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Blödningstillstånd i 
neonatalperioden 
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Blödningssymtom i neonatalperioden 

 navelblödning 
 subgaleal/kefalhematom 
 punktionsställen 
 intrakraniellt 
 hud 
 gastrointestinalt 



Screening av ökad blödningsbenägenhet 

•  Trombocyttal  
•  APTT (rubbn FXII, FXI, FVIII, FIX); ngt. förlängd hos 

nyfödda ssk prematura 
•  PK (INR) (K-vit beroende fakt, II, VII, IX, X, leversjd); 

<1.2 men spridning så en del har förhöjd INR. 
•  Fibrinogen (DIC, afibrinogenemi); =”normalvärden” 
•  Ev. D-dimer el likn  

 därefter riktade analyser 



Screening fångar EJ: 
 
FXIII brist 
Alfa-2-antiplasmin brist 
 
Kan missa hemofili A och B spec. 
i mildare former. Om pojke 
och misstanke – FVIII/IX 



Referensvärden på koagulationsfaktorer i 
nyföddhetsperioden 

•  ”Vit K” faktorer (II, VII, IX, X), XI, XII < 70% 
av vuxen  

•   V, VIII, vWF, XIII, fibrinogen > 70% av vuxen  
•  AT (30-60%), protein C, protein S <30% (S 

fritt 75%; C4b 0) 

•  plasminogen 50-60%, t-PA, PAI 2x 
vuxenvärdet, antiplasmin lätt sänkt 



I. Trombocytopeni med icke immunologisk eller okänd 
genes (APTT, PK(INR), fibrinogen, DIC-prov normala). 

 

Nedsatt produktion  
 Acidos, hypoxi, tillväxthämning, metabola sjukdomar  
 Kongenital infektion (TORCH/HIV)  
  Läkemedel alkohol, malignitet   
 Aplastiska anemier 
  Trombocytopeni med radiusaplasi (TAR)  
  Fanconi anemi,  
 Amegakaryocytisk trombocytopeni 



I. Trombocytopeni med icke immunologisk eller okänd 
genes (APTT, PK(INR), fibrinogen, DIC-prov normala). 

 

Ökad destruktion   
 Preeklampsi, sepsis, IRDS, NEC, DIC, trombos 
 Kongenital infektion (TORCH/HIV)  
 Hypersplenism, kavernöst hemangiom 

Ökade förluster 
 Stora blödningar, utbytestransfusion med 

erytrocytkoncentrat.  



I. Trombocytopeni med icke immunologisk eller okänd 
genes (APTT, PK(INR), fibrinogen, DIC-prov normala). 

Vad göra ? 

•  Behandling riktad mot grundsjukdom 

•  Om trombocyter 10-20 och/eller blödningar kan 
trombocytkoncentrat 10 ml/kg ges 
–  Om dålig effekt misstänk ökad destruktion 
–  Om god effekt tyder det på produktionsdefekt 



II. Trombocytopeni med immunologisk genes  (APTT, 
PK(INR), fibrinogen, DIC-prov normala). 

 

 NAIT eller ITP/SLE hos modern sannolik 

  Tio ml helblod utan tillsats samt 5 ml EDTA-blod till 
regionblodcentral för påvisande av allo-antikroppar 
riktade mot barnets trombocytantigen.  

 Moderns tromb tal ? 



III. Normala B-TPK och APTT men förhöjt PK(INR)  
(dag 1; 1.0 (0.6-1.6)) 

 Rubbning K-vit beroende faktorer: 

–  inom 24 tim kan förekomma om modern fått bl.a. 
karbamazepin, fenytoin, barbiturater, vissa 
kefalosporiner. Trots vit K !   

–  efter flera veckor vanligen lever- gallvägssjukdom 
 
I väntan på diagnos kan 1 mg vit K ges s.c. eller i.v. 

(ej i.m.) 



 IV. Normala B-TPK och PK(INR)  
men förlängd APTT  

(dag 1; term 42 (31-54), preterm 53 (27-79) 

  hemofili A (FVIII brist), hemofili B (FIX brist), Hemofili 
C (FXI brist), FVII eller FX brist.  

  I väntan på svar på specialanalyser av dessa faktorer 
kan färskfrusen plasma 10-15 ml/kg ges.  



Peri- och intraventrikulära cerebrala blödningar som är 
vanliga i neonatalperioden har multifaktoriell orsak 
och det kan idag inte ges någon generell 
rekommendation att i dessa situationer försöka 
behandla med någon form av koagulations-
faktorkoncentrat eller färskfrusen plasma såvida man 
inte identifierat någon rubbning i hemostasen. 



DIC – orsak, symtom 

 DIC (disseminerad intravasal koagulation) triggas 
vanligen av att tissue factor och cytokiner frisättes 
som aktiverar både koagulation och fibrinolys.  

 Bakomliggande vanliga orsaker är sepsis, IRDS, 
mekoniumaspiration.  

 Den nyfödde har ofta blödningar i mag-tarmkanal, 
hud, injektionsställen eller lungor.  



DIC – diagnostik, behandling 

  Inga ”enkla, säkra DIC-prover” finns men oftast 
föreligger förlängd APTT, förhöjd PK(INR), 
trombocytopeni, lågt fibrinogen, ökad D-dimer (eller 
liknande prov).  

 Det finns inga säkra behandlingsrekommendationer 
men rent allmänt bör trombocyttransfusion ges för att 
upprätthålla trombocyttal över 50 x 109/L, samt, för att 
korrigera koagulationsdefekten, i första hand 
färskfrusen plasma med mål att försöka normalisera 
APTT och hålla fibrinogen över 1 g/L. 



”Frisk” nyfödd som blöder: 

 trombocytopeni 
 vitamin  K brist 
 hereditär blödningssjukdom 

”Sjuk” nyfödd som blöder: 
 DIC 
 leversjukdom 
 hereditär blödningssjukdom 



Medfödda blödningssjukdomar 

  hemofili A och B (FVIII/IX brist) - vanligast 
(subgalealt/kefal, punktionsställen) 

  Faktor VII brist (intrakraniellt) 
  Faktor XIII brist (navel, intrakraniellt) 
  Faktor II, V, X, XI,vWF 
 A-/hypo-/dys-fibrinogenemi (navel, punktionsställen) 



Förvärvade blödningsrubbningar neonatalt 

  Vitamin K-brist (”early, classic, late”) - blödningar 
navel, gastrointestinalt, intrakraniellt) 

 DIC (blödningar gastrointestinalt, hud, skalp, lunga) 

  Leversjukdom, ECMO, IVH 



Navelblödning 

  afibrinogenemi, FXIII brist 

  relativt vanlig vid  FX, protrombin, FV brist 


