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LEDARE

Vi behöver en kombination av 
specialkunskap och allmän kompetens
”Sjukdomsmönstret bland befolkningen håller på 
att ändras och som yrkeskår måste vi reagera”. 
Så uttrycker sig en namnkunnig och auktoritativ 
grupp brittiska kliniker, utbildningsansvariga och 
administratörer i British Medical Journal i januari 
2020. De gör gällande att sjukhusen i framtiden 
behöver mera generalister och färre specialister 
och rekommenderar en kraftig satsning på gene-
ralism i läkarutbildningen inklusive i specialistut-
bildningen och fortbildningen 

Tack vare vetenskapens framsteg och bättre 
medicinsk vård har vår livslängd ökat ansenligt 
under det senaste seklet. I takt med nya behand-
lingsmöjligheter, ökad specialisering och upp-
komsten av specialiserade vårdteam har behand-
lingsresultaten förbättrats avsevärt. En stor andel 
av befolkningen lever ett relativt friskt liv upp i 
hög ålder.

När vi blir äldre ökar ändå vår risk att insjukna 
i kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, dia-
betes, cancer, osteoporos, depression och demens. 
Och eftersom vi lever längre löper var och en 
av oss ökad risk att få inte bara en utan två eller 
rentav många kroniska sjukdomar; faktum är att 
detta börjar vara mer regel än undantag. Dessut-
om begränsar sig multimorbiditet på intet vis till 
den äldre befolkningen. 

En del multimorbiditet, i synnerhet den som 
orsakas av vanliga sjukdomar, uppstår slumpmäs-
sigt. All multimorbiditet är däremot inte slump-
mässig eftersom det bakom många tillstånd kan 
finnas en gemensam genetisk eller av omgivning-
en betingad underliggande mekanism. 

Vi kan med fog fråga oss hur våra sjukhus ska 
klara av det kontinuerligt ökande antalet patien-
ter med många olika sjukdomar och komplice-
rade behov. Både läkare och skötare måste vara 
beredda att ta på sig mer sammansatta roller än 
tidigare. Också kostnaderna ökar när allt sju-
kare och allt äldre patienter ska tillbringa en allt 
längre tid på sjukhus. 

I läkarutbildningen utgår man i allmänhet från 
ett organ eller en sjukdom och de flesta avdel-
ningar vid våra sjukhus har redan länge tenderat 
att fokusera på en enda sjukdom eller grupp av 
sjukdomar. Patienterna ses av läkare som är spe-
cialiserade på ett specifikt organ eller organsystem 
eller behärskar en specifik form av behandling. 
Hur yrkeskunniga specialisterna än är är de inte 
alltid tillräckligt väl utrustade för att ta sig an de 
patienter som inte har endast en sjukdom. Många 
patienter med en kombination av sjukdomar 
behöver en generalist snarare än en specialist eller 
ännu hellre en specialist som har upprätthållit sin 
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allmänna kompetens. Hur vi bättre ska kunna 
bemöta personer med många samtidiga fysiska 
och ofta också psykosociala problem borde där-
för ingå i den medicinska utbildningen, i specia-
listutbildningen och i den kontinuerliga yrkes-
mässiga fortbildningen oberoende av specialitet.

Också när det gäller diagnostisering av sjuk-
domar finns det argument som talar för att 
göra större satsning på generalister eller för att 
hos specialisten bevara en generalists sätt att 
närma sig problemen. Risken är att en specia-
list ser och diagnostiserar framför allt sådana 
sjukdomar som hör till hans eller hennes spe-
cialområde. Faran för både överdiagnostik och 
underdiagnostik är under sådana omständighe-
ter överhängande. Det finns många exempel på 
patienter som har slussats in på ”fel” avdelning 
och vars diagnos och behandling därför har 
blivit fördröjd. 

Också inom den kliniska forskningen finns 
det skäl att beakta förekomsten av multimor-
biditet. Fortfarande utesluter man i allmänhet i 
kliniska prövningar personer som har flera än 
en sjukdom. På basis av studier på patienter med 
en enda sjukdom görs också behandlingsrekom-
mendationerna upp, rekommendationer som 
förvisso baserar sig på statistiskt signifikanta 

resultat men vars betydelse hos de personer som 
inte fyller den kliniska prövningens inklusions-
kriterier är osäker.

De brittiska kollegorna är förvisso ute i ett 
angeläget ärende. Kärnan i resonemanget är att 
specialisten inte ska glömma sitt allmänna medi-
cinska kunnande utan bevara generalisten inom 
sig. Det ska dock inte tolkas så att vi inte behöver 
våra specialister. Specialisterna för sina områden 
framåt och är de som genom klinisk forskning 
utvecklar nya behandlingsmöjligheter. Men det är 
önskvärt och till och med möjligt för en specialist 
att också bevara en generalists tänkande. 

Föreliggande nummer av Handlingarna be-
handlar koagulationsmedicinen, en multidisci-
plinär och gränsöverskridande specialitet vars 
utövare samarbetar intimt med specialister inom 
andra grenar av internmedicinen och flitigt kon-
sulteras av kollegor inom många andra specia-
liteter, bland dem kirurgi, obstetrik och gyne-
kologi, onkologi, neurologi och allmänmedicin. 
Koagulationsmedicinen är därmed ett utmärkt 
exempel på en specialitet där både specialkun-
skaper och allmänna kunskaper är av största 
värde.

Tom Pettersson  
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Blodets koagulation spelar en aktiv 
fysiologisk och patofysiologisk roll
Blodets koagulation är en aktiv part i många 
sammanhang och i svåra fall kan koagulations-
störningar orsaka allvarliga komplikationer. 
Koagulationsstörningar tangerar många olika 
specialiteter. För att man ska kunna lägga upp 
fungerande behandlingsstrategier är det nödvän-
digt att förstå de underliggande faktorerna bakom 
koagulationsstörningar och störningarnas dyna-
miska patogenes. Behandling av koagulations-
störningar innebär multidisciplinärt samarbete 
när det är som bäst.

Det här temanumret ”Koagulationsmedicin 
– en multidisciplinär specialitet” innehåller tio 
översiktsartiklar om olika närliggande ämnen, 
från koagulationsstörningarnas historia i Nor-
den och de senaste vetenskapliga genombrotten 
till aktuella aspekter på hemostas, infektioner, 
inflammation och trombos. De flesta av skriben-
terna är finländska forskare, men författare från 
Sverige och Danmark ger numret nordisk färg. 
Också en amerikansk forskargrupp i Utah har 
bidragit till innehållet.

Som specialredaktör för temanumret har jag 
den stora glädjen att tacka Finska Läkaresällska-
pet för det här innehållsrika numret av Hand-

lingarna. Det ingår som ett led i den finländska 
tradition av koagulationsforskning som inleddes 
av Erik Adolf von Willebrand genom hans upp-
täckter av den tidiga hemostasens betydelse och 
Erik Jorpes som insåg möjligheterna att använda 
heparin som läkemedel (med hänvisning till om-
slagsbilden med de åländska frimärkena). Tema-
numret framhåller också värdet av samnordisk 
kollegialitet. Huvudredaktören Tom Pettersson 
har genom sitt personliga engagemang gjort en 
stor insats för valet av teman och deltagit i det 
praktiska genomförandet. Jag vill varmt tacka 
både honom och redaktionssekreteraren Pamela 
Edgren, som har hjälpt till med det praktiska och 
redigerat texterna.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla skri-
benter och deras medarbetare. Avslutningsvis ett 
personligt tack till kolleger och sjukskötare på En-
heten för koagulationsstörningar vid Hematolo-
giska kliniken inom HUS. De har redan i tjugo år 
genom sitt värdefulla arbete och sitt engagemang 
hjälpt ett stort antal patienter med koagulations-
störningar.

Riitta Lassila

INTRODUKTION
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Nordiska pionjärer som vägvisare 
inom koagulationsforskningen
Dag Nyman

Så länge mänskligheten existerat har blodet varit ”ein ganz besonderer Saft”, ett livselixir 
omfattande alla livsyttringar, omhöljt av mystisk kraft. Alla blödde vid skador, somliga rikligare 
än andra och ofta med dödlig utgång. Trots detta var åderlåtning en del i den terapeutiska 
verktygslådan under lång tid. Blodet levrade sig och kunde åter upplösas, vilket jägare tidigt 
konstaterade vid slakt av jagade djur. Blodstillande drastiska åtgärder fanns redan sedan 
1550 f.Kr., såsom kauterisering med glödande järn eller kokande olja. På grund av blodets 
mystiska natur var det viktigt att hålla blodet i familjen, från faraonerna till europeiska 
kejsare. Detta förde med sig nackdelen att blödningsbenägenhet samlades i familjer, särskilt 
högadliga sådana. Den ”kungliga sjukdomen” i Europa från huset Sachsen–Coburg–Saalfeld 
spreds under fyra generationer via drottning Victoria till husen Romanov och Bourbon. Via 
drottning Victorias läkare William Jenner och John Wickham Legg initierades forskningen om 
hemofilins natur och behandling under senare delen av 1800-talet med återverkningar för 
koagulationsforskningen i allmänhet även i de nordiska länderna. Det är ett första exempel på 
behovsdriven uppdragsforskning med global spridning inkluderande de nordiska länderna.

För hundra år sedan, vid den tiden då Erik 
Adolf von Willebrand började sina undersök-
ningar av blödarfamiljen från Föglö, beskrevs 
blodkoagulationen med 4-komponentsmo-
dellen skapad av fysiologen Morawitz (1). 
Trombocyterna var bekanta till utseendet, 
liksom för deras betydelse för uppbyggnaden 
av den vita blodproppen samt som orsak till 
blödningsbenägenhet vid lågt trombocytantal. 
Trombocyternas kefalineffekt, som accelere-
rade koagulationen, var känd och även en 
funktionell trombocytrubbning med blöd-
ningsbenägenhet, trombasteni, hade beskrivits 
(2). Ärftlig hemofili var känd fenomenologiskt 

under två tusen år och beskriven som en 
koagulopati 1840 som kunde behandlas med 
transfusion (3). Venös tromboembolisk sjuk-
dom var 1865 beskriven av Virchow, som med 
sin vetenskapliga metod och användningen av 
mikroskopi lade grunden till det som senare 
kom att kallas ”Virchows triad” (4). Den första 
lyckade embolektomin utfördes av Kirschner 
1924 enligt en princip utvecklad av Trende-
lenburg och resulterade i att ett färdigt set för 
nödfallsembolektomi fanns i patientrummet 
på kirurgiska kliniker. Arteriella tromboem-
boliska pålagringar uppkom som följd till 
arteriosklerotisk eller annan kärlskada, men 
trombosens association till hjärtinfarkt var 
fortfarande 1939 obestämd (5). Det dröjde 
ända till 1973 innan konfusionen mellan trom-
bos till följd av hjärtinfarkt eller som orsak till 
hjärtinfarkt utreddes. Under de år som förflutit 
har möjligheter till behandling av patienter 
med blödningar eller tromboemboliska sjuk-
domar utvecklats otroligt mycket, samtidigt 
som profylax av sådana tillstånd tillkommit, 
vilket i avgörande omfattning har förhindrat 
morbiditet och invaliditet. I denna utveckling 
har de nordiska länderna varit i högsta grad 
involverade. I det följande vill jag ta upp några 
av de stora nordiska föregångarna. – Mycket 
subjektivt och utan anspråk på fullständighet, 
enligt personer som jag träffat eller som varit 

SKRIBENTEN

Professor h.c. Dag Nyman, MD, är docent och 
specialist i inre medicin. Efter läkarexamen i Basel, 
Schweiz, 1967 arbetade han på koagulationslabora-
torierna vid medicinska universitetskliniken i Basel 
och Karolinska sjukhuset i Stockholm under flera år. 
Han var biträdande överläkare vid inremedicinska 
kliniken på Ålands Centralsjukhus 1980–1992 och 
överläkare/klinikchef från 1992 fram till pensione-
ringen 2005. För närvarande är han ledare för en 
forskningsgrupp för fästingburna sjukdomar.
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av speciellt intresse under mina fyrtio aktiva 
år med frågor från koagulation till hemostas 
och trombos.

Dansk nyfikenhet
I Danmark fanns Henrik Dam, en biokemist 
som hade studerat mikrokemi hos Pregl innan 
han utnämndes till professor i Köpenhamn. 
Jag nämner här nobelpristagaren Fritz Pregl 
i Graz, eftersom han haft inflytande på an-
dra blivande nordiska koagulationsforskare, 
såsom Erik Jorpes via Einar Hammarsten. 
Dam var intresserad av sterolmetabolism och 
gjorde försök med kolesterolfri uppfödning 
av kycklingar. Dessa visade sig syntetisera 
kolesterol själva men helt oväntat uppstod 
en abnorm blödningsbenägenhet. Denna 
förorsakades av brist på en fettlöslig hittills 
obekant substans som betecknades K-vitamin 
och av att den direkta orsaken till blödnings-
benägenheten var en koagulopati på grund av 
protrombinbrist. En biologisk bestämnings-
metod för K-vitamin, mätt som U/g foder, 
utvecklades och fältet för intensiva studier av 
K-vitamin och protrombin var öppet. Henrik 
Dam fick Nobelpriset 1943 tillsammans med 
Edward A. Doisy för sina upptäckter om den 
kemiska naturen av K-vitamin.

Jag träffade aldrig Henrik Dam, men kunde 
konstatera att de kycklingstudier han utförde 
så väl, att han kunde bestämma innehållet av 
K-vitamin i kycklingfoder och nå enastående 
resultat, var klart värda ett Nobelpris. Efter att 
tillsammans med en kollega ha fött upp kyck-
lingar kolesterolfritt i laboratoriet, producerat 
vävnadstrombokinas ur kycklinghjärnor, lärt 
blodprovstagning på kycklingar och fått en 
Quick-metod för kycklingprotrombinkom-
plex att fungera, var det inte med första för-
söket möjligt att kvantitera K-vitamin. 

Tage Astrup, ytterligare en dansk kemist, 
har vi att tacka för konceptet balans i hemo-
stasen 1958 (6) och komplement till MacFar-
lanes självförstärkande koagulationskaskad. 
Professor Astrup har bidragit till utvidgad 
förståelse av det fibrinolytiska systemet, inte 
enbart som en räcka kemiska reaktioner 
utan även ur ett livsviktigt organspecifikt 
fysiologiskt perspektiv. En saknad venbåge 
på höger handrygg påminner mig fortfarande 
om utflykter i fibrinolysens labyrinter.

I Danmark, med närhet till det stora ha-
vet och direktkontakt med Grönland, var 
det i det närmaste självklart att man skulle 
intressera sig för den låga frekvensen av 
hjärt-kärlsjukdom och venös trombos hos 

Grönlands befolkning ur ett dietärt perspektiv. 
Hans Olaf Bang och Jörn Dyerberg, kliniska 
kemister från Aalborg, kartlade detta område 
(7). De fann att den grönländska befolkningen 
hade betydligt högre nivåer av fleromättade 
ω-3-fettsyror i blodet än vad som var fallet för 
boende i Danmark. I samarbete med Moncada 
och Vane kunde det visas att dessa fleromät-
tade marina fettsyror bildade inaktivt trom-
boxan A3 och därmed var antitrombotiskt i 
motsats till tromboxan A2, från arakidonsyra, 
som är protrombotiskt. Fiskolja beforskades 
därefter intensivt under många år med di-
vergerande uppfattning om klinisk effekt. På 
senare tid har studier återkommit med positiv 
effekt av ren eikosapentaensyra- etylester, 
med triglyceridsänkande och skyddande ef-
fekt på koronarkärlen.

Finsk pragmatism
Från Finland kom 1945, trött efter krigstjänst, 
läkaren Harry Zilliacus till Stockholm i avsikt 
att få bedriva stimulerande forskning. Han 
fick kontakt med professor Erik Jorpes och 
via denne uppstod möjligheten för Zilliacus 
att koordinera en svensk-finsk studie beträf-
fande behandling av djup ventrombos med 
heparin. Detta som fortsättning på studier av 
hjärtkirurgen Clarence Crafoord, medicin-
ska kemisten Erik Jorpes och röntgenologen 
Gunnar Bauer. Bauer hade 1940 introducerat 
flebografi som metod för snabb och specifik 
diagnos av djup ventrombos, följd av tidig 
effektiv behandling med heparin, samt snabb 
mobilisering för att minska följdsjukdomar, 
särskilt akut lungemboli. Heparinbehandling 
vid konstaterad djup ventrombos förkortade 
sjukhusvistelsen med 80 procent, och lung-
embolifrekvensen minskade med 80 procent i 
studien (8). Vid nordiska koagulationsmöten, 
som började 1968, var Finland alltid repre-
senterat av läkarna Eero Ikkala och Gunnar 
Myllylä. De båda pionjärerna hade sett beho-
vet av organiserad diagnostik och behandling 
av koagulopatier och fick av professor Harri 
Nevanlinna på Röda Korsets blodtjänst ett 
starkt stöd. Forskningen i hemofilins klinik 
och laboratoriediagnostik inleddes där 1957. 
Professor h.c. Eero Ikkala var inremedicinare 
och kliniker och han utredde tidigt förekomst 
och förutsättningar för hemofilipatienter i 
Finland (9). Professor h.c. Gunnar Myllylä 
beskrev interaktionen mellan trombocyter 
och immunkomplex och var därmed tidigt 
ute med studier av trombocyternas roll vid 
infektionsförsvaret (10). Ikkala och Myllylä 



7 Årgång 180 Nr 1, 2020 

var trogna deltagare på de nordiska koagula-
tionsmötena och var förespråkare för använd-
ning av skandinaviska som gemensamt språk. 
En speciell kollega var ålänningen och pro-
fessorn i klinisk genetik i Amsterdam Aldur 
Eriksson, som genom sina genetiska studier 
också intresserade sig för den ”åländska blö-
darsjukan” och kartlade det stora släktträdet 
för originalfamiljen, som E.A. von Willebrand 
undersökte. Eriksson samlade uppgifter om 3 
880 personer från 10–12 generationer sedan 
1650 och gemensamma förfäder med original-
familjen. Av 1 000 levande familjemedlemmar 
kunde 500 undersökas beträffande blödnings-
benägenhet och 250 konstaterades ha störd 
hemostas. Tidigt under mina medicinstudier 
kunde jag under några somrar vara med om 
”träningsläger för forskare” på Åland under 
Aldur Erikssons ledning – oförglömligt.

Norsk aktivitet
Paul Owren, inremedicinare och tidigare för 
en kort tid rävfarmare, var en norsk gigant 
inom koagulationsforskningen. Hans upp-
täckt 1943 av att en abnorm blödningsbenä-
genhet berodde på att en dittills obekant koa-
gulationsfaktor, faktor V, saknades reviderade 
koagulationsschemat enligt Morawitz (11) 
och utökades 1949 med Owrens fynd av nästa 
obekant, faktor VII. Behandling av tromboser 
med dikumarol infördes från USA i mitten 
av 1940-talet. Owren insåg betydelsen av en 
säker kontrollmetod för antikoagulationsef-
fekten och utarbetade Thrombotest-metoden 
efter att ha funnit att Quicks protrombinindex 
och PP-metoderna inte var tillräckligt bra 
(12). Vid Rikshospitalet i Oslo byggde Owren 
upp en forskargrupp som 1956 befästes såsom 
”Institutt for tromboseforskning”, med ett fler-
tal forskare som kom att märkas internatio-
nellt. Egebergs upptäckt 1965 av autosomalt 
dominant ärftlig brist på antitrombin III som 
orsak till venösa tromboser öppnade vägen 
till exploration av trombofili. Arvid Hellem 
utvecklade en metod för trombocytadhesivi-
tet och aggregation och kunde konstatera att 
adhesiviteten var beroende av flödeshastighet 
och att detta återspeglades i sänkt adhesivitet 
vid von Willebrands sjukdom, speciellt under 
hög flödeshastighet. Gaarder demonstrerade 
att ADP från erytrocyter var en faktor för 
ökad trombocytadhesivitet. Helge Stormor-
ken fanns med i gruppen kring Owren. Han 
var veterinär och läkare med en blixtrande 
personlighet och ett rörligt intellekt. Under 
perioden 1963–1980 var han ledare för 

trombosinstitutet. Stormorkens vetenskapliga 
verksamhet är lika vidsträckt som hans tanke-
värld: koagulopatier, trombocytfunktion, von 
Willebrands sjukdom, kininogen-kininsyste-
mets interaktion med koagulationssystemet 
och fibromyalgi – allt fick plats. Ingående 
erfarenhet av denna vidsynthet fick jag då han 
var opponent vid min disputation.

