzoek niet bevestigd worden. Wij zien geen 

  dalteparine  

Uitgaande van een gemiddelde Cmax bij gezonde vol-
wassenen van 0,22 (sd 0,07) IE/ml en een AUC van 1,26 
(sd 0,40) h•IE/ml, werd berekend dat voor een bewijs-
kracht (power) van 80% en α = 5%, zeven evalueerbare 
patiënten in elke groep nodig zijn om een klinisch relevant 
geacht verschil van 50% in anti-Xa-activiteit aan te tonen 
[5].

Er is gebruikgemaakt van de Mann Whitney-test 
(non-parametrische toets) om het primaire eindpunt te 
vergelijken tussen de indexgroep en de referentiegroep. 
Een p-waarde < 0,05 wordt als statistisch significant 
beschouwd.

Resultaten
Er zijn zeven patiënten geïncludeerd in de indexgroep 

en zes in de referentiegroep. De patiëntenkarakteristieken 
zijn weergegeven in tabel 1. Alle patiënten werden geheel 
of gedeeltelijk beademd. Het gewicht op de onderzoeks-
dag is, zoals verwacht, bij de indexpatiënten hoger dan in 
de referentiegroep. De nierfunctie is bij de indexpatiënten 
slechter (gemiddelde creatinineklaring 85 ml/min) dan in 

Tabel 2

Resultaten anti-Xa-activiteit

Indexgroep met 

subcutaan oedeem* 

(n = 7)

Referentiegroep zonder 

subcutaan oedeem* 

(n = 6)

p-waarde

Cmax (IE/ml) 0,15 ± 0,02 0,13 ± 0,03 0,22

AUC0-24h (h•IE/ml) 1,50 ± 0,31 0,92 ± 0,11 0,13

* gemiddelden ± standaardfout

Tabel 1

Patiëntenkarakteristieken

Indexgroep met 

subcutaan oedeem* (n = 7)

Referentiegroep zonder 

subcutaan oedeem* (n = 6)

Leeftijd (jaren) 58 (32-85) 48 (21-71)

Man 5 (71%) 5 (83%)

Gewicht bij opname (kg) 68 (47-80) 74 (65-85)

Gewicht op onderzoeksdag (kg) 89 (65-107) 75 (65-85)

Lengte (cm) 171 (165-185) 176 (165-185)

SOFA-score 4 (3-5) 5 (3-6)

Creatinineklaring (ml/min) 85 (36-171) 127 (85-168)

Gemiddelde arteriële druk (mmHg) 91 (80-115) 90 (79-104)

Diagnose (n)

– sepsis

– neurotrauma

– intoxicatie

– pneumonie

– multitrauma

– exacerbatie COPD

– geperforeerde appendicitis

– cerebrale bloeding

4

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

2

1

0

1

* gemiddelden (spreiding)

SOFA: sequential organ failure assessment



[684] 20 mei 2005 • Pharmaceutisch Weekblad nr. 20trefwoord 

en zonder subcutaan oedeem na subcutane toediening van 
dalteparine voor VTE-profylaxe. Het lijkt er wel op dat IC-
patiënten een lagere anti-Xa-activiteit hebben dan gezonde 
volwassenen. De relevantie hiervan is nog niet duidelijk en 
verder onderzoek hieromtrent is noodzakelijk ●

lagere anti-Xa-activiteit bij IC-patiënten met subcutaan 
oedeem dan bij IC-patiënten zonder subcutaan oedeem. 
De Cmax is gelijk in beide groepen. De AUC0-24h is hoger 
bij patiënten met oedeem. Dit is niet in overeenstemming 
met de hypothese van een verminderde of vertraagde 
absorptie van dalteparine door subcutaan oedeem. De 
MAP, een maat voor de weefseldoorbloeding, is gelijk in 
beide groepen en ligt binnen de normale waarde (80-100 
mmHg):  
91 mmHg in de indexgroep en 90 mmHg in de referentie-
groep. Dit duidt niet op hypotensie en een verminderde 
weefseldoorbloeding bij IC-patiënten met subcutaan 
oedeem en IC-patiënten zonder subcutaan oedeem. De 
SOFA-score (0-24) is een maat voor orgaanfalen en mor-
biditeit. Per orgaan (respiratoir, stolling, lever, cardiovas-
culair, nieren en neurologisch) wordt een score van 0 
(normaal) tot 4 (meest abnormaal) toegekend en deze 
worden bij elkaar opgeteld [9]. Op de onderzoeksdag zijn 
de SOFA-scores van de index- en de referentiepatiënten 
gelijk; de patiënten zijn dus vergelijkbaar wat betreft mor-
biditeit.

De hogere AUC0-24h in de indexgroep kan een relatie 
hebben met de slechtere nierfunctie van patiënten met 
subcutaan oedeem, waardoor cumulatie van dalteparine 
kan optreden [6]. Een creatinineklaring van 85 ml/min is 
echter nog binnen geldende referentiewaarden voor een 
normale nierfunctie (70-150 ml/min).

Daarnaast kan de spreiding in de concentraties van de 
anti-Xa-activiteit een rol spelen bij de hogere AUC0-24h in 
de indexgroep (figuur 1). Er wordt gemeten in het onder-
ste deel van de kalibratiecurve, waardoor de lagere 
betrouwbaarheid van de anti-Xa-assay een bijdrage kan 
leveren aan de spreiding in de gegevens.

De gemiddelde waarden van Cmax (0,15 respectievelijk 
0,13 IE/ml) zijn lager dan de Cmax die wordt aangehouden 
voor gezonde volwassenen (0,22 IE/ml). De gemiddelde 
AUC0-24h van 0,92 h•IE/ml bij IC-patiënten zonder sub-
cutaan oedeem is ook lager dan de uitgangswaarde bij 
gezonde volwassenen (1,26 h•IE/ml) [5]. Dit wijst op een 
trend naar een lagere anti-Xa-activiteit bij IC-patiënten. 
Dörffler-Melly e.a. namen een lagere anti-Xa-activiteit 
waar bij IC-patiënten die vasopressoren gebruiken [10]. 
Patiënten die inotropica en of vasopressoren gebruikten, 
werden om die reden geëxcludeerd in ons onderzoek. 
Priglinger e.a. en Mayr e.a. vermelden ook een lagere anti-
Xa-activiteit bij IC-patiënten [11, 12].

De lagere anti-Xa-activiteit in onze IC-patiëntengroep 
moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan andere 
fysiologische veranderingen die bij ernstig zieke patiënten 
optreden [13]. Wellicht hebben IC-patiënten een hogere 
dosering of een andere toedieningsweg van LHWH’s 
nodig. Verder onderzoek hieromtrent is noodzakelijk.

De exclusie van patiënten met inotropica en/of vaso-
pressoren maakte het moeilijk geschikte IC-patiënten te 
includeren. Hierdoor duurt het onderzoek langer dan 
gepland en zijn er tot nu toe te weinig patiënten geïnclu-
deerd om significante uitspraken te kunnen doen.

Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat er vooralsnog 

geen verschil kan worden aangetoond in Cmax en  
AUC0-24h van anti-Xa-activiteit tussen IC-patiënten met 
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Figuur 1

Gemiddelde van het verloop van anti-Xa-activiteit in de index-
groep en de referentiegroep (± SD)

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

an
ti

-X
a-

ac
ti

vi
te

it
 (IE

/m
l)

tijd (0-24 uur)

indexgroep

referentiegroep

0          2         4          6          8        10       12     14        16       18       20       22       24

dalteparine  


