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APTT  

  Mäter  F XII till FXI, IX, 
VIII, X, V, II till lösligt 
fibrin 

  Högt vid heparin- waran 
behandling, faktorbrist, 
lupus antikoagulans. 

  
  Påverkas inte av rubbning i 

primära hemostasen 



Etiologi tll förlängt APTT hos barn 
nr 90 

  Cardiolipin/Lupus - 35% 
  Hemofili-9% 
  VWD-11% 
  FXII-brist 1% 
  Oklar etiologi 48 % ( ej heparin ) 

M:D Shan Clin. Pediatrics  2006 



PK (INR) = Prothrombin Complex 

 

  International Normalized Ratio (INR) =  
 ISI x log  coagulation time patient plasma 
   coagulation time reference plasma 

 

  Screening test for K-vitamin dependent 
coagulation factors: FVII, FX, FII 



Increased PK(INR) 

  Hereditary deficiency of coagulation 
factor FVII, FX, or FII. 

  Liver disease 
  Deficient uptake of vitamin K 
  Treatment with vitamin K antagonists 

(warfarin) 
  Newborn 



Bleeding time 

Svår att standardisera’ 
Visst värde vid blödnings- 
utredning. 
Dåligt på att prediktera  
blödning. 
 



Bleeding time   

  Screening test for primary hemostasis 
  Prolonged if: 

  Platelet count < 80 x 109 
  Platelet functional defects  
  Treatment with drugs inhibiting 

platelet function  
  von Willebrands disease 
  Vessel wall defects 

  



Hemostas-trombos balans hos 
barn 

  Stora skillnader jmf med vuxna. 
  Kontinuerlig utveckling från fostertiden 

till tonåren 
  Systemet i balans dvs friska barn 

uppvisar inte blödningtendens. 
  Mindre risk för trombos jmf med 

vuxna .  



Koagulationsfaktorer. 
 

  Koagulationsfaktorer bildas av fostret 
och passerar ej placenta från modern. 

  Plasmakoncentrationen av proteinerna 
ökar med fostrets ålder (GA) 

  Studier svåra att utföra  
 



Blödningsanamnes 
 

  Typ av blödning                   
blåmärken,näsblödning, menorragi, post 
operativa, tandextraktion, cerebrala, 
navelven, led/muskel. 

 
   Debutålder ?  Familjeanamnes ? Kön? 
    
  Övriga sjukdommar och aktuell 

medicinering ?. 
 



Mild Blödningsbenägenhet. 
 

  Tendens till blåmärken, näsblödning, 
rikliga menstruationer hos kvinnor. 

  Blödningar efter  trauma ,op. eller 
tandextraktion . 

  Diagnostiseras i alla åldrar. 
  Vanligast Von Willebrands sjukdom och 

trombocytfunktionsdefekt ( 1-2 % av 
pop). 



Blödningsutredning 
 

  Anamnes 
 
  Lab screening : Blodstatus , APTT ,INR  
   Blödningstid enl Ivy (fib, D-Dimer, AT) 
    
  Koag lab : riktad analys tex FVIII,FIX,  

vWF 
 
 



v Willebrand and haemophilia A and B 
 
 
∼ 85 % of inherited disorders of blood coagulation 
 
 
   15 % very rare deficiencies (fibrinogen, prothrombin 
   f  V, VII, X, XI, XIII ) 



VWD- diagnos 

  Hereditet 
  Blödningsanamnes 
  Sänkt halt eller dålig funktion av von 

Willebrandfaktorn                                           
( vW ag, vW ri.co<0,35kiE/L ) 

  Sekundärt sänkt halt av fVIII 
  Blödningstid normal /förlängd 



Trombocytdysfunktion och von 
Willebrandssjukdom- mi/mo form 
 

  Diagnos 
  Information 
  Blödningsriskkort 
  Cave lista 
  Octostimtest (0,2ug/kg s.c mätning av 

blödningstid, vWF och VIII efter en timme) 



Behandling av mild blödningsbenägenhet 
  Cyklokapron/ Tranexamsyra  
                        10mg/kg x3 iv ,  20mg /kg x3 po   .     