Svenskt samarbete
Under Erik Jorpes tid som professor i medi-
cinsk kemi i Stockholm fick svensk koagu-
lationsforskning ett uppsving börjande med 
heparinrening, strukturbestämning och 
användning inom trombosbehandling och 
tombosprofylax samt som förutsättning för 
utveckling av hjärt-lungmaskinen. Margareta 
och Birger Blombäck kom 1951 till koagula-
tionslaboratoriet på Karolinska Institutet. De 
arbetade med rening av fibrinogen, initialt för 
att detta behövdes för aktivitetsbestämning av 
heparinpreparat. Birger Blombäck var fångad 
av fibrinogenet. Han visade att fibrinogenet 
var en dimerstruktur bestående av två kopior 
av tre olika kedjor. Han identifierade med 
Edman-teknik de N-terminala aminosyrorna 
i fibrinogen och fibrin och visade att fibri-
net hade andra N-terminala aminosyror än 
fibrinogenet i fyra av kedjorna. De tidigare 
kända fibrinopeptiderna A och B kunde helt 
sekvenseras med samma teknik. Dessa grund-
läggande strukturstudier med avsikt att kunna 
identifiera möjliga trombinhämmare ledde 
till syntes av kromogena substrat för pro-
teolytiska enzym, som fått stor användning. 
Trombinhämmaren ximelagatran kom efter 
tjugo års fördröjning. Den fascinerande berät-
telsen om fibrinogenet med Birgers ord finns 
i referens (13). Birger var en inspirerande 
chef och diskussioner kom många gånger in 
på nödvändigheten att kristallisera fibrino-
genmolekylen för att få strukturella detaljer 
med röntgendiffraktionsstudier som kunde 
förklara strategin för fibrinbildningen. Än så 
länge finns ingen kristall av humant fibrinogen 
som uppfyller alla kvalitetskrav!

I samband med den fysikalisk-kemiska 
fraktioneringen av plasma bestämdes även 
koagulationsfaktorer, inklusive det 1937 
upptäckta antihemofila globulinet, faktor 
VIII, för vilken en bestämningsmetod kom 
1951, och 1952 kunde faktor IX definieras 
och hemofilierna indelades i A och B. Faktor 
VIII-aktivitet bestämdes i fraktionerna och 
en sådan, F I-0, visade sig förutom avsevärt 
sänkt proteinnivå jämfört med plasma också 
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innehålla fibrinogen, och även faktor VIII i 
avsevärd mängd. Detta kunde utnyttjas som 
världens första renade preparat av faktor 
VIII för behandling av hemofili A i samarbete 
med medicinkliniken i Malmö (14). Kliniskt 
var man redan under tidigt 1950-tal aktiva 
i Malmö under den legendariske Jan Wal-
denströms ledning. Inga Marie Nilsson, som 
1954 disputerat på en avhandling om hepa-
rinliknande antikoagulans i normalt blod och 
varit med om bestämningarna av faktor VIII 
i fraktionerna vid fibrinogenpreparationen 
i Stockholm, hade i Malmö en ung kvinna 
med ”pseudohemofili” som blödde svårt och 
inte kunde behandlas med transfusioner. 
Preparatet F I-0 gavs och blödningarna kunde 
kontrolleras. Flera patienter undersöktes 
och förlängd blödningstid och sänkt faktor 
VIII konstaterades. Båda korrigerades efter 
infusion av F I-0 (15). Symtomen motsvarade 
den beskrivning som von Willebrand givit hos 
sina originalpatienter och fynden följdes upp 
även på Åland med bestämningar av faktor 
VIII och infusion av F I-0 till en patient, dock 
icke från originalfamiljen, med korrektion 
av blödningstiden och faktor VIII-nivån. En 
behandlingsmöjlighet för patienter med von 
Willebrands sjukdom var således upptäckt. 
Inga Marie Nilsson ledde som professor i 
klinisk koagulationsforskning 1965 fram-
gångsrikt verksamheten som resulterade i 
ett högspecialiserat kompetenscentrum för 
blödningssjukdomar i Malmö. Margareta 
Blombäck ledde den kliniska delen av koa-
gulationslaboratoriet i Stockholm, som 1966 
flyttade till thoraxkliniken på Karolinska sjuk-
huset. Hennes engagemang i patienternas väl 
illustreras av att hon förespråkade profylak-
tisk behandling med faktorkoncentrat redan 
1958. Hon baserade sig på fynd av Ahlgren 
och Ramgren om att faktorkoncentrationer 
över en procent av det normala sällan var 
förenliga med artropatiutveckling. Det var 
mycket bra att arbeta i koagulationslabora-
toriet hos Margareta Blombäck. Medarbetare 
från andra kunskapsområden som arbetade 
vid laboratoriet bidrog till vidgat medvetande. 
Jan Svensson från professor Bengt Samu-
elssons grupp med insikter i och tekniska 
kunskaper om arakidonsyrametabolism och 
prostaglandiner samt ZP Zang som sekven-
serade VWF-genen från en åländsk pojke 
med von Willebrands sjukdom typ III och 
många andra icke nämnda men icke glömda 
tillförde nya infallsvinklar. Jag minns särskilt 
den positivt laddade atmosfären i laboratoriet, 
frihet under ansvar och samtidigt uppgifter 

som krävde ansträngning. En sådan var plane-
ringen av substitutionsbehandling för en von 
Willebrandsjuk patient som skulle genomgå 
operation av aortastenos.

Translationell forskningsframtid
Under tidsperioden efter von Willebrand fram 
till sekelskiftet har koagulationsvetenskapen 
utvecklats från att ha varit ett kunskapsom-
råde för nördar till ett kunskapsområde för 
de övergripande områdena hemostas och 
trombos. De nordiska länderna har varit 
framstående i denna utveckling, som skapat 
kliniska och laboratoriebaserade institutioner 
till allmänt gagn. Dessa institutioner har varit 
exemplariska i sin tvärvetenskaplighet och 
sin globala kommunikation. Samarbete med 
industrin har varit viktigt och av avgörande 
betydelse för patientvården och även för 
forskningen. Allt är väl förberett för en intres-
sant och betydelsefull framtid av forskning 
och klinisk tillämpning inom ämnesområdet. 
Samtidigt med kunskapsutvecklingen ökar 
dock risken för att området uppdelas i små 
isolat. Ur läkarsynvinkel är bibehållande av 
helhetsöversikt nödvändigt. Samarbete mellan 
laboratorium och klinik är här en nyckel till 
framtiden. Att som laboratoriebaserad koagu-
lationist gå till kliniken för att träffa patienter 
och kolleger var en självklarhet – ”kliniska 
visiter” var uppskattade på båda sidor och jag 
hoppas att de lever kvar. 
Dag Nyman
dag.nyman@aland.net
 
Inga bindningar.
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Personliga historiska reflektioner 
över Koagulationsenheten  
i Malmö
Erik Berntorp och Björn Dahlbäck

Koagulationsenheten vid sjukhuset i Malmö har under många år varit ett framgångsrikt 
centrum för patientnära och experimentell koagulationsforskning. Verksamheten har en lång 
historik med rötter i 1950-talet, då Inga Marie Nilsson lade grunden till koagulationslaborato-
riet och Carl-Bertil Laurell började bygga upp ett proteinkemiskt forskningslaboratorium vid 
avdelningen för klinisk kemi, båda mycket framgångsrika verksamheter. Efter dessa pionjärers 
pensionering omorganiserades koagulationsenheten 1990 och laboratoriet blev en sektion 
inom klinisk kemi och mottagningen blev en del av hematologisektionen vid medicinkliniken. 
Koagulationsenheten har drivits i gemensamma lokaler, vilket bidragit till effektivitet och god 
sammanhållning. Vi har haft förmånen att tillsammans leda koagulationsenheten i Malmö och 
i följande korta översikt ger vi våra personliga reflektioner över den patientnära och experi-
mentella koagulationsforskningen under de gångna åren.

SKRIBENTERNA

Erik Berntorp, senior professor i koagulationsme-
dicin vid institutionen för translationell medicin, 
Lunds universitet, Universitetssjukhuset SUS,  
214 28 Malmö. 
Björn Dahlbäck, senior professor i blodkoagula-
tionsforskning vid Institutionen för translationell 
medicin, Lunds universitet, Universitetssjukhuset 
SUS, 214 28 Malmö. 

Vi har blivit ombedda att ge ett historiskt 
perspektiv på koagulationsverksamheten 
i Malmö och beskriva hur patientnära 
och experimentell koagulationsforskning 
samexisterat och samverkat. Grunden till 
verksamheten lades redan på 1950-talet då 
professor Jan Waldenström beslutade att 
ge den unga läkaren Inga Marie Nilsson i 
uppdrag att specialisera sig på blödnings-
sjukdomar. Detta ledde till bildandet av en 
framgångsrik koagulationsenhet med klinik, 
laboratorium och patientnära forskning vid 
Malmö Allmänna Sjukhus (MAS). På sjukhu-
set utvecklades samtidigt det kliniskt kemiska 
laboratoriet under Carl-Bertil Laurells ledning 
till ett mycket framgångsrikt proteinkemiskt 
centrum. Under många år existerade koa-
gulationslaboratoriet och klinisk kemi sida 

vid sida och vid båda enheterna bedrevs 
mycket framgångsrik koagulationsforskning. 
I samband med att Inga Marie Nilsson gick 
i pension 1989 omorganiserades verksamhe-
ten. Koagulationslaboratoriet blev en sektion 
inom klinisk kemi och mottagningen blev en 
del av hematologisektionen vid medicinklini-
ken. Björn Dahlbäck (BD) utsågs till profes-
sor i koagulationsforskning och ansvarig för 
den laborativa verksamheten, medan Erik 
Berntorp (EB) blev chef för den kliniska verk-
samheten. Denna organisation fungerar så 
fortfarande. Koagulationsmottagningen och 
koagulationslaboratoriet har drivits i gemen-
samma lokaler, vilket bidragit till effektivitet 
och god sammanhållning. EB och BD har 
också haft fristående forskningslaboratorier i 
det intilliggande Wallenberglaboratoriet som 
byggdes 1994. Vi kommer i följande korta 
översikt ge våra personliga reflektioner av 
koagulationsverksamheten i Malmö under 
vår gemensamma ledning.

Klinisk, patientnära 
koagulationsforskning sedan 1985 (EB)
Inga Marie Nilssons framgångsrika koagula-
tionsforskning lämnade över en väletablerad 
organisation och kultur för att bedriva patient-
nära forskning. Utmärkande för denna var 
att all mottagningsverksamhet, oavsett ålder, 
skedde i samma lokaler och med samma per-
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sonal. Barnhematologer hade huvudansvar för 
barnen och vuxenhematologer för de vuxna 
patienterna, men kontinuerlig kommunika-
tion angående arbetssätt och patienter skedde 
vid planerade möten och i dessa ingick även 
medarbetarna från laboratorieverksamheten. 
Detta arbetssätt är ovanligt internationellt 
och befruktade tveklöst vår vetenskapliga 
och kliniska aktivitet. Inom den pediatriska 
sidan fokuserade Rolf Ljung (RL) särskilt på 
DNA-verksamhet medan vuxensidan ägnade 
mycket kraft åt inhibitorer samt profylaxbe-
handling av såväl hemofili som von Wille-
brands sjukdom (vWS). 

Ett huvudskäl till att EB, som var internist 
och hematolog, rekryterades till verksamheten 
1985 var den plötsligt uppkomna HIV- och 
aidsproblematiken, katastrofen, hos blödarsju-
ka. Orsaken till smittan bland blödarsjuka var 
att den kommersiella produktionen av främst 
FVIII- koncentrat tagit ett stort kliv framåt 
avseende renhet och koncentration av FVIII. 
Detta underlättade behandlingen, inte minst i 
hemmet och given av patienterna själva, men 
baksidan var att koncentraten tillverkades 
av blodplasma från områden och givare som 
drabbats av HIV (då kallat HTLV-III), främst 
i USA. Eftersom en enda tillverkningsbatch 
av FVIII utgick från minst 10 000 blodgivare 
räckte det att en smittad givare kunde överföra 
HIV till ett stort antal blödarsjuka. Koncen-
traten fick stor spridning i världen, även i 
Sverige. EB kartlade tidigt spridningsvägarna 
för HIV i vårt land och dessa arbeten utför-
des tillsammans med motsvarande enheter i 
Stockholm och Göteborg samt med dåvarande 
Statens bakteriologiska laboratorium (SBL, 
nuvarande Smittskyddsinstitutet). HIV-tester 
blev tillgängliga kring årsskiftet 1984/85, först 
endast vid SBL, och vi kunde strax därefter 
få en tydlig epidemiologisk bild av situatio-
nen hos blödarsjuka och deras familjer. I en 
serie publicerade arbeten kunde vi dessutom, 
tack vare sparade plasmaprov vid virologiska 
institutionen i Malmö, tydligt klarlägga exakt 
vilka batchnummer som varit smittsamma 
och dessutom att smitta inte förekommit efter 
1983 då värmebehandling infördes av koncen-
traten (1). För att underlätta studierna samt 
spåra och selektivt dra in drabbade batcher 
etablerades 1985 hemofiliregistret i Malmö, 
vilket sedan utvecklats och starkt bidragit till 
fortsatta hemofilistudier. Förutom HIV hade 
också många koncentrat varit kontaminerade 
med hepatit C (benämnt non A-non B hepatit 
tills viruset blev kartlagt 1989 och tester kunde 
utvecklas). Liknande studier som vid HIV 

utfördes för hepatit C (2). Studierna avseende 
dessa blodburna infektioner gjorde att vi tidigt 
anammade de behandlingar som efterhand 
togs fram och som sedermera radikalt föränd-
rat livet för patienterna. 

Även om HIV och hepatit C under 1980-ta-
let utgjorde ett stort hot mot patienternas 
hälsa och överlevnad så fanns även det andra 
stora problemet inom hemofilibehandlingen, 
kvarstående ännu idag, och detta är inhibi-
torproblematiken. Man räknar med att cirka 
30 procent av patienter med svår hemofili 
A utvecklar antikroppar som neutraliserar 
funktionen av tillförd FVIII (inhibitorer), 
motsvarande siffra för hemofili B är cirka 5 
procent. Det bästa sättet att behandla patien-
terna är att få immunsystemet att upphöra 
med produktionen av antikroppar. Brack-
mann i Bonn visade 1977 att detta kunde vara 
möjligt och ungefär samtidigt togs denna typ 
av behandling upp i Malmö. Den så kallade 
Malmömodellen för immuntoleransinduktion 
(ITI) fann sin form och publicerades 1985,  
då en patient med hemofili B redan 1982 
framgångsrikt hade behandlats med hjälp av 
höga doser FIX (antigen) med, till skillnad 
mot Bonn-modellen, tillägg av immunsup-
pression i form av cyklofosfamid, steroider 
och intravenöst gammaglobulin. Modellen 
kom att appliceras även på hemofili A (med 
FVIII som antigen). EB kom omgående in i 
gruppen kring ITI och de kliniska resultaten 
samt laboratoriestudier avseende tänkta me-
kanismer kunde publiceras i PNAS (3), New 
Engl J Med (4) och Blood (5). Malmö utveck-
lades till ett internationellt referenscentrum 
för ITI. I samband med behandlingen av ett 
monozygot tvillingpar med hemofili B obser-
verades den stora skillnaden i resultat och 
biverkningar vid ITI (6). Observationen gav 
idén till att försöka etablera ett internationellt 
register över brödrapar med hemofili. Malmö 
International Brother Study (MIBS) skapades 
omfattande 460 familjer med hemofili (388 A 
och 72 B), varav 25 tvillingar (heterozygota 
förutom tre par) (7). I dessa studier deltog 
Jan Astermark (JA) på ett framgångsrikt sätt.  
Diskordans och konkordans avseende inhi-
bitor respektive icke-inhibitor studerades och 
det visades att genetisk disposition var stark. 
Detta är den största studien i sitt slag och har 
genererat ny kunskap om polymorfismer i im-
munregulatoriska gener som riskfaktorer för 
inhibitoruppkomst (8–10). För att ytterligare 
förstå den genetiska bakgrunden till uppkomst 
av inhibitorer skapade vi The Hemophilia In-
hibitor (HIGS) Combined Cohort bestående 
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av en nyinsamlad kohort HIGS samt MIBS 
och Hemophilia Growth and Development 
Study (HGDS). Totalt ingår 833 individer, 
brödrapar, varav 104 diskordanta för inhibi-
torer samt enskilda individer. Immunrespons 
och immunmodifierade gener (n = 1 081) 
studerades avseende 13 331 enkelnukleotid 
polymorfism. Resultatet visade den komplexa 
genetiken och vi fann 53 polymorfismer som 
signifikant kunde prediktera inhibitorstatus 
(11). Dessa studier fortsätter. 

En betydelsefull gren av vår forskning 
utgörs av profylaxbehandling vid hemofili, 
där Sverige framstår som pionjärland sedan 
1950-talet. Kontakten med forskningsapo-
tekaren Sven Björkman gjorde att EB i sin 
grupp kunde starta profylaxstudier byggande 
på populationsfarmakokinetik. Nya typer av 
doseringar kunde utvecklas. Dessa studier 
gjordes i huvudsak på 1990-talet (12) och har 
legat till grund för den långt senare utveck-
lingen, där kliniskt lämpliga verktyg för popu-
lationsfarmakokinetiska beräkningar möjlig-
gjort individanpassad profylax. Omfattande 
hälsoekonomiska studier genomfördes senare 
tillsammans med Katarina Steen Carlsson och 
Institutet för hälsoekonomi (IHE, Lund), där 
vi kunde påvisa även det ekonomiska och 
livskvalitetsmässiga värdet av profylax (13). 
De jämförande studierna mellan Holland och 
Sverige är banbrytande för förståelsen av lång-
tidseffekten av olika typer av profylaxregimer 
och värdet av individualiserad behandling (14).

Den kliniskt inriktade forskningen har delvis 
varit laboratoriebaserad men som framgår har 
även registerforskningen varit viktig. Skapan-
det av projektet Congenital Bleeding Disorders 
in Sweden (CBDS) har utnyttjat möjligheten 
att samköra de delvis unika nationella sjuk-
vårdsregistren. Registret innehåller olika typer 
av kongenitala blödningsrubbningar inklude-
rade 1 431 individer med hemofili A och B 
samt till dessa 7 150 matchade kontroller. Vi 
har därvid gjort viktiga demografiska studier, 
bland annat överlevnad, samt studier över ko-
morbiditeter (hjärt-kärlsjukdom, maligniteter), 
varvid koagulationsfaktornivåer över tid tycks 
spela roll; individerna har följts minst sedan 
1968. Intressanta är fynden att även bärare 
av hemofili uppvisar klart mera ledsjukdom 
än matchade kontroller. Motsvarande studier 
har även gjort för von Willebrands sjukdom.

Även om profylaxbehandling vid hemofili 
länge varit ett snarast okänt begrepp i stora 
delar av världen så gäller detta i ännu högre 
grad vid vWS. EB startade därför tillsammans 
med Tom Abshire i USA ett internationellt nät-

verk, The VWD Prophylaxis Network (VWD 
PN), 2004 (15) för att kartlägga profylax vid 
vWS, starta studier och utarbeta riktlinjer. 
Såväl retro- som prospektiva studier har publi-
cerats där vi kunnat visa att profylax betydligt 
förbättrar patienternas situation, exempelvis 
reduceras behov av sjukhusvård. Vikten av 
individualisering och stegvis doseringsstrategi 
har kunnat fastslås.

Genom vår mångåriga pionjärverksamhet 
avseende internationella kurser inom hemofili 
och vWS har klinisk tillämpning av forsknings-
rönen delgivits yngre kollegor. Många ledande 
koagulationsläkare i världen har deltagit i 
kurserna.

Faktaruta: Klinisk, patientnära 
koagulationsforskning sedan 1985. 
Några milstolpar
1. Epidemiologisk kartläggning av  
 HIV-smittan i Sverige – 1980-talets mitt
2. Epidemiologisk kartläggning av hepatit 
 C-smittan i Sverige – tidigt 1990-tal
3. Malmömodellen för induktion  
 av immuntolerans – 1986–1990
4. MIBS- och HIGS-kohorterna skapas  
 och ger ny inblick i ärftligheten  
 för utveckling av inhibitorer  
 vid blödarsjuka – 2001–2013
5. Möjligheterna till farmakokinetisk  
 dosering av koagulationskoncentrat  
 med hjälp av populationsfarmako - 
 kinetik och Bayesiansk analys  
 beskrivs – 1990-talet
6. Hälsoekonomisk analys profylax vs.  
 Vid behovs behandling Sverige/ 
 Norge – 2004
7. Långtidsuppföljning av olika  
 doseringsregimer för profylaxbehand- 
 ling Sverige/Holland – 2013
8. The von Willebrand Disease Prophylaxis  
 Network etableras – 2006
9. Nationella registeranalyser (demografi,  
 komorbiditeter) av kongenitala  
 blödningsrubbningar inklusive  
 kontroller genomförs – 2000-talet
10. Internationell kursverksamhet inom  
 hemofili och vWS – 2000–talet.

Koagulationsforskning vid klinisk 
kemi/koagulationslaboratoriet under 
50 år (1968–2019); ett kort personligt 
perspektiv (BD)
Vid Institutionen för klinisk kemi försökte 
Niléhn och Ganrot på 1960-talet bestämma 
plasmakoncentrationen av protrombin under 
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dikumarolbehandling med den Laurellska 
raketmetoden (1968) (16). Syftet var att un-
dersöka om det gick att ersätta koagulations-
metoden P&P (protrombin och proconvertin) 
med en immunologisk metod.

Den intressanta observationen gjordes att 
protrombinnivån i raketmetoden inte sjönk 
parallellt med nivån i P&P-metoden. Vidare 
undersökning med korsad immunelektrofores 
– också det en Laurellmetod – visade att ett 
abnormt protrombin bildades under diku-
marolbehandling, nämligen ett protrombin 
som inte kunde binda kalcium. Den nyblivne 
läkaren Johan Stenflo fick som doktorand-
projekt uppgiften att undersöka skillnaden 
mellan normalt och abnormt protrombin. 
Några år senare (1974) rapporterade Johan 
tillsammans med sina samarbetspartners att 
normalt protrombin i sin N-terminala domän 
innehöll en tidigare okänd modifierad ami-
nosyra – γ-karboxyglutaminsyra (Gla) – som 
bildas under inflytande av vitamin K (17). Det 
abnorma protrombinet som bildades under vi-
tamin K-hämmande dikumarolterapi innehöll 
vanliga glutaminsyror i motsvarande positio-
ner. Detta förklarade skillnaden i kalcium-
bindande förmåga. 

Upptäckten revolutionerade koagulations-
forskningen och ledde till att tidigare okända 
vitamin K-beroende proteiner identifierades, 
protein C (1976) (18) och protein S (1979) 
(19). Båda dess ingår i ett tidigare okänt 
antikoagulantsystem, det så kallade protein 
C–systemet (20). Systemet initieras på ytan 
av endotelceller där trombin som bundet till 
membranproteinet trombomodulin (TM) ef-
fektivt aktiverar protein C. Aktiverat protein C 
(APC) reglerar koagulationen genom att klyva 
och hämma de viktiga koagulationsfaktorerna 
faktor V (FV) och faktor VIII (FVIII). De ak-
tiverade formerna av FV och FVIII ingår som 
viktiga kofaktorer i koagulationsprocessen, 
FVa tillsammans med enzymet FXa vid akti-
veringen av protrombin medan FVIIIa spelar 
en liknande roll tillsammans med enzymet 
FIXa som aktiverar FX. 

En av författarna (BD) hade förmånen att 
1977 börja som doktorand hos Johan Stenflo, 
vilket ledde till ett mångårigt samarbete för 
att utröna protein C-systemets alla intrikata 
detaljer. BD:s avhandling som presenterades 
1981 innehöll studier av protein C, men också 
beskrivningen av en reningsmetod för den 
labila koagulationsfaktorn FV(21). Under dok-
torandtiden hade BD gjort observationen att 
protein S i plasma cirkulerar i två former, dels 
som fritt protein, dels bundet till komplement-

proteinet C4b-bindande protein (C4BP), vilket 
studerades mer under en postdoktorperiod vid 
Hans Müller-Eberhards komplementgrupp på 
Scripps i La Jolla i Kalifornien (22). Efter hem-
komsten 1983 arbetade BD och Johan Stenflo 
tillsammans, och var för sig, med en rad stu-
dier av protein C, protein S, FV och C4BP, en 
mycket produktiv och stimulerande tid. 

Efter utnämningen till professor har BD dri-
vit ett stort experimentellt laboratorium med 
flera olika basala forskningsinriktningar. Vik-
tiga områden har varit studier av blodkoagu-
lationsregleringen (protein, protein S, FV och 
TFPIα), interaktionen mellan koagulationen 
och komplementsystemet (C4BP och vitronek-
tin), apoM/sfingosin-1-fosfat (S1P) och HDL, 
Gas6 (homolog till protein S) och dess inter-
aktioner med TAM-tyrosinkinasreceptorer. 

Kombinationen av ett kliniskt koagulations-
laboratorium och experimentellt inriktade 
forskningslaboratorier blev lyckad. Studierna 
av protein C-systemets molekylära mekanis-
mer och dess betydelse för trombossjukdomars 
patogenes har varit det forskningsfält som rönt 
mest uppmärksamhet och fått klinisk bety-
delse. Upptäckten av APC-resistens (1993) 
har varit viktig inte bara för förståelsen av 
trombossjukdomens genetik och patologi 
utan också för den kliniska handläggningen 
av trombospatienter(23). Observationen som 
initierade forskningen kring APC-resistens 
gjordes i samband med att ett prov från en 
trombospatient analyserades med ett funktio-
nellt protein-C test som utvecklats vid labora-
toriet. Olika spädningar av patientens plasma 
gav olika värden, vilket gjorde det omöjligt att 
bestämma ett säkert resultat av testet. Nyfiken-
het på vad detta berodde på ledde till en rad 
experiment som visade att det inte var protein 
C i sig som var problemet, utan att patientens 
plasma var okänsligt för den antikoagulanta 
effekten av aktiverat protein C (APC). Vidare 
studier visade att FV var den inblandade mo-
lekyl och en mutation (FVLeiden) i ett av klyv-
ningsställena för APC identifierades (1994) 
(24–27). Mutationen gör att istället för arginin 
i position 506 finns en glutamin, vilket medför 
att APC inte kan klyva FV i denna position. 
Rapporten av APC-resistens 1993 stimulerade 
trombosforskningen i många koagulationsla-
boratorier världen över och det visade sig snart 
att APC-resistens/FVLeiden är den vanligaste 
genetiska riskfaktorn för venös trombos (20). 
Det gäller dock inte över hela världen då FV-
mutationen är vanlig inom vissa geografiska 
områden men saknas inom andra. Mutationen 
är exempelvis vanlig i Europa, men är ovanlig 
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i Afrika och stora delar av Asien. Detta beror 
på att FV-mutationen är resultatet av en så 
kallad founder, det vill säga mutationen har 
bara skett en gång i mänsklighetens historia 
(≈ 20 000 år sedan) efter det att en del av 
mänskligheten lämnat Afrika. 

Många av koagulationsfaktorerna har mul-
tipla funktioner, i vissa fall till synes motsatta 
funktioner. Ett exempel är trombin som har 
flera prokoagulanta effekter men som också 
kan vara antikoagulant när det bundits till TM 
på ytan av endotelceller. Under studierna av 
APC-resistens gjordes upptäckten att FV också 
kan fungera både som pro- och antikoagulant 
protein (25). Prokoagulant FV (FVa) fungerar 
som kofaktor till enzymet FXa vid aktiveringen 
av protrombin, medan antikoagulant FV till-
sammans med protein S är kofaktor till APC 
vid reglering av FVIII (28). Nyligen har det 
visat sig att synergi mellan FV protein S också 
är viktigt för att stimulera den antikoagulanta 
aktiviteten hos TFPIα (tissue factor pathway 
inhibitor α) som hämmare av FXa (29, 30). 

Detta är några exempel på de intrikata me-
kanismer som reglerar blodkoagulationen och 
som varit föremål för forskningen vid klinisk 
kemi/koagulationsenheten i Malmö under 
de senaste femtio åren, en tid med enorm 
kunskapsutveckling inom detta och andra 
biomedicinska forskningsfält.

Axplock av vetenskapliga 
milstolpar vid klinisk kemi/
koagulationslaboratoriet  
(1968–2019)
1. Abnormt protrombin vid  
 dikumarolbehandling – 1968
2. Vitamin K-beroende γ- 
 karboxyglutaminsyra (Gla) – 1974
3. Protein C och protein S, vitamin K- 
 beroende antikoagulanta proteiner –  
 1976 och 1979
4. Rening och karakterisering av faktor V,  
 den labila faktorn – 1981
5. Två former av protein S, fritt och  
 bundet till C4b-bindande protein  
 (C4BP) – 1981 
6. Protein C- och protein S-sekvenser  
 bestäms – 1982 och 1986
7. Protein S cDNA och genom klonas  
 – 1986 och 1990
8. Protein S bindande β-kedjan i C4BP  
 identifieras och klonas – 1988 
9. APC-resistens – vanligaste orsaken  
 till trombofili – 1993

 
10. Faktor V kopplas till APC-resistens  
 – 1994
11. Faktor V, antikoagulant funktion  
 som APC-kofaktor – 1994
12. ApoM, ett HDL-associerat protein  
 upptäcks och klonas – 1999
13. ApoM kristalliseras och tredimensionell  
 struktur bestäms – 2009
14. ApoM identifieras som transportör av  
 sfingosin-1-fosfat (S1P) – 2009 och 2011
15. ApoM-S1P skyddar endotel, stimulerar  
 barriärfunktion, antiinflammatoriskt  
 – 2001
16. East Texas Bleeding Disorder patogenes, 
 FV-Short/TFPIα complex – 2013
17. Faktor V och protein S synergistiska  
 kofaktorer till TFPIα – 2017. 
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Hemofili är en sällsynt medfödd blödningsrubbning som beror på brist på koagulationsfaktor 
VIII (FVIII, hemofili A) eller koagulationsfaktor IX (FIX, hemofili B). Hemofili ger ökad risk för 
blödningar beroende på svårighetsgrad. Personer med hemofili behandlas med intravenösa 
injektioner med den koagulationsfaktor som saknas (faktorkoncentrat) antingen vid behov 
vid blödning (on demand-behandling) eller regelbundet i förebyggande syfte (profylax). 
Profylaxbehandling har möjliggjort, att personer med svår hemofili kan leva ett normalt liv. 
Behandling som kräver intravenösa injektioner är krävande och nya så kallade långverkande 
faktorkoncentrat som inte behöver ges lika ofta har utvecklats. Behandlingen kan kompliceras 
av utveckling av antikroppar mot faktorkoncentrat, vilket förekommer oftare vid hemofili A 
och under de första 20 behandlingsdagarna på grund av det främmande proteinet. För att 
behandla bort antikropparna ges oftast en daglig hög dos av faktorkoncentrat, så kallad im-
muntoleransinduktion (ITI). Patienter med hemofili A där immuntoleransinduktion misslyckats 
kan få subkutant blödningsförebyggande behandling med emicizumab, ett läkemedel i form av 
en monoklonal antikropp som har samma funktion som FVIII. För patienter med hemofili B med 
kvarstående antikroppar har vi dock fortfarande en stor klinisk utmaning. Flera långverkande 
faktorkoncentrat och även andra nya läkemedel för substitutionsbehandling, där själva läke-
medlet inte liknar den saknade faktorn är i klinisk prövning. De sistnämnda kan vara effektiva 
för patienter med inhibitorer. Genterapi har visat lovande resultat och kan eventuellt komma att 
ersätta substitutionsbehandling.

Introduktion
Hemofili A och B är sällsynta medfödda sjuk-
domar med brist på koagulationsfaktor VIII 
(FVIII, hemofili A) eller koagulationsfaktor 
IX (FIX, hemofili B) (1, 2). Hemofili A och 
B ger upphov till en ökad blödningstendens 
framför allt i hud, slemhinnor, muskler och 
leder, men även allvarliga blödningar så-

som hjärnblödning eller blödning i buken. 
Hemofili drabbar nästan enbart män, men 
anlagsbärande kvinnor kan ha blödnings-
symtom beroende på nivån av FVIII/FIX i 
blodet. Lyonisering kan ge upphov till he-
mofili också hos kvinnor, men det är mycket 
sällsynt. Både hemofili A och hemofili B 
indelas i olika svårighetsgrader beroende på 
koagulationsfaktornivå (3). Vid svår hemofili 
är faktornivån < 1 procent (referensvärde 
vid Karolinska Universitetssjukhuset 50–150 
procent), vid moderat 1–5 procent och vid 
mild 6–40 procent. Vid svår hemofili kan 
blödningarna uppkomma spontant eller efter 
minimal skada. Upprepade ledblödningar 
ger upphov till bestående leddestruktion och 
kronisk smärta, så kallad hemofilisk artropati, 
som kan kräva ortopedisk behandling med 
artroplastik.

Både hemofili A och B är X-bundna sjukdo-
mar, vilket betyder att anlaget för sjukdomen 
sitter på X-kromosomen (2). Kvinnor kan 
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därmed vara anlagsbärare av sjukdomen och 
överföra anlaget både till söner som kan få 
sjukdomen och till döttrar som kan bli an-
lagsbärare. Hos de allra flesta patienter med 
hemofili är den sjukdomsorsakande muta-
tionen kartlagd och känd, vilket betyder att 
man kan genomföra fosterdiagnostik genom 
så kallad korionvillibiopsi för att undersöka 
om ett barn till en anlagsbärande kvinna bär 
på sjukdomen (4). Nya icke-invasiva tekniker 
för prenatal diagnos från perifert blod är under 
utveckling (5). Det finns också möjlighet till 
pre-implantatorisk genetisk diagnostik, där 
man genom befruktning via IVF kan välja ut 
ett befruktat ägg utan sjukdomsanlag.

Behandlingen av hemofili har utvecklats 
under de senaste decennierna och idag är det 
möjligt även för personer med svår hemofili att 
leva ett normalt liv med blödningsförebyggande 
behandling (profylax), regelbundna intravenösa 
injektioner med läkemedel som innehåller den 
saknade koagulationsfaktorn i form av FVIII- 
eller FIX-koncentrat. Profylaxbehandling för-
hindrar blödningar och förebygger långsiktiga 
ledskador och ger också en bättre livskvalitet 
(6). Tyvärr är profylaktisk behandling inte till-
gänglig i de flesta fall för patienter i mindre ut-
vecklade länder. De senaste åren har stora och 
viktiga vetenskapliga framsteg lett till utveck-
ling av mer långverkande faktorkoncentrat, 
och även subkutant blödningsförebyggande 
behandling med emicizumab, en monoklonal 
antikropp som har samma funktion som FVIII. 
I den här artikeln kommer vi att beskriva till-
gängliga behandlingar för hemofili. 

Behandling
Desmopressin och tranexamsyra
Blödningssymtom hos patienter med mild he-

mofili A kan ofta behandlas med desmopres-
sin (Octostim®) intravenöst, subkutant eller 
intranasalt. Desmopressin ökar plasmanivå-
erna av FVIII genom frisättning av FVIII/von 
Willebrandfaktor från endotelceller. På grund 
av risk för vätskeretention och hyponatremi 
krävs försiktighet dock vid behandling av 
små barn och äldre patienter, patienter med 
rubbningar i vätske- och/eller elektrolytbalans 
samt vid risk för ökat intrakraniellt tryck. 
Alla patienter kan dra nytta av behandling 
med fibrinolyshämmare (tranexamsyra), ofta i 
kombination med faktorkoncentrat och lokal 
behandling, exempelvis vid tandingrepp.

Intravenösa FVIII- och FIX-koncentrat
Patienter med mild eller moderat form av he-
mofili har betydligt mindre blödningssymtom 
än de med svår form och kan oftast behandlas 
med så kallad on demand-behandling, det 
vill säga injektion av faktorkoncentrat vid 
trauma eller blödning. Tidigare var målet 
med profylaktisk behandling att hålla FVIII/
FIX-nivån över 1 procent och förändra blöd-
ningsfenotyp från svår hemofili till moderat 
(7). Detta förutsatte intravenös injektion av 
plasmaderiverade (Haemate®, Immunate®, 
Octafil Low®, Wilate®, Octanate®) eller re-
kombinant framställda FVIII-koncentrat (Nu-
wiq®, Refacto AF®, Advate®, NovoEight®, 
Kovaltry®, Afstyla®,) och FIX-koncentrat 
(Benefix®, Rixubis®, Octanine®) varannan 
dag eller var tredje dag (hemofili A) eller 1–2 
gånger per vecka (hemofili B). Efter uppkom-
sten av blodsmitta med plasmaderiverade 
faktorkoncentrat, framför allt hepatit B, he-
patit C samt HIV, utvecklades rekombinanta 
faktorkoncentrat som oftast används vid 
profylaxstart hos barn. De plasmaderiverade 

Figur 1. Olika behandlingsregimer med intravenöst faktorkoncentrat och emicizumab. FVIII-nivån på höger axel 
återspeglar hemostatisk aktivitet eller dess teoretiska motsvarighet (gäller emicizumab). 
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faktorkoncentrat som används idag är hög-
gradigt renade och betraktas som säkra ur 
smittsynpunkt (8). 

Profylaxbehandlingen vid svår hemo-
fili påbörjas idag när barnet är cirka ett år 
gammalt och innan barnet fått upprepade 
ledblödningar (s.k. primär profylax) (9). 
Behandlingsintensiteten anpassas individu-
ellt beroende på faktorkoncentratens halv-
eringstid hos individen, blödningstendensen 
samt fysiska aktiviteter (10). Nya verktyg för 
bättre beräkning av farmakokinetiska egen-
skaper hos individen finns tillgängliga via 
nätet, till exempel Web-based Application 
for the Population Pharmacokinetic Service 
– Hemophilia (WAPPS-Hemo, https://www.
wapps-hemo.org/) (11). För bättre skydd 
mot blödningar kan man sträva efter högre 
dalvärden för aktivitet av FVIII/FIX. Många 
fysiskt aktiva patienter föredrar dagliga injek-
tioner med lägre doser av faktorkoncentrat. 
Å andra sidan kan det finnas svårigheter med 
intravenösa injektioner, framför allt hos små 
barn och äldre patienter, vilket kan motivera 
glesare behandlingsintensitet och högre dos. 
Behandlingen ska planeras i samråd med en 
läkare med erfarenhet av hemofili (figur 1). 

Modifierade intravenösa 
faktorkoncentrat med förlängd 
halveringstid
Nya modifierade faktorkoncentrat med för-
längd effekt har utvecklats (12, 13) och tre 
är godkända för förskrivning för hemofili A: 
koagulationsfaktor VIII bunden till immu-
noglobulin (Elocta®) för alla åldersgrupper, 
pegylerad koagulationsfaktor VIII (Jivi® och 
Adynovi®) för patienter 12 år eller äldre. Två 
långverkande FIX-koncentrat är godkända för 
förskrivning: koagulationsfaktor IX bunden till 
immunoglobulin (Alprolix®) för alla ålders-
grupper och pegylerad koagulationsfaktor IX 
för patienter 12 år eller äldre med hemofili B 
(Refixia®). Som vid behandling med andra 
koagulationsfaktorkoncentrat anpassas be-
handlingsintensiteten individuellt beroende 
på halveringstid och livsstil – vid otillfredsstäl-
lande profylaxbehandling kan man vid samma 
behandlingsregim som tidigare och med de nya 
FVIII-koncentraten med förlängd effekt efter-
sträva högre dalvärde. Vid injektionssvårighe-
ter kan injektionerna administreras glesare än 
vad som tidigare var möjligt (var tredje dag i 
stället för varannan dag för hemofili A och 
en gång i veckan alternativt varannan vecka i 
stället för 1–2 gånger per vecka för hemofili B). 