   Octostim  0,2-0,3ug/kg sc, iv alt nasal spray  
                     150ug/dos. Kan upprepas 2-3 ggr med 12 t 
                     mellanrum 
                     Cave hyponatremi vid upprepade doser ! 
 
   Faktorkoncentrat alt. plasma  
                  
                        



DDAVP-Octostim 
 

  Desmopressin –syntetiskt derivat av 
antidiuretiska hormonet vasopressin. 

  Frisätter fVIII och von Willebrand 
faktorn fr 

  Förkortar blödningstiden 
  Ökar fibrinolysen 
 
  Används vid trombocytdysfunktion 

( medfödd och förvärvad ), mild 
hemofili A, von Willebrand typ 1 och en 
del typ 2. 

 



Fibrinolyshämmare 
 
 
Värdefullt vid slem- 
hinneblödningar . 
 
 
EJ vid njurblödning! 





Avanserad leversjkd-koagulation 

  Brist på koagulationsfaktorer- alla utom 
von Willebrand faktorn. 

  Brist på hämmare- AT, prot C och prot 
S. 

   Ökade nivåer FSP´s och D-Dimerer 
  Trombocytopeni ( om högt portatryck 

och splenomegali) och 
trombocytdysfunktion. 



Leversvikt-blödning 
  PK>1,5. Substituera med plasma, 

Koagulationsfaktorkoncentrat (Ocplex) ,K-
Vitamin.NovoSeven 

  Fibrinigen <1g/l. Substituera med plasma 
eller fibrinogenkoncentrat . 

  Hög halt av D-Dimer speciellt i komb. med 
lågt fib. talar för ökad fibrinolys. Behandla 
med fibrinolyshämmare ( Cyklokapron/ 
Trasylol). 

  Låg antal trombocyter. Ge 
trombocyttransfusion. 



Dissiminerad intravasal 
koagulation 

  DIC orsakas av en rad olika tillstånd, 
som på något sätt leder till onormalt 
kraftig aktivering av hela eller delar av 
koagulationssystemet 

 
  Vanligast: Sepsis, multitrauma, 

obstetriska komplikationer, 
tumörnekroser 



Olika kliniska stadier  

  Mild -kraftig aktivering av koagulationen 
  Intravasal fibrinbildning och senare 

fibrinolys. 
  Organ ischemin samt ev. blödning från 

skadade områden 
  Sjunkande/låga trombocyttal och 

konsumtion av koagulationsfaktorer.   
Minst 2 screeninganalyser patologiska 
(PK, APTT, fibrinogen) 



Prognos 

  Utveckling av DIC vid sepsis medför en 
fördubbling av risken för dödlig utgång 

 
  Beror det på 

- intravasal fibrindeposition? 
- cirkulerande koagulationsproteaser? 
- kraftigt systemiskt inflammationssvar? 
 



Ersättning av förlorade 
komponenter 

   Brist på randomiserade studier 
  ”Principerna” baseras på 

- logiska resonemang om patogenes 
- klinisk erfarenhet 
- flera nationella rekommendationer 



Behandlingsprinciper 

 Undanröj bakomliggande 
orsak! 

  Ersätt förlorade komponenter 
  Bromsa konsumtionen 



Massiv blödning 
  1-2 blodvolymer på 3-4 timmar. 
 
  Sekundär koag.störning –konsumtion och 

utspädning Ge blod/ plasma  1/1, trc 
  .Behandla hypotermi och acidos 
  Sträva efter Hb >100, trc >50, APTT ua, 
    PK/INR <1,6 , fib >1,5. 
  Faktorkoncentrat- Protromplex, Fibrinogen, 

AT NovoSeven 
 
  