Inhibitorer och bypasspreparat
Profylaxbehandling kompliceras av utveckling 
av inhibitorer som kan hämma effekten av 
tillfört faktorkoncentrat hos cirka 40 procent 
av patienter med hemofili A och 10 procent av 
patienter med hemofili B (14, 15). Detta sker 
oftast under perioden med de första 50 be-
handlingarna. Risken för inhibitorutveckling 
har jämförts dels mellan plasmaderiverade och 
rekombinanta faktorkoncentrat, dels mellan 
olika rekombinanta faktorkoncentrat, men 
resultaten är motstridiga (16, 17). Antikrop-
parna neutraliserar faktorkoncentrat som 
ges mot blödningar, vilket leder till minskad 
eller utebliven effekt av behandlingen. Barn 
med låg nivå(titer) av antikroppar mot FVIII 
kan behandlas med högre doser av ordinarie 
faktorkoncentrat, medan blödningar hos 
barn med antikroppar med hög titer måste 
stoppas även med så kallade bypass-preparat 
(aktiverat protrombinkomplex (FEIBA®) eller 
eptacog alfa (NovoSeven®)). Tyvärr är bypass-
preparat inte lika effektiva som profylax med 
den saknade koagulationsfaktorn, och effekten 
mot akuta blödningar är mindre förutsägbar. 
Immuntoleransinduktion, eventuellt i kombi-
nation med immunsuppressiv behandling, med 
höga doser och täta injektioner av koncentrat 
av den saknade faktorn är effektivt hos 70–80 
procent av barnen med hemofili A och hos 30 
procent med hemofili B (18). 

Emicizumab
Under 2018 blev första subkutana läkemed-
let emicizumab (Hemlibra®) godkänt av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i 
alla EU-länder. Emicizumab är en bispecifik 
monoklonal antikropp som genom att binda 
till aktiverad koagulationsfaktor IX och koa-
gulationsfaktor X har samma funktion som 
aktiverad FVIII. Emicizumab återställer 
effektiv koagulation utan att påverkas av 
antikroppar mot FVIII. Med förebyggande 
injektioner av FVIII sjunker FVIII-aktiviteten 
i blodet till ursprungsnivån inom några dygn. 
Inför nästa schemalagda infusion är nivån låg 
och risken för blödningar ökar. Emicizumab 
har i stället lång halveringstid, vilket möjlig-
gör glesa injektioner (veckovis respektive 
månadsvis) och stabila plasmakoncentratio-
ner uppnås. Emicizumab är indicerat som 
förebyggande behandling hos patienter med 
svår hemofili A (FVIII < 1 procent) utan inhi-
berande antikroppar mot FVIII och hemofili 
A med inhiberande antikroppar mot FVIII i 
alla åldersgrupper. Behandlingen är mycket 



19 Årgång 180 Nr 1, 2020 

50 60 70 80 90 00 10 20

lyofiliserat
faktorkoncentrat

desmopressin

Introduktion av 
profylax

rFVIII

Virusinaktiverad  
pFVIII

rFIX

Första 
genterapiförsök

ITI

långverkande  
faktorkoncentrat

Nya långverkande faktorkoncentrat 
Genterapi
Subkutana behandlingar

kryoprecipitatplasma

kostsam och specialersättning i Finland gäl-
ler bara patienter med hemofili A som har 
inhiberande antikroppar mot faktor VIII, 
när immuntoleransinduktion har misslyckat 
eller är olämplig. För denna patientgrupp är 
emicizumab ett viktigt vetenskapligt framsteg 
som har förändrat handläggningen. (19)

Klinisk sammanfattning 
Hemofili är en ovanlig men medfödd och 
livslång sjukdom. Läkemedelsbehandlingen är 
mycket kostsam och upprepade blödningar i 
leder kan ge upphov till bestående funktions-
hinder med rörelseinskränkning och smärta i 
leder. Patienter med hemofili har dessutom en 
betydande risk att drabbas av livshotande blöd-
ningar såsom intracerebral blödning. World Fe-
deration of Hemophilia rekommenderar i sina 
riktlinjer ”Guidelines for the management of 
hemophilia” (2012) att patienter med hemofili 
vårdas bäst i samråd med ett ”comprehensive 
care” center. I teamet bör koagulationsläkare, 
sjuksköterska, fysioterapeut, ortopedisk kirurg 
med erfarenhet av blödarsjuka och koagula-
tionslaboratoriet ingå. Inför alla operationer 
bör en individuell behandlingsplan göras i 
samråd mellan den patientansvariga ortopeden 
och en hemofililäkare. (1)

Äldre och blödarsjuka
Med hjälp av de läkemedel som utvecklade 
på 1950- 1960-talet fick en generation blödar-
sjuka möjlighet till ett längre liv (figur 2) (20). 
Innan läkemedelsbehandling introducerades 
var medellivslängden vid svår hemofili cirka 
28 år. Detta betyder att vi idag har en grupp 
äldre patienter som överlevt tack vare tillgång 
till behandling, men som också därmed startat 
behandling senare i livet och därför oftast 
har ganska betydande ledskador till följd av 
tidigare blödningar. Många av dem har behövt 

genomgå ortopediska operationer främst på 
smärtindikation.

Även om patienter med hemofili har en 
sämre koagulationsförmåga har de ändå en 
risk att drabbas av ateroskleros och även 
av ischemisk hjärtsjukdom med exempelvis 
akuta koronara syndrom och stroke. Det är 
en svår medicinsk uppgift att behandla dessa 
patienter med exempelvis trombocythämmare 
och/eller antikoagulantia i kombination med 
faktorkoncentrat (21).

Annan sjuklighet hos patienter med hemo-
fili ställer höga krav på vården, där hemofili-
centras kompetens behövs för att koordinera 
vården kring dessa komplexa patienter.

Fysioterapi
Fysioterapi är en viktig del i rehabiliteringen 
efter akuta blödningar och efter operationer, 
men lika viktig för långtidsuppföljning för 
att tidigt upptäcka tecken på hemofilisk ar-
tropati. På många hemofilicentra mäter man 
regelbundet hemofilipatienters leder genom 
utvärdering med så kallat ledscore, HJHS 
(Hemophilia Joint Health Score), som utförs 
manuellt utan apparatur och vanligen av en 
fysioterapeut. HJHS kan följas över tid och 
är ett sätt att upptäcka en försämring i led-
funktion. De leder som då undersöks är knä-, 
fot- och armbågsleder. Dessa leder är de som 
oftast drabbas av blödningar vid hemofili (22).

Flera hemofilicentra har också inkluderat 
ultraljudsundersökningar av ledstatus i upp-
följningen för att utvärdera tidiga tecken på 
ledskador (23). 

Slutledningar
Sammanfattningsvis har vi effektiva behand-
lingsmöjligheter för patienter med hemofili 
A – även för de som drabbats av inhibitorer 
– medan det beträffande patienter med hemo-

Figur 2. Utveckling av hemofilivård. pFVIII, plasmaderiverade faktor VIII-koncentrat; rFVIII, rekombinanta faktor  
VIII-koncentrat; rFIX, rekombinanta faktor IX-koncentrat; ITI, immuntoleransinduktion
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Summary
Too little of coagulation - hemophilia in the 2020s 
Hemophilia, lack of coagulation factor VIII (FVIII, hemophilia A) or IX (FIX, hemophilia B), leads to 
increased bleeding. People with hemophilia are treated with intravenous coagulation factor concentrates 
(CFC), either with bleeding (on-demand) or prophylactically. New CFCs with longer half-life allowing less 
frequent injections have been developed. However, treatment can lead to antibodies against FVIII/FIX 
rendering the treatment less or non-effective. Patients with hemophilia A who have failed to eradicate 
the antibodies can be treated prophylactically with emicizumab but hemophilia B antibodies still pose a 
difficult clinical challenge. Several promising therapies are under clinical trials, including gene therapy. 

fili B och kvarvarande inhibitorer fortfarande 
finns stora utmaningar med behandlingen. 
Behandlingen har utvecklats under de senaste 
decennierna, och vi står inför nya utmaningar 
med den åldrande befolkningen. Den starka 
utvecklingen på läkemedelsfronten vid dessa 
sjukdomar fortsätter och flera nya läkemedel 
är i klinisk prövning. Flera av dem har andra 
verkningsmekanismer än ren substitutionsbe-
handling med den saknade faktorn. Exempel 
på detta är concizumab (anti-TFPI-antikropp) 
och fitusiran (anti-AT3 siRNA). Genterapi är 
nu på stark frammarsch. Hemofili A och B är 
monogena sjukdomar och på det sättet lämpli-
ga för genterapi, men tillsvidare endast i klinisk 
prövning (24). Den första studien publicerades 
2011 och omfattade patienter med hemofili B. 
Där visades det att man med hjälp av en viral 
vektor (AAV-5) som kopplas till FIX-genomet 
kan få en kliniskt signifikant ökning av FIX i 
blodet med minskat behov av behandling med 
faktorkoncentrat. Behandlingen av hemofili A 
och B kommer att förändras under de närmaste 
åren (13, 25). 
 
Susanna Ranta
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Inledning
von Willebrands sjukdom upptäcktes och 
diagnostiserades första gången i Finland, där 
doktor Erik von Willebrand rapporterade 
de första rönen i denna tidskrift 1926. Han 
hade blivit konsulterad om en femårig flicka 
med allvarlig blödningstendens. Flickan kom 
från en stor familj på Föglö i den åländska 
skärgården (1, 2). Tillståndet förekom i tre 
tidigare generationer både på flickans mors 
och fars sida. Svenska vetenskapsmän upp-

kallade senare den nya blödningssjukdomen 
efter von Willebrand. Längre fram upptäcktes 
det att vWS orsakas av brist på eller dysfunk-
tion av ett protein som behövs för hemostas 
och som förekommer i plasma, endotelcel-
ler och trombocyter. Proteinet, som nu för 
tiden är känt under namnet von Willebrands 
faktor, identifierades 1971. Diagnostiken 
och behandlingen utvecklades till en början 
i Norden, främst i Sverige, av Inga Marie 
Nilsson och Margareta Blombäck, och arvet 
efter dem lever vidare världen runt.  Under 
de senaste 90 åren har många framsteg gjorts 
beträffande de bakomliggande mekanismerna 
samt patogenesen och den optimala behand-
lingen för vWS.

vWS beskrivs ofta som den vanligaste ärft-
liga blödningssjukdomen med en uppskattad 
prevalens på en per tusen personer för sym-
tomgivande sjukdom (3). Orsaken till vWS 
är en kvantitativ eller kvalitativ defekt i von 
Willebrands faktor (vWF), ett stort, adhesivt 
plasmaprotein med multimerstruktur som spe-
lar en viktig roll vid den primära hemostasen.  

SKRIBENTERNA

MD Vuokko Nummi  
MD Timea Szanto
Enheten för koagulationsstörningar, linjen för 
hematologi, HUS Cancercentrum och forsknings-
programmet för systemonkologi, Helsingfors 
universitetssjukhus

Aktuellt om von Willebrands 
sjukdom
Vuokko Nummi och Timea Szanto

von Willebrands sjukdom (vWS) är den vanligaste ärftliga blödningssjukdomen med en 
uppskattad prevalens på en per tusen personer för symtomgivande sjukdom. vWS beskrevs 
första gången hos en patient från Åland. Orsaken till vWS är en kvantitativ eller kvalitativ 
defekt i von Willebrandfaktorn (vWF), ett stort, adhesivt plasmaprotein med multimerstruktur 
som spelar en viktig roll vid den primära hemostasen. vWF fungerar också som bärarprotein 
för koagulationsfaktor VIII (FVIII), och drabbade patienter kan därför ha en sekundär defekt i 
FVIII. Patienter med vWS har blödningssymtom, som kan sträcka sig från lindriga blödningar 
i hud och slemhinnor till allvarliga gastrointestinala blödningar och blödningar i samband 
med trauma och operationer. I de nordiska länderna är det främst hematologiska enheter som 
svarar för diagnostiken och behandlingen av vWS, och de följer det nordiska hemofilirådets 
(Nordic Haemophilia Council) riktlinjer. Enligt riktlinjerna bör diagnosen vWS ställas utgående 
från en standardiserad utvärdering av släktanamnesen, en enkät om blödningssymtom och 
omfattande laboratorieanalyser. Det är av stor vikt att klassificera undertyperna av vWS rätt för 
att kunna bedöma både blödningsrisken och det kliniska handhavandet, trots att den kliniska 
svårighetsgraden inte alltid har samband med vWF:s biologiska aktivitet. Både diagnostiken 
och det kliniska handhavandet av vWS har utvecklats i flera hänseenden. Denna översikt tar 
upp nya synpunkter på vården av vWS-patienter, nya behandlingsmöjligheter under utveck-
ling samt utvecklingen inom laboratorieanalys, som innefattar analys av vWF-aktiviteten, 
trombocytfunktionen i helblod och den globala koagulationen. 
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Blödningssymtomen är vanligen milda vid 
typ 1-vWS som är den vanligaste varianten 
av sjukdomen, måttliga vid typ 2 och svåra 
vid typ 3 som är den allvarligaste sjukdoms-
formen. Hos barn är de vanligaste symtomen 
näsblod och tendens att få blåmärken, medan 
de oftast rapporterade symtomen hos vuxna är 
hematom, menorragi och blödning från små 
sår, efter operationer eller vid tandextrak-
tion. Menorragi är vanlig och uppges av mer 
än 80 procent av kvinnor med vWS, medan 
5–20 procent av kvinnor med menorragi har 
sjukdomen (5). Postpartumblödning kan fö-
rekomma, men blödningssymtomen vid vWS 
kan också lindras under graviditet när den 
hormonella regleringen korrigerar nivåerna 
av vWF och FVIII. Blödning i lederna, som 
är den vanligaste yttringen av hemofili, är säll-
synt vid vWS men kan ibland förekomma vid 
undergrupp 2N och typ 3 där nivån av FVIII 
är låg. Återkommande gastrointestinala blöd-
ningar, ofta i samband med angiodysplasier, 
hör till de svåraste kliniska komplikationerna 
vid vWS och de orsakar betydande morbiditet 
och kostnader. 

De för närvarande tillgängliga behandlings-
alternativen för vWS omfattar 1) desmopres-
sin, ett syntetiskt derivat av det antidiuretiska 
hormonet vasopressin som frisätter endogent 
vWF och FVIII från endotelet, och 2) faktor-
koncentrat som innehåller antingen medel-
måttigt renad vWF/FVIII eller endast högre-
nad vWF. Dessutom används det antifibrinoly-

tiska läkemedlet tranexamsyra, vanligen som 
adjuvans tillsammans med desmopressin eller 
faktorkoncentrat, särskilt om det förekommer 
blödning i hud och slemhinnor. Tranexamsyra 
minskar den tidiga fibrinolytiska aktiviteten. 

Desmopressin är förstahandsbehandling vid 
mild typ 1-vWS. Patienter med typ 2 svarar 
ofta dåligt på desmopressin eftersom den vWF 
som frisätts inte är normal, och läkemedlet 
är utan verkan vid typ 3 där bara minimala 
mängder vWF finns tillgängliga för frisättning. 
Alla för närvarande tillgängliga vWF-faktor-
koncentrat har visats vara säkra och effektiva, 
men det finns skillnader i förhållandet mellan 
vWF och FVIII och i sammansättningen av 
vWF-multimererna.Behandlingen kan ges 
antingen vid behov efter en spontan eller 
posttraumatisk blödning eller profylaktiskt 
före invasiva ingrepp, operationer eller för-
lossningar. Bara en liten del av patienterna 
behöver regelbunden profylax med faktorkon-
centrat, främst vid typ 3. Vid menorragi bör 
man också överväga hormonbehandling med 
systemiska östrogener eller intrauterina inlägg 
som utsöndrar progesteron lokalt.

Sedan 2011, när de första nordiska riktlin-
jerna för vWS publicerades (6), har det skett 
en del framsteg beträffande organisering av 
vården, klinisk praxis, laboratoriediagnostik 
inklusive alternativa hemostatiska mekanis-
mer och nya hanteringsmöjligheter. Till de 
viktigaste förändringarna hör: 1) strategisk 
och standardiserad förbättring av tillgången 

Figur 1. Översikt över hemostasen och laboratorietester för den primära hemostasen, koagulationssystemet och 
fibrinolysen. FDP = fibrindegenerationsprodukter.
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till vård runt om i Europa inklusive Norden 
och Baltikum, med användning av ett multi-
disciplinärt tillvägagångssätt (www.euhanet.
org), 2) standardiserad utvärdering av pa-
tientens och familjens blödningsanamnes, 
3) introduktion av termen "låg vWF" i stället 
för vWS för patienter med vWF-nivåer på 
30–50 IU/dl, 4) mätning av vWF, i stället för 
mätning av ristocetin-kofaktoraktivitet som 

använder sig av receptorn GPIbα på trom-
bocyterna, samt undersökning avglobal koa-
gulation och analyser av trombingenerering, 
och slutligen 5) nya behandlingsalternativ 
som har blivit tillgängliga, bland andra kon-
centrat av ren vWF och rekombinant vWF. 
Denna översikt koncentrerar sig på medfödd 
vWS och förvärvat von Willebrand-syndrom 
behandlas inte.

VWD 
Type

Fre-
quency 
(% of 
VWD)

Bleeding 
pheno-
type

Genetic 
inheritance

Response 
to DDAVP

First line VWF Assays Second line VWF 
assays

Geno-
typing

1 70 Asympto-
matic to 
mod-
erately 
severe

Autosomal 
dominant, 
incomplete 
penetrance

Good VWF activity < 0.35 IU/dL
Activity to Ag ratio ≥ 0.7

 
VWF:CB normal  
VWF:CB to Ag ratio ≥ 0.7

High RIPA variable 
decreased  
or normal 

VWF multimers for 
equivocal cases, all 
MWM present

Not 
indi-
cated

2A 10-15 Moderate 
to mod-
erately 
severe

Autosomal 
dominant 
or recessive

Good 
response 
rare

Activity to Ag ratio < 0.7

 
VWF:CB to Ag ratio < 0.7

High RIPA decreased

High & intermediate 
MWM missing

Exons 
20–27

2B <5 Moderate 
to mod-
erately 
severe

Autosomal 
dominant

Not  
indicated

Activity to Ag ratio < 0.7

VWF:CB to Ag ratio < 0.7

Low RIPA increased, 
high RIPA decreased

High MWM usually 
missing

Exon 
28

2M 10-15 Moderate 
to mod-
erately 
severe

Autosomal
dominant

Good 
response 
rare

Activity to Ag ratio < 0.7

 
VWF:CB normal 
VWF:CB to Ag ratio >0.7

High RIPA  
decreased

All MWM present

Exons 
29–52

2N Rare Mild to 
moderate

Autosomal
recessive

Sub-
optimal

Activity to Ag ratio < 0.7

 
VWF:CB normal 
VWF:CB to Ag ratio >0.7

VWF:FVIIIB  
decreased

All MWM present

Pro-
moter

3 Rare, 
but 
higher 
in 
Scandi-
navia

Severe Autosomal
recessive

No 
response

Virtually absent VWF Virtually absent VWF Whole 
gene

Tabell 1. Särdrag och differentialdiagnos vid olika typer och subtyper av von Willebrands sjukdom.
Den nuvarande klassificeringen av vWS grundar sig på kriterier som har utvecklats av underutskottet för vWF  
vid International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). vWS indelas i typ 1 med partiell brist  
på normalt fungerande vWF, typ 2 med kvalitativ dysfunktion av vWF och typ 3 med nästan total brist på vWF.  
Typ 2 indelas ytterligare i undergrupper: 2A med brist på vWF-multimerer med hög molekylvikt, 2B med ökad 
bindning av vWF till GP1bα i på trombocyterna, 2M med defekter i funktionen av vWF-associerade trombocyter 
trots förekomsten av normala multimerer och 2N med defekt bindning av vWF till FVIII.

CB: collagen binding; DDAVP: desamino-8-arginine vasopressin; MWM: molecular weight multimers;  
RIPA: ristocetin-induced platelet aggregation; VWF: von Willebrand factor; VWF:FVIIIB: VWF-factor VIII binding
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Organisering av vården vid 
blödningssjukdomar
Organiseringen av vården vid blödnings-
sjukdomar har setts över på europeisk nivå 
(7). European Association of Haemophilia 
and Allied Disorders (EAHAD) grundades 
2008 och har varit aktiv med att 1) starta ett 
prospektivt register för säkerhetsuppföljning 
(EUHASS) som rapporterar var tredje månad, 
och 2) harmonisera behandlingen vid olika 
centrum genom gemensamma kriterier för 
omfattande behandlingscentrum (EHCCC) 
och behandlingscentrum för hemofili (EHTC) 
inom ramen för europeiska hemofilinätver-
ket EUHANET som bildades 2012. Till de 
viktigaste EHCCC-kriterierna hör: 1) antalet 
patienter med allvarlig hemofili eller besläk-
tade sjukdomar bör vara minst 40, 2) tillgång 
till expertvård dygnet runt, 3) tillgång till 
koagulationslaboratorium dygnet runt, och 4) 
aktiv forskningsverksamhet (www.EAHAD.
org, www.EUHASS.org, www.hclocator.org). 
Handhavandet av patienter med vWS och 
andra koagulationsfaktorsdefekter har i första 
hand centraliserats till behandlingscentrum 
för hemofili, åtminstone i Europa och USA.

Standardiserad bedömning  
av blödningssymtom
Det är väl känt att det inte är lätt att utvär-
dera en patients blödningstendens. Det har 
därför utvecklats verktyg för bedömning av 
blödningssjukdomar (bleeding assessment 
tools, BAT). De består av standardiserade 
blödningsenkäter som ger ett numeriskt 
poängtal utgående från antalet blödnings-
episoder och deras svårighetsgrad. Poäng ges 
för varje blödningssymtom och de läggs till 
det slutliga poängtalet. Fördelen med dessa 
verktyg är att de berättigar omfattande la-
boratorieundersökningar för patienter med 
symtom, medan onödiga laboratorieprover 
kan undvikas hos symtomfria patienter. Lä-
karna får också underlag för en strukturerad 
anamnesupptagning. Verktygen har gjort det 
lättare att förutsäga den individuella risken 
för framtida blödningar hos vWS-patienter. 
Kännetecknande för vWS är att blödningar 
förekommer på flera vaskulära ställen. En 
arbetsgrupp vid ISTH:s underutskott för 
vWS utarbetade 2010 ISTH-BAT, med mål-
sättningen att etablera ett standardiserat 
verktyg (8) (www.isth.org/resource/resmgr/
ssc/isth-ssc_bleeding_assessment.pdf). Före-
teelser som bidrar till poängtalet är näsblod, 
hudblödning, blödning från små sår, hematuri, 

gastrointestinal blödning, blödning i mun-
hålan, blödning efter tandextraktion, kirurgi 
eller trauma, menorragi, postpartumblödning, 
muskelhematom, hemartros och blödning i 
centrala nervsystemet. Systematisk använd-
ning av ett BAT rekommenderas för läkare 
som utvärderar en patient med misstänkt 
medfödd blödningssjukdom (6). En pediatrisk 
enkät har också tagits fram. 

Typ 1-vWS och låg vWF
Plasmanivån av vWF hos friska uppvisar 
stor variation, mellan 50 och 240 IU/dl; hos 
personer med blodgrupp O är nivån 25 pro-
cent lägre. I de senaste riktlinjerna har det 
för vWS diagnostiska gränsvärdet för vWF 
sänkts till mellan 30 och 40 IU/dl, eftersom 
forskningsrön visar att patienter med vWF-
nivåer under 30 IU/dl har stor sannolikhet 
för att få betydande blödningssymtom och för 
att ha patologiska vWF-varianter, jämfört med 
patienter med högre vWF-nivåer (10). Termen 
låg vWF har använts för patienter som har 
blödningar och WF-nivåer mellan 30 och 50 
IU/dl. Brittiska riktlinjer rekommenderar att 
patienter med låg vWF ska anses ha en primär 
hemostatisk defekt som är en riskfaktor för 
blödningar, snarare än att de har vWS (11).

Efter det visade en stor studie omfattande 
432 patienter i Förenta staterna att en tredje-
del av patienter som tidigare getts typ 1-diag-
nos vid tidpunkten för studien hade normala 
nivåer av vWF (12). Trots att vWF-nivåerna 
var normala hade en del av dessa patienter 
dock betydande blödningssymtom. Vi fick 
liknande resultat i vår singelcentersstudie i 
Helsingfors, där 50 procent av patienter med 
tidigare diagnos på typ 1-vWS hade normala 
nivåer av vWF (13). Dessa erfarenheter tyder 
på att tidigare vWS-diagnoser bör granskas 
kritiskt på kliniken, om det gått mer än tio år 
sedan den senaste plasmaanalysen eller om 
diagnosen har ställts utifrån släktanamnesen, 
som kan vara subjektiv. Detta gäller särskilt i 
fall där blödningssymtomen är lindriga. An-
dra faktorer vid sidan av vWS kan bidra till 
dessa patienters kliniska fenotyp, exempelvis 
lindriga funktionsdefekter hos trombocyterna 
(14). Klinisk erfarenhet har visat att patienter 
med vWF-nivåer mellan 30 och 50 IU/dl kan 
ha varierande blödningstendens från inga till 
betydande blödningssymtom, och därför bör 
man fästa vikt vid den kliniska fenotypen. Det 
finns också data som antyder att största delen 
av dessa patienter svarar bra på desmopres-
sin (15). 
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En annan obesvarad fråga gäller behand-
lingen av äldre patienter med typ 1-vWS, 
eftersom nivåerna av vWF och FVIII kan 
förbättras med tiden. Stigande vWF-nivåer 
kan bero på samtidiga sjukdomar, såsom 
hypertoni, diabetes, cancer och hypotyreos 
(16). Det är inte klarlagt om normaliserade 
vWF-nivåer leder till minskade blödnings-
symtom, eftersom tillgängliga studier visar 
motstridiga resultat. Behandling av äldre 
patienter med desmopressin och/eller vWF 
är inte okomplicerat eftersom det kan leda 
till trombotiska komplikationer, åtminstone 
i fall med trombotiska riskfaktorer såsom 
cigarrettrökning.

Nya perspektiv på 
laboratorieundersökningar
För att optimera behandlingen är det viktigt 
att rätt identifiera vWS och differentiera 
dess viktigaste typer. För det krävs en panel 
av olika analysmetoder för vWF, bland dem 
vWF-aktivitet, och bedömning av interak-
tionerna mellan vWF och trombocyter, vWF 
och kollagen (VWF:CB) samt vWF och 
FVIII (VWF:FVIII). De nordiska centren 

samarbetar, eftersom vissa tester, till exempel 
vWF-multimerer och mätning av vWF:FVIII-
bindningen, inte finns tillgängliga på alla la-
boratorier. I figur 2 visar vi den diagnostiska 
algoritm som de nordiska centren i samarbete 
följer vid klinisk misstanke om vWS.

De viktigaste framstegen den senaste tiden 
gäller automatisering av vWF:CB samt kom-
mersialisering av nya analyser som återspeg-
lar bindning till trombocyt-glykoprotein lb 
(GPIb), men som i vissa fall inte använder 
ristocetin. En nackdel är då att analysen av 
tekniska orsaker inte kan använda trombocy-
ter från patienten. 

Den kliniska nyttan av traditionell risto-
cetin-kofaktoranalys (VWF:RCo) begränsas 
av metodens stora variabilitet, otillräckliga 
känslighet och höga gräns för påvisande av 
vWF (17). De nya analysmetoderna för vWF-
aktivitet är oberoende av ristocetin och lyofi-
liserade trombocyter och har därför inte dessa 
nackdelar. De har också blivit tillgängliga i de 
nordiska länderna (18, 19). Dessa vWF-akti-
vitetsanalyser använder sig av antingen GPIb-
mutanter med förbättrad funktion som binder 
vWF utan den platsspecifika spänningsföränd-
ring som orsakas av ristocetin (VWF:GPIbM) 

Figur 2. Algoritm för laboratoriediagnostik av vWS vid klinisk misstanke om sjukdomen. Vid varje bedömning ska 
anemi utteslutas eftersom de röda blodkropparna ökar vWF-aktiviteten i blodcirkulationen. * RIPA = ristocetin-
induced platelet activation. 
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eller en monoklonal antikropp som känner 
igen den funktionella GPIb-bindande epito-
pen på vWF (VWF:Ab). Externa kvalitets-
kontrollprogram (EQA) i Europa, som också 
omfattar de nordiska centren, rapporterar att 
de nya vWF-aktivitetsanalyserna i ökande 
grad används rutinmässigt på laboratorierna. 
Fördelar med vWF:GPlbM-testet är att det är 
enkelt och ger resultat som är jämförbara med 
VWF:RCo, och dessutom ger bättre diagnos-
tisk noggrannhet vid mycket låga vWF-nivåer 
(20). vWF:RCo-aktivitetsmetoden har ännu 
inte ersatts i de officiella rekommendationerna 
för vWS-testning, men eftersom det finns ett 
ökande antal studier som visar på positiv kor-
relation mellan vWF:RCo och vWF:GPIbM 
med data som verkar övertygande, kommer 
metoden troligen att tas med i riktlinjerna (21).

Mätning av vWF-propeptid, som för 
närvarande inte finns tillgänglig i Norden, 
kan föra in en ny dimension i diagnostiken 
(22). vWF-propeptid och vWF är kovalent 
bundna i lagrad form, men molekylerna dis-
socierar när de frigörs i plasma. vWF har en 
betydligt kortare halveringstid än vWF, och 
mätning av vWF-propeptid ger en inblick i 
elimineringen av vWF. Analysen identifierar 
typ 1-patienter med låg vWF till följd av 
ökad eliminering, vilket inverkar på valet av 
behandlingsstrategi.  

Analys av vWF-multimerer
vWF-multimerernas storleksdistribution un-
dersöks med gelelektrofores följd av western 
blotting för att differentiera undergrupperna 
av vWS och skilja typerna 2A och 2B från 2M 
och typ 1 (23). Dessutom utför vissa centrum 
rutintestning av vWF-multimerer hos alla typ 
3-patienter som en del av sin omfattande labo-
ratorieutvärdering; detta på grund av farhågor 
om terapi och vWF:Ag:s känslighetsbegräns-
ningar. Vid förvärvad vWS, som faller utanför 
ramen för vår artikel, förekommer varierande 
multimermönster beroende på bakomlig-
gande etiologi. Multimeranalys kan därför 
vara till hjälp för optimalt handhavande av 
dessa patienter, bland andra patienter med 
aortaklaffstenos, med apparater som stöder 
vänstra kammarens verksamhet och med 
störd hemostas.

vWF-multimeranalys finns inte tillgänglig 
i alla nordiska länder. Analysen är invecklad 
och tidskrävande, det behövs specialutrust-
ning och teknisk expertis och metoden är inte 
standardiserad. Nya snabba halvautomatiska 
metoder ger kvantitativ bestämning av vWF-

multimerer och målet är att standardisera me-
toden och övervinna dess tekniska problem 
(24, 25). Det behövs EQA-program för att 
utvärdera metodernas diagnostiska precision 
innan de upptas i rutindiagnostiken. Sådana 
inledande prövningar av den halvautomatiska 
metoden har gjorts i Norden och Baltikum, 
och de första resultaten har publicerats (26).

Funktionstest på trombocyter i helblod
Utvärdering av vWS-typernas svårighetsgrad 
utgående från traditionella plasmaanalyser 
är fortfarande inte optimal. Vissa kliniska 
analyser som grundar sig på blodflöde och 
skjuvkraft finns tillgängliga för kliniskt bruk. 
Bedömning av vWF-beroende trombocytfunk-
tion i helblod kan ge ett tillskott till screen-
ingmetoderna och ge stöd för utmanande 
diagnostik. PFA-100och PFA-200 (Platelet 
Function Analyzer) visar hög sensitivitet för 
allvarlig vWS, men har ifrågasatts för screen-
ing av mild vWS och typ 2N (27). Medan vissa 
nordiska centrum har påvisat ett mervärde 
för PFA vid alla lindriga typer av vWS (13), 
har andra tagit bort testet från sitt annars 
kompletta vWS-testbatteri. Det är att märka 
att en fullständig panel av plasmabaserade 
vWS-tester utökad med analyser av global 
koagulation inte undersöker vWF:s funktion 
under fysiologiska blodflödesförhållanden, 
vilket de nyaste mikroflödesanalyserna gör. 
Dessa nya analyser föreslås därför för framtida 
utvärdering av primär hemostas (28).

Multiplate® är en ny generation av hel-
blodsaggrometri med potentiellt diagnostiskt 
värde vid vWS (29). Nya studier om Multi-
plate har visat såväl överensstämmelse med 
Born-aggrometri som diagnostisk precision 
med avseende på ristocetin-inducerad trom-
bocytaggregation (WB-RIPA) vid vWS (29, 
30). Hittills har en del av behandlingscentren 
använt Multiplate antingen som ett uteslut-
ningstest (29) eller som ett diagnostiskt test 
med hjälp av validerad intern WB-RIPA (13). 
Trots det är RIPA med ljustransmissionsaggre-
gometri i trombocytrik plasma den metod som 
mest används vid nordiska centrum och den 
ses fortfarande som den gyllene standarden.  

Globala koagulationstester
Analysmetoder för global hemostas, såsom 
viskoelastiska koagulationsanalyser (trom-
boelastometri och tromboelastografi) och 
trombingenerering, används för att utvärdera 
koagulationskapaciteten utöver faktornivåerna 



27 Årgång 180 Nr 1, 2020 

vid ärftliga blödningssjukdomar (31, 32). Visko-
elastiska koagulationsanalyser används allt mer 
för perioperativ, akut och elektiv utvärdering 
av blödningstendens. Vid vWS har standard-
formen av rotatorisk tromboelastometri lågt 
diagnostiskt värde för att få fram defekten 
vid vWS eller hemofili beroende på den höga 
koncentrationen av aktivatorer, medan trom-
boelastografi har visat sig vara känslig eftersom 
aktivatorkoncentrationerna är lägre (33). 

Analyser av trombingenerering (TG) är 
däremot inte i rutinbruk, eftersom begränsad 
standardisering gör att variationen är bety-
dande hos samma patient eller laboratorier 
emellan. En färsk nordisk multicenterstudie 
om standardisering av TG med kalibrerad 
automatiserad tromboelastografi visar dock 
resultat som är lika robusta som standard-
koagulationsanalyser (34). Vid vWS har 
trombingenereringen visats vara försvagad, 
närmast på grund av minskade FVIII-nivåer, 
och flera studier behövs innan analysen kan 
tillämpas vid klinikerna (35).

Genotypning
Genotypning behövs vanligen inte vid vWS 
och bör reserveras för specialfall där det be-
hövs genetisk rådgivning; den bör då utföras 
centraliserat med specialexpertis. Genotyp-
ning finns tillgänglig på några laboratorier i 
Norden, eller så är tjänsten utlagd. Genotyp-
ningen har betydelse för differentialdiagnos-
tiken, till exempel för att differentiera typerna 
2B och 2N från vWS av trombocyttyp och 
lindrig till medelsvår hemofili. Dessutom bör 
genetisk testning genomföras på vWS-patien-
ter med oklara kliniska fynd eller laborato-
rieresultat, och vid typ 3-fall för att bekräfta 
diagnosen samt vid genetisk rådgivning. Ett 
multiprofessionellt tillvägagångssätt rekom-
menderas omfattande kliniska koagulations-
experter, experter från koagulationslaborato-
rier och genetiska laboratorier samt genetiska 
rådgivare. De kan tillsammans ge information 
om personliga och genetiska risker i samband 
med vWS och om strategier för handhavandet 
samt om identifiering av släktingar som bär 
på den sjukdomsalstrande mutationen. Mer 
omfattande nya sekvenseringsmetoder kom-
mer antagligen att spridas och man kommer 
då att följa en standardiserad algoritm, vilket 
tillsammans med ett heltäckande paket av 
analyser kommer att ge nya insikter också 
beträffande differentialdiagnostiken. 

På 1990-talet rapporterade en svensk grupp 
om den genetiska bakgrunden för 24 svenska 

och finländska patienter med typ 3-vWS. De 
upptäckte två möjliga grundarmutationer 
(36). Dessa resultat bekräftades ytterligare i 
vår studie med tio typ 3-patienter från Finland, 
där samma vWF-varianter stod för 85 procent 
av de genetiska defekterna (37). Trots att ge-
netisk analys bekräftar diagnosen verkar det 
inte finnas något samband med det kliniska 
uttrycket, som visar variation också vid denna 
den allvarligaste formen av vWS. Denna ob-
servation visar på behovet att undersöka hur 
naturliga antikoagulantia, flödesutlöst uttänj-
ning av den globala vWF-strukturen och olika 
extracellulära matrixprotein, såsom kollagen 
och laminin, påverkar trombocyternas adhe-
siva funktioner.

Nya behandlingsmöjligheter
Vid vWS beror blödningstendensen främst 
på felaktig vWF, men en eventuell sekundär 
defekt i FVIII har också klinisk betydelse. 
Både vWF och FVIII är oumbärliga för nor-
mal hemostas. FVIII-nivån reglerar vanligen 
hemostasen vid mjukdelsblödningar (i leder 
och muskler) och postoperativt, medan vWF-
aktiviteten är kritisk för kontroll av primär 
hemostas vid blödning i mag-tarmkanalens 
slemhinna, näsblod och menorragi. Allt som 
allt har hörnstenen vid behandling av vWS 
varit att ersätta både vWF och FVIII med 
substitutionsterapi (tabell 2).  

Tabell 2. De för närvarande i Finland till buds stående 
koncentraten av vWF/FVIII och ren FVIII.

Trade name Generic name VWF:RCo/
FVIII:C ratio

Haemate® human VWF/FVIII 2.4

Immunate® human VWF/FVIII 1

Wilate® human VWF/FVIII 1

Wilfactin® human VWF >60

Vonvendi® vonicog alfa only traces

Den viktigaste utvecklingen i behandlingen 
av vWS på senare tid har varit att rent vWF-
koncentrat framställt ur plasma (Wilfactin ®) 
och rent rekombinant vWF-koncentrat har 
introducerats (Veyvondi® eller Vonvendi®). 
Efter infusion av ren vWF sker en tidsbero-
ende endogen korrektion av FVIII-nivåerna 
hos vWS-patienter. Tanken bakom behand-
ling med ren vWF är att undvika exogen FVIII 
och ansamling av FVIII vid fall med utdragen 
behandling och trombogena faktorer, såsom 
postoperativa tillstånd. I sådana sammanhang 
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måste rent vWF-koncentrat ges 12 till 24 tim-
mar före operationen för att FVIII-nivån ska 
korrigeras. När man planerar kirurgi måste 
man överväga om denna metod är genom-
förbar, men den används allt mer (muntligt 
meddelande av prof. G. Castaman).  

I motsats till andra behandlingar produ-
ceras rent rekombinant vWF-koncentrat i 
frånvaro av vWF-klyvande ADAMTS13, och 
det innehåller ultrastora multimerer som inte 
förekommer i plasma. En teoretisk fördel som 
föreslagits är att dessa ultrastora multimerer 
eventuellt kan kontrollera gastrointestinala 
blödningar från angiodysplasier, där standard-
behandling ger dåligt svar. Kliniska prövning-
ar som är särskilt utformade för att svara på 
denna fråga behövs. Mera data behövs också 
för att förstå den potentiella trombosrisken 
vid denna metod.

Slutsatser
Bland de viktigaste utvecklingslinjerna vid 
vården och behandlingen av vWS i Norden de 
senaste åren märks införandet av centralise-
rad vård vid behandlingscentrum för hemofili 
och bättre precision vid diagnostik och typ-
ning av vWD. De diagnostiska kriterierna för 
typ 1 med lägre diagnostiskt gränsvärde har 
tagits i bruk vid klinikerna, och de har främ-
jat en bättre förståelse för patofysiologin hos 
patienter med låg vWF utan kriterier för vWS. 
Slutligen har nya koncentrat av ren vWF blivit 
tillgängliga, vilket öppnar vägen för bättre 
behandlingsalternativ vid vWS i framtiden.  
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Summary
Update on von Willebrand disease 
von Willebrand disease (VWD) is the most common inherited bleeding disorder. It arises from a quan-
titative or qualitative deficiency of von Willebrand factor (VWF), a large multimeric glycoprotein with a 
major role in primary hemostasis. Patients with VWD have mild to severe bleeding symptoms. Diagnosis 
and treatment of VWD in the Nordic countries primarily occurs through comprehensive treatment cent-
ers by following guidelines outlined by the Nordic Haemophilia Council. There have been several devel-
opments in both diagnosis and clinical management of VWD. This review focuses on the new aspects of 
VWD care, evolving novel treatment options, as well as laboratory assay development.
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The Role of Platelets and 
Megakaryocytes in Coagulation and 
Inflammation.
Anucleate, platelets have been traditionally 
viewed as simple cells, which participate in 
hemostasis and thrombosis. Platelets inherit 
a predictable, fixed, and relatively short-act-
ing hemostatic toolset from their parent cell: 
the megakaryocyte (MK). While the hemo-
static roles of platelets are well recognized, 
emerging data demonstrate megakaryocytes 
and platelets possess diverse and dynamic 
functions that also mediate inflammatory and 
immune response (3–5). In addition, platelets 

are thought to play critical roles in infectious 
diseases as many infectious processes result in 
thrombocytopenia due enhanced destruction 
of megakaryocytes and platelets (6–8). 

Megakaryocytes and platelets have a rel-
atively static transcriptome and proteome 
under basal conditions (9). However, recent 
studies have suggested the transcriptome of the 
megakaryocyte and subsequently the platelet, 
is dynamic during inflammatory processes, 
including viral infections and bacterial sepsis 
(10, 11). Changes in the transcriptome result 
in megakaryocytes and platelets possessing a 
multitude of innate immune tools, including 
toll-like receptors to recognize pathogens, 
and Fc receptors, which recognize immune 
complexes (3). In addition, platelets contain 
mRNA and proteins which act as antimicro-
bial agents, including antimicrobial peptides 
and beta-defensins, which directly act on 
bacterial pathogens (3, 5, 12). Platelets also 
release chemokines such as platelet factor 
4, RANTES and β-thromboglobulin, which 
increase leukocyte recruitment and surviv-
al during viral infections (Figure 1). These 
cytokines and chemokines can reduce HIV 
infection by directly interacting with the viral 

SKRIBENTERNA

Robert A. Campbell PhD, Assistant Professor of 
Internal Medicine, Division of General Medicine, 
University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA
 
Elizabeth Middleton PhD, Instructor of Internal 
Medicine, Division of Pulmonary and Critical Care 
Medicine, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

Coagulation and Inflammation
Robert A. Campbell and Elizabeth Middleton

Sir William Osler observed that “(e)xcept on few occasions, the patient appears to die from 
the body’s response to infection rather than from it.” During infection, two biological systems 
which are critically important in dictating the body’s response are the hemostatic and inflam-
matory pathways. While considered separately regulated biological pathways, coagulation 
and inflammation are intimately connected with extensive communication between each 
other resulting in an optimal response to injury and infection. However, abnormal responses 
in either pathway can result in excessive bleeding or thrombosis or an overexaggerated 
immune response. Amplified coagulation and inflammatory responses occur once pathogens 
and inflammatory mediators reach the systemic circulation, resulting in vascular damage, 
microthrombi, and multiorgan failure, including sepsis. These responses can further lead 
to a dysregulated hemostatic system resulting in thrombotic microangiopathy (hemolytic 
anemia, thrombocytopenia and microthrombi), complement activation and disseminated 
intravascular coagulation (DIC) (1, 2). Understanding the interplay between both systems is 
critical to developing novel therapeutics to bring both systems back into balance. This brief 
review will cover three areas which greatly influence coagulation and inflammation during 
disease: 1) megakaryocytes and platelets, 2) coagulation and fibrinolysis, and 3) immune 
cells and the endothelium. Taken together, this short review will provide a global overview of 
dysregulated coagulation and inflammation and areas of future discovery, which could lead to 
the development of novel diagnostics and treatments.
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envelope and inhibit Plasmodium parasites 
during malaria infection (13-16). Further-
more, certain changes in the transcriptome 
and proteome, including αIIb expression, have 
been associated with increased mortality (10).

Recently, megakaryocytes have been shown 
to play significant roles in fighting infections. 
For example, megakaryocytes possess major 
histocompatibility complex (MHC) I and 
are capable of endocytosis of endogenous 
antigen (17). Upon processing the antigen 
through the proteasome, megakaryocytes 
can present antigens in an MHC-I dependent 
manner to activate CD8+T cells. In addition, 
viral infections such as influenza and dengue 
virus significantly alter the transcriptome 
of megakaryocyte and platelets, resulting 
in expression of novel anti-viral molecules 
such as interferon-induced transmembrane 3 
(IFITM3) (11). Induction of IFITM3 in mega-
karyocytes and surrounding hemopoietic 
stem cells reduces viral infection and appear 
to be mediated through type I interferon re-
lease from the megakaryocyte.

Megakaryocytes and platelets also have 
toll-like receptors (TLRs) on their surface to 
facilitate innate immunity and interactions 
with other immune cells. Platelets express 
TLR2 (18, 19), TLR4 (20, 21), and TLR9 
(22), which play a role in platelet activation, 
secretion of pro-inflammatory cytokines, and 
enable the formation of heterotypic plate-
let-immune cell interactions. In addition, 
platelets express TLR7 and TLR3, which alter 
platelet-leukocyte aggregates, which will be 
discussed more below (23, 24).

The Role of Thrombin Generation, 
Clot Formation and Fibrinolysis in 
Inflammation.
Tissue factor (TF) is a critical glycoprotein, 
which is located at the nexus of coagulation 
and inflammation (25). Expression of TF leads 
to the initiation of the host response against 
injury and pathogen invasion. TF is normally 
located in in the sub-endothelium to prevent 
aberrant exposure to blood (26). However, 
upon mechanical injury or inflammatory 
stimuli, TF expression is upregulated on peri-
vascular cells as well as monocytes, which 
exposes TF to the circulating blood (Figure 2). 
This allows for factor VIIa (FVIIa) to complex 
with TF, resulting in activation of Factor IX 
and X, which subsequently converts a small 
amount of prothrombin to thrombin (26). 
This initial burst of thrombin acts as a positive 
feedback to amplify activation of the coagu-
lation system and generate more thrombin 
(26). Increased thrombin generation promotes 
platelet activation, fibrin clot formation, and 
pro-inflammatory measures mediated by the 
activation of protease activated receptors 
(PARs) on endothelial and other immune 
cells (27). Pro-inflammatory events driven by 
thrombin include recruitment and activation 
of monocytes, neutrophils and platelets and 
adhesion of leukocytes to endothelial cells, 
and the activation of the complement systems 
(27-29). Furthermore, activation of PARs by 
thrombin and TF-FVIIa results in increased 
release of pro-inflammatory cytokines, which 
further activate endothelial and immune cells, 

Figure 1. Megakaryocytes and platelets are key players in the inflammatory response. Pathogens and inflamma-
tory cytokines can interact with megakaryocytes through MHC-1, toll-like receptors, and other immune receptors 
to alter the megakaryocyte and platelet transcriptome. Megakaryocytes can regulate viral and bacterial infections 
through changes in the transcriptome profile. Platelets circulate in the blood and can interact with pathogens and 
release inflammatory molecules to block viral and bacterial infections. 
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resulting in secretion of damage-associated 
molecular patterns (DAMPs) (30). DAMPs 
will bind to TLRs on endothelial cells, im-
mune cells, and platelets to further amplify 
inflammation (30). 

Thrombin activates PARs on platelets and 
endothelial cells and generates fibrin. Throm-
bin activation of platelets results in release 
of chemokines and cytokines to reduce the 
spread of infection, while fibrin formation 
allows pathogens to be trapped and cleared 
by leukocytes (27-29).

Besides activating PARs on platelets and 
endothelial cells, thrombin will cleave soluble 
fibrinogen into insoluble fibrin. Fibrin plays 
a significant role in preventing blood loss by 
sealing damaged vessels (31). However, fibrin 
formation also recruits monocytes and mac-
rophages to limit pathogens from spreading 
(32). Furthermore, fibrin directly regulates 
the production of inflammatory cytokines 
and chemokines, including tumor necrosis 
factor alpha (TNFα), interleukin 1-beta and 
monocyte chemoattractant protein-1(33). 
Inflammatory cytokine production is thought 
to be mediated by TLR4 (34). Fibrin(ogen) 
appears critical to regulating host immune 
responses as fibrinogen-deficient mice have 
less macrophage adhesion and recruitment as 
well as reduced thrombin-mediated cytokine 
production (35). 

Generation of fibrin to reduce blood loss 
and prevent systemic bacterial spreading also 

activates the fibrinolytic system to break down 
the fibrin matrix and promote wound healing 
(35). Thrombin activates the endothelium to 
generate and secrete tissue-type plasminogen 
activator as well as urokinase type plasminogen 
activator. Both enzymes cleave plasminogen 
to plasmin, which ultimately degrades fibrin 
(36). While the fibrinolytic system is beneficial 
enhanced activation of the system can lead to 
increased inflammation. Plasmin generation 
can induce activation of NF-κB to drive expres-
sion of TNF-α, IL-1, and IL-6 (37). Plasmin can 
also activate parts of the complement pathway 
leading to the generation of inflammatory 
anaphylatoxins and the formation of the mem-
brane attack complex (38). The importance 
of thrombin generation, fibrin formation, and 
fibrinolysis has been demonstrated in mouse 
models where reduced thrombin generation 
and enhanced fibrinolysis increases susceptibil-
ity to bacterial infections, suggesting thrombin, 
platelets and megakaryocytes play critical roles 
in stemming the spread of infection, while 
maintaining hemostasis (35).

The Role of Immune Cells and  
the Endothelium in Coagulation  
and Inflammation.
Immune cells, including monocytes, macro-
phages, and neutrophils are key regulators of 
the interface between coagulation and inflam-
mation. Monocytes are innate immune cells 
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R. Campbell & E. MiddletonFigure 2. The coagulation pathway regulates inflammatory responses. Tissue factor (TF) is exposed upon injury 

and pathogen invasion and interacts with factor VIIa (FVIIa) to generate factor Xa (FXa) and thrombin (IIa). Throm-
bin can then cleave fibrinogen to fibrin to generate a clot, which can trap leukocytes. Fibrin and IIa will cause 
leukocytes to synthesize inflammatory cytokines. IIa can also active endothelial cells through PARs and other re-
ceptors to release DAMPs. Furthermore, activated endothelial cells release tissue type plasminogen activator (tPA), 
which can dissolve the fibrin clot.
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responsible for phagocytosis of pathogens and 
the development of tissue macrophages and 
dendritic cells (39). Monocytes are a signifi-
cant source of TF, which can drive aberrant 
thrombin generation and cytokine production 
from surrounding immune cells (26). In ad-
dition, activated platelets bind to monocytes 
through their surface receptor P-selectin, 
adhering to PSGL-1 on the monocyte surface 
(40). Engagement of these two receptors and 
the formation of platelet-monocyte aggregates 
(PMAs) induces proinflammatory cytokine 
production by the monocytes, resulting in 
increased inflammatory and altered coagu-
lation pathways (Figure 3) (41). Increased 
PMA formation has been associated with 
inflammatory diseases such as diabetes, sepsis, 
and cardiovascular disease (42-44).

Neutrophils also play a significant role 
in altering inflammation and coagulation. 
During inflammation, activated neutrophils 
release web-like structure called neutrophil 
extracellular traps (NETs), which are made up 
of DNA, histones, and enzymes, such as neu-
trophil elastase and myeloperoxidase (MPO), 
to prevent the spread of pathogens (45). 
While NETs are responsible for entrapping 
and eliminating bacteria, they are also known 
to promote inflammation and thrombosis 
(45). NETs can be found inside thrombi and 
promote resistance to fibrinolysis (46). Fur-
thermore, NETs can activate platelets and 
endothelial cells, and promote the formation 

of more NETs from surrounding neutrophils. 
Histones associated with NETs also propagate 
increased coagulation and platelet activation. 
In vivo evidence has recently demonstrated a 
significant role for NETs in thrombosis (46). 
Increased markers of NETs, including MPO-
DNA complexes and circulating free DNA 
have been observed to increase after experi-
mental deep vein thrombosis in baboons (47) 
while systematic DNase treatment to degrade 
NETs protects mice from thrombosis (48). 

The endothelium also plays a critical role in 
crosstalk between inflammation and coagula-
tion (49, 50). Activated endothelial cells can 
express TF and initiate thrombin generation 
and fibrin formation (51). Endothelial cells 
also constitutively secrete vWF, and vWF-size 
cleaving and controlling ADAMTS-13 enzyme 
to maintain vWF homeostasis (52, 53). Infec-
tions can consume ADAMTS-13 or lead to 
antibody formation to exhaust or inactivate its 
capacity (49, 50). Decreased ADAMTS-13 activ-
ity may lead to the development of thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TTP), or hemolytic 
uremic syndrome (HUS) or atypical, aHUS, 
resulting in thrombosis formation in the micro-
vasculature (brain, kidneys) due to platelet- and 
vWF-rich deposition and complement activa-
tion (54). Platelets can also bind to endothelial 
derived-vWF and generated fibrin on the endo-
thelium (thrombocytopenia, “consumption”). 

The endothelium also contains natu-
ral anticoagulants that prevent abnormal 
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R. Campbell & E. MiddletonFigure 3. Inflammation activates immune cells to regulate infection. Pathogens and inflammatory cytokines can 

activate neutrophils to release neutrophil extracellular traps, which kill bacterial pathogens. Activated platelets 
will interact with monocytes to induce pro-inflammatory cytokines. Activated platelets will also adhere to vWF se-
creted by activated endothelial cells. Finally, thrombomodulin (TM) and the endothelial protein C receptor (EPCR) 
interact to generate activated protein C (APC) to inactivated thrombin (IIa), which downregulates coagulation.
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thrombin generation and fibrin formation. 
During inflammation, these glycosamino-
glycans are downregulated due to release of 
proinflammatory cytokines. The reduction of 
glycosaminoglycans can reduce the activity 
of antithrombin and tissue factor pathway 
inhibitor, two critical anticoagulants which 
regulate thrombin and TF/FVIIa, respectively 
(55, 56). Reduced glycosaminoglycans also 
impact leukocyte adhesion and transmigra-
tion (55, 56). Other polysaccharides involved 
in the glycocalyx formation on the endothelial 
cell surface regulate coagulation and vascular 
function besides glycosaminoglycans. Dis-
ruption of the glycocalyx leads to increase 
thrombin generation, platelet adhesion and 
vascular edema within minutes of the loss of 
the glycocalyx. 

Endothelial cells also express thrombo-
modulin (TM) and endothelial cell protein C 
receptor (EPCR), which are responsible for 
the generation of activated protein C (APC) 
(57). APC is a critical regulator of coagulation 
and inflammation and deficiency of APC or 
EPCR significantly augment the risk of deep 
vein thrombosis and thromboembolism (57, 
58). APC downregulates thrombin and fibrin 
formation by cleaving coagulation factors 
such as factor VIIIa and Va. In addition, 
thrombin becomes inactivated when bound 
to TM; therefore, APC and TM are critical 
anticoagulant and anti-inflammatory medi-
ators (57, 58). Besides, regulating thrombin 
generation, APC inhibits NF-κB translocation 
to the nucleus and reduces release of pro-in-
flammatory cytokines, expression of TF, and 
inhibits recruitment of neutrophils (59). 
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Cancer-associeret trombose. 
Baggrund, risikofaktorer og 
behandling
Peter Kampmann

Cancerassocieret trombose (CAT) er en hyppig klinisk problemstilling med høj symptombyrde 
for patienterne og forøget mortalitet sammenlignet med kræftpatienter uden trombose. 

Med de forbedrede antineoplastiske behandlingsmuligheder udviklet over de seneste 
dekader, oplever flere cancerpatienter forlænget levetid, men også flere leveår med kroniske 
cancerassocierede komplikationer, heriblandt tromboser. Samtidigt er de medicinske behand-
lingsmuligheder for venøse tromboser blevet flere, hvilket stiller den medicinske specialist i en 
kompleks situation, når man ved systematisk patientinddragelse i fælles beslutningstagning 
med den enkelte patient skal tilpasse behandlingen individuelle behov og praktiske forhold.
I artiklen opsummeres risikofaktorer for CAT, komplicerende tilstande der influerer på behand-
lingsvalg, samt anbefalinger for medicinsk behandling.

Målet er at skrive en oversigtsartikel for læger i almen medicin samt læger på medicinske 
og kirurgiske afdelinger, der ikke er specialiseret i cancerkirurgi, onkologi, hæmatologi eller 
kardiologi.

Baggrund, patofysiologi  
og risikofaktorer
Trombemboliske komplikationer er – sammen 
med infektioner – den næsthyppigste døds-
årsag hos kræftpatienter efter død af selve 
kræftsygdommen samt infektioner. (1)

Prognosen for kræftpatienter forringes 
ved venøs trombembolisme (VTE), hvis man 
sammenligner med matchede patienter med 
tilsvarende kræftsygdom uden trombembo-
lisme. (2)

Cancerassocieret VTE opstår fordi kræft-
sygdommen på både cellulært og makroa-
natomisk plan giver forstyrrelser i blodets 
hæmostatiske balance. Desuden giver nogle af 
de lægefaglige behandlingstiltag imod kræfts-

sygdommen et midlertidigt øget bidrag til den 
protrombotiske tilstand (se tabel 1).

Forståelsen af CAT passer godt ind i den for-
ståelsesmodel, der er beskrevet ved Virchow’s 
Triade, hvorved en tromboses opståen afgøres 
af følgende overordnede faktorer (3,4).

1) Blodets størkningsegenskaber
2) Blodkarrets overflade
3) Strømningforholdene lokalt i blodkarret

Molekylærbiologiske undersøgelser og bil-
leddannende teknikker har været anvendt til 
at undersøge strukturen af størknede clots i 
forskellige lokalisationer og kliniske tilstande.

Det har vist sig at kræftpatienter danner 
tættere clots end andre patienttyper, og man 
har endda kunnet påvise forskelligheder i 
clot-strukturen hos forskellige kræftformer.

Dette peger i retning af, at CAT er en selv-
stændig sygdomsmekanisme, der kan kræve 
længerevarende antikoagulant behandling 
og overvejelser om efterfølgende sekundær 
profylakse, når den vanlige behandlingstid er 
overstået og en trombose er helt eller delvist 
resorberet. (9)
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Forståelsen for den patofysiologiske meka-
nisme ved CAT underbygges af de statistiske 
risikofaktorer man har identificeret for udvik-
ling af venøse tromboser hos kræftpatienter.

Risikofaktorerne er multiple, og optræder 
på forskellige tidspunkter i patienternes for-
løb. Nogle af risikofaktorerne er konstitutive 
for patienten, andre er relateret til kræftsyg-
dommen, og nogle er midlertidige og behand-
lingsrelaterede.

Det påhviler den behandlende kliniker 
gentagent at vurdere tromboserisiko for den 
enkelte patient, men særligt i relation til kræft-
kirurgi, antineoplastisk medicinsk behandling 
og ved akutte indlæggelser får vurderingen 
af aktuel tromboserisiko en vigtig klinisk 
betydning.

Risikofaktorer for cancerassocieret venøs 
trombembolisme er opsummeret i Tabel 2.

Tabel 1. Virchow’s triade set i relation til kræftsygdom (3,4,5,6,7,8)

Blodets egenskaber Blodkarrets overflade Strømningsforhold

Frisættelse af Tissue Factor fra kræftceller 
aktiverer Extrinsic Coagulation Pathway 
systemisk, men også andre mekanismer 
spiller en rolle (3,5,6)

Inflammation provokeret af kræftcellerne 
giver øget signalering til trombocytter, 
der aktiveres i protrombotisk retning og 
kan give tumor-platelet-aggreation samt 
medvirke til metastasering (7)

Øget vævshenfald efter kemoterapi (8)

Visse typer anti-hormonel og anti- 
angiogenetisk cancerterapi påvirker den 
hæmostatiske balance. (23,24,25,26)

Infektion / Sepsis gør patienten  
systemisk prokoagulabel

Anlæggelse af centrale 
venekatetre beskadiger 
endothel lokalt

Direkte indvækst  
i venøse blodkar giver 
lokal trombedannelse  
(tumortrombe)

Operation ved fjernelse 
af tumor efterlader lokal 
vævsinflammation og 
endothelskade

Lokalt tumortryk imod 
vener giver nedsat strøm-
ning med øget tendens til 
lokal spontan koagulation

CVK beliggende  
i blodstrømmen

Immobilisering ved  
cancerrelateret almen 
svækkelse

Komplicerende tilstande med betydning  
for behandlingsvalg

Kræftpatienter udvikler i løbet af deres kro-
niske sygdomsforløb ofte komplikationer 
relateret til enten kræftsygdommen i sig selv, 
eller komplikationer til den anvendte antine-
oplastiske behandling – om denne måtte være 
kirurgisk eller medicinsk.

Særligt betydende for behandling af venøse 
trombemboliske tilstande er de samtidige kon-
kurrende sygdomme og komplikationer, der 
enten giver anledning til blødning, til ændret 
farmakokinetik af antitrombotisk medicin, el-
ler til vanskeligheder med biokemisk tolkning 
af hæmostatiske analyser.

En oversigt over vigtige komplicerende 
tilstande og deres implikationer for antiko-
agulant behandling findes i Tabel 3.

Tabel 2. Risikofaktorer for at udvikle venøs trombembolisme ved kræftsygdom (10)

Generelle risikofaktorer Cancerspecifikke risikofaktorer Behandlingsspecifikke risikofaktorer

Høj alder

Immobilisering

Infektion

Tidligere venøs 
trombembolisme

Fremskredent cancerstadie

Tumortryk / indvækst

Varighed siden diagnose

Visse specifikke cancerformer 
bærer særlig høj risiko for CAT: 
Primær hjernetumor, pancreas, 
ovarium, gastrointenstinale, nyre, 
visse hæmatologiske. (8)

Centralt venekateter

Kirurgi

Kemoterapi (3,8)

Hormonbehandling (11,12)

Rekombinant erytropoietin (13)

Angiogenesehæmmende lægemidler 
(14,15,16,17)
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Ganske ofte ser man patienter der har et 
tromboseproblem i ét vaskulært område, men 
samtidigt bløder i et andet. Ved medicinsk juste-
ring af den systemiske hæmostase står man da 
med afvejningen imellem at gøre gavn uden at 
påføre unødvendig risiko – Primum non nocere.

Antikoagulant profylakse og 
behandling ved CAT
Til den kliniske beslutningstagning angående 
medicinsk tromboseprofylakse hos kræftpa-
tienter der starter kemoterapi eller gennemgår 
cancerkirurgi er der udviklet risikovurderings-
algoritmer og scoringssystemer.

Medicinsk profylakse ved cancerkirurgi
Generelt er risikoen for postoperativ VTE 
dobbelt så høj for kræftpatienter, end for 
personer der gennemgår lignende operationer 
for non-maligne tilstande. (20)

Der er i flere studier påvist signifikant re-
duktion i tromboserate hos kræftpatienter ved 
anvendelse af forhøjet postoperativ profylak-
sedosis samt sikring af at profylaksen startes i 
tidsintervallet fra 2 timer før kirurgi til senest 
6 timer efter. Herudover vil varigheden af 
den postoperative tromboseprofylakse være 
bestemt af en række verificerede risikofakto-
rer, som udpeger de patientgrupper der bør 

Tabel 3

Komplicerende tilstand Udfordring ved dosering af antikoagulant medicin

Nedsat nyrefunktion Nedsat clearance af LMH og DOACs.
Dosisreduktion og måling af plasmakoncentration ved blødning 
kan være nødvendig

Nedsat leverfunktion Nedsat syntese af både prokoagulante og antikoagulante  
faktorer. En ny og ustabil fysiologisk balance opstår, men risikoen 
for både blødning og trombose er øget. (18)

Biokemisk vurdering af balancen ved måling af INR, APTT, 
antitrombin, arotein S/C, d-dimer, fibrinogen, trombocytter er 
vanskelig at gennemskue.

Forhøjet INR og forlænget APTT er ikke i sig selv absolutte  
kontraindikationer imod tromboseprofylakse

Nedsat knoglemarvsfunktion CAT kan opstå trods dyb trombocytopeni, men dosering  
af antikoagulant medicin giver blødningsudfordringer hos  
trombocytopene patienter

Tumorvækst ind i slimhinde Tumor bløder i luftveje eller gastrointestinal-kanal. 
Tumors blodkar er skrøbelige og har et uforudsigeligt  
blødningsmønster

Medicinsk interaktion DOAC har interaktioner med en lang række medikamina,  
der anvendes antineoplastisk, eller som del af den supportive 
terapi i kræftbehandlingen.
For uddybende og opdateret liste henvises til  
http://noacforaf.eu/ (19)

Vitamin-K-Antagonister (VKA) har talrige interaktioner,  
og effekten er desuden påvirkelig af varierende kostindtag.

Autoimmune eller  
paraneoplastiske fænomener

Kræftpatienter har højere risiko for at udvikle  
Lupus Antikoagulans og/eller cardiolipin-antistoffer.
Tilstedevær af Lupus AK vil give biokemisk forlænget APTT og 
give illusion af forøget blødningsrisiko, men in vivo vil patienten 
have markant forøget tromboserisiko.
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tilbydes forlænget postoperativ profylakse. 
(21, 22, 23, 24, 25, 26)

Medicinsk profylakse ved kemoterapi
Et hyppigt anvendt redskab til dette er Kho-
rana risikoscore for cancerassocieret venøs 
trombemboli ved initiering af kemoterapi, 
der er valideret til at identificere højrisiko-
patienter, som bør tilbydes antitrombotisk 
profylakse når de behandles ambulant. Der 
er ikke indikation for at alle kræftpatienter 
uselekteret skal tilbydes profylakse. (27)

Der er tillige anbefalinger angående kræft-
patienter og profylakse udenfor perioder hvor 
de modtager kemoterapi: ASCO og NCCN 
guidelines anbefaler at patienter med aktiv 
kræftsygdom, der er akut syge og har behov 
for hospitalsindlæggelse, tilbydes medicinsk 
tromboseprofylakse under indlæggelsen, med 
mindre der er specifikke kontraindikationer 
hos den enkelte patient. (28, 29)

Medicinsk behandling ved manifest 
cancerassocieret trombose.
De terapeutiske doseringer ved VTE hos 
kræftpatienter er som udgangspunkt de 
samme som hos patienter uden kræftsygdom. 
Udfordringen ligger i valget af det medicinske 
præparat i forhold til evidens, konkurrerende 
komplikationer samt praktiske forhold for 
patienten, når behandlingen skal gives igen-
nem lang tid.

De internationale anbefalinger er at be-
handle CAT i 6 måneder med enten vægt-
baseret lavmolekylært heparin, eller ét af de 
tre DOAKs der har videnskabelig evidens; 
apixaban, edoxaban eller rivaroxaban. 

Behandling med Vitamin K antagonist bør 
undgås. Det er overordentligt vanskeligt at sty-
re patienters INR til at være i Terapeutisk In-
terval, og kræftpatienter i VKA-behandling er 
i risiko for både blødninger og re-tromboser. 
(28, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 

Lavmolekylære hepariner er i mange kli-
niske situationer det umiddelbare valg i den 
akutte fase af CAT. Til gengæld er det en 
ulempe for de fleste patienter at skulle have 
daglige injektioner, og der er mange praktiske 
fordele ved at forsøge at skifte behandlingen 
i hjemmet til DOAK.

De nævnte DOAKs betragtes ligeværdige 
med LMH i forhold til effekt på trombosen, 
men der er en række forsigtighedsregler som 
må observeres.

DOAKs har hver især specifikke interak-
tioner med andre lægemidler, som finder 

anvendelse hos kræftpatienter. For opda-
teret og uddybende liste henvises til (19) 
http://noacforaf.eu/ 

Desuden anbefaler nogle selskaber, at man 
undlades behandling med DOAKs til patienter 
med potentielt eller nyligt blødende tumor 
i gastrointestinalkanalen, ved nylig kirurgi, 
og ved nedsat nyrefunktion med glomerulær 
filtrationsrate under 30 mL/min. (36)

Det endelige valg af behandling baserer sig 
på den lægefaglige vurdering af komplikati-
onsrisici i form af blødning, samt afvejning af 
patientens behov og ønsker i den individuelle 
beslutningstagning.

Kræftpatienter har en høj risiko for recidiv 
af VTE (37). Der er således et stærk incita-
ment til at fortsætte antikoagulant behand-
ling som sekundær profylakse imod recidiv 
efter endt behandling af primær trombose. 
Længerevarende behandling bør overvejes 
hos patienter med fortsat aktiv kræftsygdom 
under hensyntagen til blødningsrisiko og in-
dividuelle hensyn. (36)

Særlige problemstilinger
Trombocytopeni
Kræftpatienter i kemoterapeutisk behandling, 
samt patienter med metastasering i knogle-
marven, oplever perioder med moderat til dyb 
trombocytopeni.

Denne trombocytopeni giver sjældent 
anledning til blødning i sig selv, men den be-
skytter heller ikke imod dannelse af venøse 
tromboser. Desuden er trombocytopenien en 
udfordring for de patienter der får antikoagu-
lant behandling for en manifest trombose.

I denne situation vil det antikoagulante be-
handlingsvalg være lavmolekylære hepariner 
i stedet for DOACs.

Dosering kan fortsætte ned til et trombo-
cyttal på 50 mia/L, men ved lavere værdier 
må der ske dosisreduktion. Ved trombocyt-
tal under 30 mia/L anbefalses pausering af 
antikoagulant behandling, og kun i særlige 
tilfælde vælges trombocyttransfusion for at 
kunne gennemføre antikoagulans af friske, 
livstruende tromboser hos patient med en i 
øvrigt god livsprognose for sin kræftsygdom 
isoleret set. (36)

Progression af trombose trods 
terapeutisk dosering af antikoagulant 
behandling.
En særlig problemstilling opleves, når en 
kræftpatient med en manifest trombose i aktiv 
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antikoagulant behandling i fuld terapeutisk 
dosering oplever progression i trombosens ud-
bredning. Sådanne tilfælde er ikke sjældne, og 
kan oftest forklares ved høj tumorbyrde, der 
giver en betydende hyperkoagulabel profil. At 
øge dosis af antikoagulant medicin er fristen-
de, men man bevæger sig ad en smal vej imel-
lem fortsat trombose og risiko for blødning 
relateret til den antikoagulante behandling. 
Der er ikke randomiserede studier at støtte sig 
til, og en pragmatisk klinisk håndtering er ofte 
at undlade behandling med DOAK, skifte til 
LMH, og øge terapeutisk døgndosis af LMH 
med 20-25% samt fraktionere doserne i 2, så 
der behandles med 12 timers intervaller. Dette 
vil teoretisk give en mere gunstig farmako-
kinetisk profil med lavere risiko for en høj 
peak-koncentration med blødning til følge, 
men det er ikke videnskabelig dokumenteret 
at opdelingen af dosis giver færre blødninger. 
Valget at øge dosis kræver hyppigere klinisk 
opfølgning og eventuelt måling af plasma-
heparin-koncentrationen ved eventuel blød-
ning for at sikre sig imod overdosering. (36)

Samtidig trombose og blødning
Trombose og blødning samtidigt er ikke 
udsædvanligt hos en patient med fremskreden 
kræftsygdom. Oftest drejer det sig om progres-
sion af trombose i et større venegebet imens 
der er blødning fra tumor eller fra slimhinder 
i et kargebet, der ikke er direkte forbundet 
med trombosen.

Doseringsvalget bliver en dynamisk balance 
over tid, hvor man hyppigt vurderer, om det 
er trombosen eller blødningen der er mest 
livstruende. Dette vel vidende at det er det 
fremskredne stadium af patientens kræft-
sygdom, der til sidst bringer patienten i en 
sejlads imellem Schylla og Charybdis, og at 
der sjældent findes den ”bedste løsning” på 
det kliniske problem.

Den terminalt syge patient
Skal den terminalt syge kræftpatient have 
antikoagulant behandling? På dette sygdoms-
stadium er patientens symptombyrde ganske 
kompleks. Da forventet restlevetid er kort - og 
forløbet quo ad vitam er uafvendeligt - anbe-
fales det kun at give antikoagulant behandling 
hvis det har en specifikt symptomlindrende 
gavnlig effekt. Blødningsrisikoen i terminalfa-
sen er høj, og et arbejde har vist at 7% af termi-
nale kræftpatienter i pågående antikoagulant 
behandling oplever større blødninger i den 

sidste uge af deres liv. Dette taler for, at man 
anbefaler generelt at standse antikoagulant 
behandling, når det uafvendeligt terminale 
forløb erkendes. (38,39,40)

Trombektomi / Stents / Trombolyse
Disse behandlingsmodaliteter er teknisk set 
mulige ved venøs trombembolisme.

Der er ikke gennemført randomiserede 
studier på kræftpatienter som kohorte, og i 
mange tilfælde vil aktiv kræftsygdom blive 
opfattet som en relativ kontraindikation for 
disse terapeutiske tilbud. Cases med vellykket 
gennemførelse af disse behandlinger ved CAT 
er dog publiceret, men en gennemgang af dette 
vurderes at være udenfor målsætningen med 
denne artikel.

Venøs trombose som klinisk markør  
for okkult cancer
Venøs trombose som det primære kliniske tegn 
på en endnu udiagnosticeret kræftsygdom blev 
første gang beskrevet af Trousseau (41).

Det er også kendt at incidensen af kræft-
diagnoser er højere i de første år efter en 
idiopatisk venøs trombose, end for baggrunds-
befolkningen uden trombose. (42)

Der er dog internationale rekommandatio-
ner om, at der ikke er indikation for useleke-
teret, udvidet cancerudredning hos alle med 
en førstegangs VTE uden klart identificerede 
udløsende faktorer. (43,44, 45, 46, 47)

Derimod er der et rationale i at personer 
med uforklaret, idiopatisk førstegangs-VTE 
tilbydes et basalt klinisk udredningsprogram:
- Anamnese med fokus på cancerrelaterede  
 symptomer
- Dispositioner i familien
- Exposition for tobak, alkohol og relevante  
 miljøfaktorer
- Komorbiditet
- Objektiv undersøgelse
- Blodprøver med hæmatologi, levertal, 
 nyretal, infektionstal, albumin
- Røntgen af thorax, hvis der ikke er lavet  
 CT af thorax som del af diagnostik for  
 lungeemboli.

Mere ekstensiv udredning bør forbeholdes 
de patienter hos hvem den basale udredning 
giver bestyrket mistanke om okkult cancer. 
(36,47)

Hos en patient med tidligere kræftsygdom, 
som ellers er erklæret rask, og som oplever en 
førstegangs-VTE efter afsluttet kræftbehand-
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ling, bør der foretages udredning for recidiv 
af patientens oprindelige kræftsygdom. (47)

Peter Kampmann
peter.kampmann@regionh.dk

Ingen bindinger til lægemiddelindustri for 
antitrombotiske lægemidler.
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Summary
Cancer associated Thrombosis (CAT) is a common clinical challenge with a high burden 
of symptoms and elevated mortality. 
With improved antineoplastic treatment modalities, more cancer patients experience a longer life expec-
tancy but also more time spent as a patient with complications, amongst these thromboses.
Alongside this development the spectrum of antithrombotic treatments has also broadended. This poses 
further challenge for the medical expert in handling the individual patient in an era of systematic patient 
involvement and shared decision making where treatment decisions must be made taking into account 
a number of individual needs and the mere practicalities of everyday life.
In the article the pathophysiological background for CAT is summarised along with the complicating con-
ditions influencing treatment decisions and the recommendations for medical antithrombotic treatment.
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Introduktion
Med antitrombotisk medicinering avses trom-
bocythämmande läkemedel samt antikoagu-
lantia. Inom kirurgin, och i synnerhet inom 
kärlkirurgin, har koagulationsproblematiken 
en särskild vikt: det gäller att minimera de 
perioperativa riskerna genom att minimera 
blödningen samtidigt som de postoperativa 
trombosriskerna bör beaktas. Kirurgins om-
fång är av stor vikt då eventuellt uppehåll av 
antikoagulation planeras; mindre ingrepp krä-
ver mindre läkemedelsuppehåll, medan större 
ingrepp medför en markant blödningsrisk i 

sig och det därför är viktigt med noggrann 
planering av medicineringen. Dessutom bör 
patientens eventuella andra blödnings- eller 
trombosrisker och läkemedel beaktas. Mins-
kad perioperativ blödning leder till minskad 
risk för kardio- och cerebrovaskulära kom-
plikationer och blodtransfusioner samt till 
bättre sårläkning. De postoperativa riskerna 
innefattar exempelvis ventromboser och 
lungembolier inom all kirurgi, men speciellt 
inom vaskulär kirurgi dessutom trombos av 
bypassgrafter och endovaskulära stenter. 

En annan aspekt, vars vikt sannolikt ökar, 
är sekundärpreventionen av perifer artärsjuk-
dom – ett område som står inför en ny fas i 
och med utvecklingen av nya antitrombotiska 
mediciner vars indikationer sannolikt kom-
mer att breddas och innefatta sekundärpre-
vention och eventuellt ersätta eller komplet-
tera den nuvarande aspirinrutinen.

Bedömning av trombos- och 
blödningsrisken
Före varje kirurgiskt ingrepp bör patientens 
individuella risk för trombos och blödning 
bedömas. Detta är särskilt viktigt hos patien-
ter som använder läkemedel som påverkar 
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Antitrombotisk medicinering  
inom kirurgin
Patrick Björkman, Petteri Kauhanen och Riikka Tulamo

Användningen av antitrombotiska preparat, i synnerhet hos kirurgiska patienter, är en balans-
gång mellan tromboser, embolier och blödningar. Alla dessa kan innebära katastrofala, po-
tentiellt fatala komplikationer för patienten och dessutom vara destruktiva för det kirurgiska 
resultatet. Indikationen för den antitrombotiska behandling och den operation som patienten 
står inför är alltid individuell. Detta innebär att användningen bör planeras noggrant och 
individuellt, och i mån av möjlighet i god tid före operationen. De operativa blödnings- och 
trombosriskerna bedöms med hjälp av olika poängsättningsverktyg, utan att förringa vikten 
av detaljerad anamnestagning. Tolkningen av laboratorieprover för koagulation i kirurgiska 
sammanhang kräver förkovring i koagulopatier och koagulationsfysiologi, men också insyn 
i omfattningen och särdragen av det ingrepp som planeras. Arsenalen av antitrombotiska 
läkemedel är under ständig och förhållandevis snabb utveckling, och de olika läkemedlen har 
ofta egenheter som bör beaktas.

I den här översiktsartikeln önskar författarna sammanfatta principerna för perioperativ 
antitrombotisk behandling och dessutom tangera den antitrombotiska aspekten av sekundär-
prevention av kardiovaskulär och perifer artärsjukdom.
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blodkoagulationen. Inför elektiva ingrepp 
bör den opererande enheten utgå från att 
göra bedömningen minst en vecka före den 
planerade operationsdagen. Totalrisken beror 
på åtskilliga patient- och ingreppsspecifika 
riskfaktorer (figur 1). 

Fundamentalt för bedömningen av trom-
bos- och blödningsrisken är en grundlig anam-
nestagning. Uppgifter ur sjukdomshistoriken 
kan matas in i olika riskbedömningsverktyg, 
som sedan uppskattar exempelvis behovet 
av trombosprofylax hos flimmerpatienter 
(CHA2DS2VASC, tabell 1) eller risken för 
allvarlig blödning (HAS-BLED, tabell 2) (1, 
2). De anamnestiska uppgifterna och riskbe-
dömningen stöds av basala laboratorieprov 
(blodbild + trombocyter, INR, APTT) och 
i synnerhet hos riskpatienter av specifika 
koagulationspaket. Kirurgens uppgift är att 
ansvara för att planeringen görs och doku-
menteras noggrant och tydligt. 

Ökad trombosrisk
Tidigare artär- eller ventromboser, i synner-
het lungemboli eller djupvenstrombos inom 
tre månader, medför förhöjd postoperativ 
trombosrisk. Trombosrisken är förhöjd i ett 
flertal genetiska eller förvärvade tillstånd, 
bland annat APC-resistens (FV Leiden-mu-
tation), protrombingenmutation G20210A, 
antitrombin-, protein C- eller protein S-brist, 
antifosfolipidsyndrom och förhöjd FVIII-
aktivitet. Många maligniteter och behand-
lingarna av dem (cytostatika, bestrålning, 
hormoner), likaså autoimmuna sjukdomar, 
förhöjer också trombosrisken. Utöver dessa är 
immobilisering, tidigare operation (inom sex 
månader), infektioner, hög ålder, övervikt och 
rökning riskfaktorer för postoperativ trombos 
(3). Avseende laboratorieproven innebär 

Figur 1. Totalrisken beror på patient- och ingreppsspe-
cifika faktorer.

trombocytos, leukocytos, förhöjd hemato-
kritnivå (> 0,40) samt högt fibrinogenvärde 
ökad trombosrisk. Spontant förlängd APTT 
kan tyda på antifosfolipidsyndrom. Om man 
misstänker en avvikande koagulationsprofil 
på grundval av anamnesen, finns det skäl att 
undersöka trombosbenägenheten med plas-
maprov (tabell 3) (4).

Ökad blödningsrisk
Vid misstänkt hemofili eller annan blöd-
ningstendens är noggrann anamnestagning 
nödvändig. Patientens kända förvärvade och 
medfödda blödningssjukdomar kartläggs 

Tabell 1. CHA2DS2VASC-poäng för bedömning  
av trombosrisk

Hjärtsvikt 1

Hypertension 1

Ålder > 75 år 2

Diabetes 1

Tidigare TIA eller stroke 2

Stenoserande artärsjukdom 1

Ålder 64–75 år 1

Kvinnligt kön, då åldern > 75 år 1

Tolkning av poängsumman > 5 hög 
trombosrisk
2–4 moderat 
trombosrisk
< 1 låg trom-
bosrisk

Tabell 2. HAS-BLED-poäng för bedömning  
av blödningsrisk

Systoliskt blodtryck  
över 160 mmHg 

1

Njursvikt (GFR < 30) 1

Svår leversvikt 1

Tidigare stroke 1

Blödningstendens (cancer, ane-
mi, trombocytopeni, störning 
i trombocytfunktion, tidigare 
blödning)

1

Sviktande INR-värde 1

Ålder > 65 år 1

Antitrombotisk medicinering 1

Rikligt alkoholbruk 1

Tolkning av poängsumman >3 poäng = 
ökad blöd-
ningsrisk
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(hemofilier, von Willebrands sjukdom, olika 
koagulationsfaktorbrister). Viktiga anam-
nestiska uppgifter innefattar näsblödningar, 
gastrointestinala blödningar, oproportionell 
sårblödning och tendens för blåmärken. 
Faktorer som ökar blödningsrisken är uppräk-
nade i tabell 4 (5, 6). Vid ökad blödningsrisk 
ska antitrombotiska läkemedel användas med 
särskild försiktighet; ofta innebär detta redu-
cerad dosering. Också vid undersökning av 
blödningstendens har laboratoriediagnostiken 
en stor roll. Som screeningprov används, för-
utom blodbild, TT-% och APTT. En spontant 
låg TT-% tyder på syntesstörning i levern, som 
i sin tur kan bero på K-vitaminbrist. Vid akut 
blödning eller vid särskilt hög blödningsrisk 
kan dessutom plasmats antitrombin (P-AT3), 
fibrinogen (P-Fibr), faktor VIII (P-FVIII) och 
trombintiden (P-Trombai) undersökas. Inom 
varje kirurgisk specialitet finns en bred arsenal 
med ingrepp, vars kirurgiska blödningsrisk 
varierar beroende på ingreppets omfång och 
anatomin. Exempelvis skiljer sig kirurgisk 
hemostas av levern avsevärt från hemostas 
av muskel. 

Medicineringsprinciper inom kirurgin 
All antitrombotisk medicinering innebär ökad 
blödningsrisk. Vid planering av elektiva ki-
rurgiska ingrepp bör antitrombotisk behand-
ling beaktas i god tid. Eventuellt uppehåll 
i medicineringen beror både på läkemedlet 
och på dess indikation, men också på det 

planerade kirurgiska ingreppets omfång och 
den estimerade blödningsrisken. Grovt sett 
kan ingreppen delas in i låg och hög blöd-
ningsrisk, där samtliga ingrepp som utförs 
under narkos i operationssal räknas som 
högriskingrepp, medan polikliniska ingrepp 
klassas som lågriskingrepp. Dessutom ska 
patientens eventuella övriga hemostatiska 
faktorer, såsom trombocytopeni, leversvikt 
och övrig medicinering, beaktas (7). 

Warfarin är ett mycket vanligt läkemedel i 
behandlingen av förmaksflimmer och efter-
vården av protetiska hjärtklaffar samt övriga 
protrombotiska tillstånd, och därmed ett van-
ligt problem bland äldre kirurgiska patienter 
som står inför operation. Warfarinmetabolis-
men är mycket individuell, vilket innebär att 
doseringen är patientspecifik. Inför elektiv 
kirurgi är det önskvärt att INR-värdet är 
terapeutiskt i minst tre månaders tid. Före 
ingreppet uppehålls warfarinet i 3–5 dagar 
och kan vid behov reverseras med K-vitamin 
eller koagulationsfaktorer (7, 8). 

Behandling med nyare, direkta antikoa-
gulantia (DOAC, direct oral anticoagulant) 
innefattar en allt större andel av patienter 
som tidigare behandlats med warfarin. De 
vanligaste torde vara rivaroxaban (Xarelto®), 
apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana®) 
och dabigatran (Pradaxa®). Deras stora fördel 
är enkel behandling, som inte kräver nämn-
värd dostitrering eller laboratoriekontroller. 
Ur ett kirurgiskt perspektiv är de dock inte 
utan problem i och med att de, med undan-

Tabell 3. Undersökning av trombosrisken med plasmaprov

Undersökning Förklaring Betydelse

B-FII-D mutation i protrombingenen ökad trombosrisk

B-FV-D faktor V Leiden-mutation vanlig koagulationsstörning som höjer 
ventrombosrisken

P-APCres APC-resistens beror i allmänhet på FV Leiden-mutation, 
men kan ha samband med antifosfolipid-
syndrom

P-AT3 antitrombin fysiologiskt förekommande antikoagu-
lant, vars brist innebär ökad trombosrisk

P-BG2PAbG, P-KardAbG, 
P-LupusAK

markörer för antifosfolipidsyndrom

P-FVIII faktor VIII förhöjda nivåer innebär trombosrisk

P-PC, 
P-PS-AgV

protein C och S naturliga antikoagulanter, vars brist ökar 
trombosrisken (K-vitaminberoende, war-
farinbehandling kan sänka nivåerna)

P-TT tromboplastintid

P-Trombai trombintid återspeglar allmän koagulationsaktivitet
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tag av dabigatran, inte är reversibla. Inför 
elektiva kirurgiska ingrepp uppehålls DOAC-
medicineringen i 2–4 dygn. Längden avgörs 
av den specifika medicinen och patientens 
njurfunktion. 

Ersättningsbehandling vid uppehåll av 
warfarin (fi. siltahoito, eng. bridging)
Då antikoagulationen (warfarin) inte kan up-
pehållas, ersätts warfarinet med lågmolekylärt 
heparin (LMWH) som har en kort halverings-
tid. Principen är att trygga patientens anti-
koagulation medan warfarinhalten långsamt 
sjunker samtidigt som man minimerar tiden 
utan antikoagulation perioperativt, och där-
med minimerar blödningsrisken. I typiska fall 
uppehålls warfarinet fem dygn innan opera-
tionen, och LMWH-behandlingen sätts in två 
dygn senare (Figur 2a). 1- eller 2-injektions-
scheman används beroende på indikation. 
Den sista preoperativa LMWH-injektionen 
ges (12–) 24 timmar innan ingreppet. I första 
hand används enoxaparin (Klexane®) som 
ersättningsbehandling, men om patienten 
inom tre månader behandlats med något an-
nat LMWH-preparat (dalteparin (Fragmin®), 
tinzaparin (Innohep®) används det. Detta 
beror på heparininducerad trombocytopeni 
(HIT, se nedan), vilket har associerats med 
läkemedelsväxlingar. 

Vid behandling med DOAC-preparat an-
vänds ingen ersättande medicinering, utan 
uppehållet beror på ingreppet och dess blöd-
nings- och trombosrisker (8, 9). 

Postoperativ antitrombotisk 
behandling

Den vävnadsskada som kirurgisk behandling 
per definition innebär orsakar aktivering av 
koagulationskaskaden, och därmed ökad 
trombosrisk, samtidigt som blödnings-
risken självfallet är ökad. Den kirurgiska 
blödningen är dock sällan ett postoperativt 
problem. Sålunda sätts trombosprofylax in i 
ett tidigt postoperativt skede hos patienter 
som genomgått större kirurgiska ingrepp. 
I likhet med de övriga antitrombotiska 
behandlingarna är även den postoperativa 
trombosprofylaxen individuell och bero-
ende av såväl patient- som ingreppsspecifika 
faktorer (figur 1). Traditionellt genomförs 
profylaxen med LMWH, i de flesta fall med 
enoxaparin, som påbörjas sex timmar posto-
perativt (figur 2b). Numera används också 
DOAC-profylax inom valda patientgrupper, 
exempelvis ledprotespatienter. Bristande 
forskningsresultat begränsar emellertid en 
mera utbredd användning inom de olika 
kirurgiska specialiteterna. De postoperativa 
blödningsriskerna är också olika mellan 
olika specialiteter, vilket är relevant efter-
som DOAC-preparaten i allmänhet inte 
kan kuperas. Å andra sidan utgör iatrogena 
endotelskador en ökad trombosrisk med 
potentiellt katastrofala följder inom exem-
pelvis hjärt- och kärlrekonstruktioner, och 
här används ofta en aggressivare profylax 
med ökad dosering och injektionsfrekvens. 

Figur 2a. Ersättning av warfarinbehandling.
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Figur 2c. LMWH-profylax postoperativt med profylaktisk dosering.

Figur 2d. DOAC–uppehåll och postoperativ trombosprofylax.

Figur 2b. Konventionell postoperativ trombosprofylax.
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Efter operationen kan antikoagulationsme-
dicineringen återinsättas då den omedelbara 
postoperativa blödningsrisken bedöms vara 
över. Vanligtvis sker detta tidigast 2–3 dygn 
efter större ingrepp (Figur 2c, d). Efter mindre 
ingrepp kan tiden vara kortare.

Vid warfarinersättning påbörjas LMWH 
postoperativt enligt profylaxprinciperna, men 
med sänkt dosering och ökad frekvens. Den 
egentliga ersättningsdosen sätts in 2–3 dygn 
postoperativt, då också warfarin åter kan 
sättas in. LMWH används i typiska fall tills 
INR-värdet varit 2–3 under två på varandra 
följande dagar.

I sällsynta fall orsakar LMWH-behandling 
HIT-syndrom, där behandlingen inducerar 
en antikroppsbetingad reaktion, som i sin 
tur utsätter patienten för trombocytopeni 
och ökad trombosrisk (HIT and thrombosis, 
HITT). I typiska fall börjar trombocytnivån 
linjärt sjunka på den tredje dagen efter att 
behandlingen inletts. Vid misstanke om HIT 
används poängskalor, och vid uppnådda 
riskpoäng bekräftas diagnosen med labora-
torieprov. (10, 11).

Minimering av postoperativ blödningsrisk
Antitrombotisk behandling utsätter patienten 
för ökad postoperativ blödningsrisk. Dess-
utom vet man att anemi, trombocytopeni, 
hypoalbuminemi och elektrolytstörningar 
ytterligare höjer risken (tabell 4). Dessa blod-
bildsstörningar kan bero på kirurgisk blöd-

ning, vilket också kan leda till störningar i 
koagulationsfaktornivåerna. Hos en del av 
patienterna kan den postoperativa anemin 
korrigeras med blodtransfusioner dels för att 
sänka blödningsrisken, dels också för att sä-
kerställa syretillförseln till vävnaderna. Detta 
är särskilt viktigt hos patienter med (global) 
stenoserande artärsjukdom. Av dessa orsaker 
är det viktigt med postoperativ uppföljning 
av blodbilden och speciellt av hemoglobin-
värdena. 

Antitrombotisk medicinering som en 
del av sekundärprevention av perifer 
artärsjukdom
De centrala momenten i sekundärprevention 
av PAD är behandling av dyslipidemi, rök-
stopp, behandling av diabetes och hyperten-
sion samt en individuellt vald antitrombotisk 
medicin vars syfte är att minska aterotrom-
botiska processer. 

ASA
Acetylsalicylsyra (ASA) har i decennier an-
vänts som antitrombotiskt läkemedel och har 
konstaterats minska hjärt- och kärldödlighe-
ten samt incidensen av hjärt- och hjärninfark-
ter efter en tidigare kardiovaskulär händelse. 
Hos asymtomatiska patienter har däremot 
ingen profylaktisk nytta konstaterats. Den 
rekommenderande doseringen är vanligen 
ASA 100 mg en gång dagligen. I synnerhet dia-

Tabell 4. Tillstånd och faktorer som höjer blödningsrisken

Tidigare allvarlig blödning

Medfödd blödningstendens  
(A- och B-hemofili, von Willebrands sjukdom, sällsynta tillstånd med koagulationsfaktorbrist)

Lokal vävnadsdefekt, störning i lokal hemostas  
(metastaser, kärlmissbildningar, amyloidos, kollagenos)

Njursvikt, eGFR < 30–50 ml/min

Leversvikt

Symtomatisk hjärtsvikt

Anemi, Hkr < 0,30

Trombocytopeni < 100 x 109/l

Myeloproliferativa sjukdomar (essentiell trombocytemi, polycytemia vera)

Hypertension

Hypokalcemi, hypomagnesemi

Hypoalbuminemi < 30 g/l

Ålder >70 år

Mediciner som påverkar koagulationen (trombocythämmare, NSAID, omega-3- fiskoljepreparat)
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betiker och övriga patienter som inte reagerar 
normalt på ASA kan ha nytta av en högre dos, 
exempelvis 100 mg 1 x 2 eller 250 mg 1 x 1. 
ASA brukar ordineras som permanent medi-
cin, om inga kontraindikationer föreligger. 
Konstaterad eller antagen ASA-allergi är ett 
relativt vanligt problem; hos dessa patienter 
används vanligen klopidogrel för att motverka 
trombocytaggregationen (12).

Dipyridamol
Dipyridamol förstärker acetylsalicylsyrans 
effekt och sänker risken för nya trombotiska 
komplikationer. Ett kombinationspreparat 
med dipyridamol och ASA (200/25 mg, 1 
tablett 2 gånger dagligen) kan användas som 
sekundärprevention efter konservativt be-
handlad cerebral cirkulationsstörning eller 
efter endarterektomi på a. carotis. På senare 
tid har användningen av dipyridamol i kombi-
nation med ASA minskat, då klopidogrel som 
monoterapi i allt större utsträckning ersatt det 
i cerebrovaskulär sekundärprevention (13). 

Klopidogrel (tikagrelor och prasugrel)
Den vanligaste indikationen för klopidogrel är 
som komplement till ASA efter kardiologiska 
och perifera endovaskulära ingrepp (DAPT, 
dual antiplatelet therapy). Användningen 
påbörjas vanligen med en laddningsdos på 
300 mg och fortsätter därefter med 75 mg 
per dag i 1–12 månaders tid. Klopidogrel 
är en mer potent trombocythämmare än 
ASA och associeras med en högre risk för 
blödningskomplikationer. Monoterapi med 
klopidogrel är ändå ett alternativ till ASA hos 
de patienter, för vilka ASA är kontraindicerat. 
Vid behandling av klaudikation eller kritisk 
ischemi minskar DAPT inte vaskulära återfall, 
men höjer blödningsrisken. Ändå bör per-
manent DAPT övervägas om återkommande 
tromboser förekommer vid ASA-monoterapi. 
Tikagrelor och prasugrel är starkare ADP-
receptorantagonister än klopidogrel. De är 
begränsade till eftervården av kardiologiska 
interventioner och användning som per-
manent (>12 mån) sekundärprevention är 
marginellt (14,15).

ASA och lågdoserad rivaroxaban
Den traditionella antiaterotrombotiska roll 
som monoterapi med ASA haft under de se-
naste årtiondena har på senare år utmanats, 
då stora randomiserade studier visat att ASA 
(100 mg 1 gång dagligen) i kombination riva-

roxaban (2,5 mg 2 gånger dagligen) betydligt 
sänker mortaliteten och den vaskulära mor-
biditeten, om än med en ökad blödningsrisk. 
Compass-studien randomiserade 27 395 pa-
tienter med stabil artärsjukdom till antingen 
ASA plus rivaroxaban eller ASA (100 mg) 
plus placebo. Utfallsmålen var död, stroke 
eller hjärtinfarkt. Studien avbröts prematurt 
då halvtidsananalyser påvisade en signifikant 
sänkt dödlighet och trombosrisk i gruppen 
ASA plus rivaroxaban. Gruppen hade en 
högre blödningsfrekvens, men inga skillna-
der kunde påvisas i fatala eller intrakraniella 
blödningar. Den genomsnittliga uppföljnings-
tiden var 23 månader (16). Voyager-studien 
randomiserade 6 564 patienter med perifer 
artärsjukdom på liknande vis till ASA plus 
rivaroxaban eller ASA plus placebo. Uppfölj-
ningstiden var tre år, med utfallsmålen akut 
extremitetsischemi, lår- eller underbensam-
putation (ischemisk), ischemisk stroke och 
kardiovaskulär mortalitet. Resultaten visade 
en signifikant sänkt mortalitet och lägre frek-
vens av de andra utfallsmålen i rivaroxaban-
gruppen. Det fanns ingen skillnad mellan 
grupperna gällande allvarliga blödningar (17). 
Det ter sig klart att de robusta resultaten från 
Compass- och Voyager-studierna snabbt kom-
mer att förändra praxis inom sekundärpreven-
tion hos vaskulära patienter. Det relativt höga 
priset på rivaroxaban kommer dock till en 
början att hämma användningen. 
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Summary
Antithrombotic medication in surgery
The use of antithrombotic medication is, especially in surgical patients, an art of balancing between 
bleeding and thromboembolic complications. Both can lead to potentially fatal complications for the pa-
tient, as well as detrimental effects on the surgical result. The perioperative antithrombotic regime should 
always be individually planned ahead of time, while taking into account the case specific risks for throm-
bosis and bleeding. In this review the authors summarize the principles for perioperative antithrombotic 
treatment, and also touch on the evolving subject of secondary prevention in arterial disease.
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Inledning
Vår Koagulationsstörningsenhet inrättades för 
tjugo år sedan. Enheten är ett tertiärvårdscen-
trum vid Helsingfors universitetssjukhus och 
omfattar både klinik och laboratorieverksam-
het. Den handhar konsultationsfall gällande 
allvarlig trombos- och/eller blödningstendens 
och erbjuder också riksomfattande konsulta-
tionsservice.

Förhållningssättet till peroral antikoagu-
lation har varit stadd i ständig förändring 
under det gångna decenniet. Direkta orala 
antikoagulantia (DOAC) har funnits till-
gängliga sedan 2008, medan användningen 
av warfarin har avtagit de senaste åren (figur 
1). Förutom prevention och behandling av 
trombos i samband med förmaksflimmer, 
djup ventrombos (VTE) och lungemboli (PE), 
håller DOAC på att få nya indikationer: för 
rivaroxaban prevention av aterotrombos vid 
akut koronarsjukdom och kroniska kardio-
vaskulära tillstånd, och flera DOAC är också 
under övervägande för cancerpatienter (1–2). 
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Perorala antikoagulantia  
– när, var och hur?
Tuukka Helin och Lotta Joutsi-Korhonen

Antikoagulationsbehandlingen har genomgått en omvandling under det senaste decenniet i 
och med tillgången till direkta orala antikoagulantia (DOAC). Medan DOAC allt mer används vid 
förmaksflimmer, djup ventrombos och lungemboli, är warfarin fortfarande förstahandsmedlet 
vid byte av hjärtklaffar. Laboratorieuppföljningen av warfarinbehandling är väl etablerad. 
DOAC kräver specialiserade laboratorieanalyser vid vissa akuta tillstånd, och tillgången till dem 
är begränsad. Smidigt samspel och samarbete samt fortlöpande utbildning mellan klinik och 
laboratorium behövs allt mer i en tid då den traditionella antikoagulationsbehandlingen är 
stadd i snabb förändring.

När användningen av DOAC ökar kommer 
kliniker att möta många patienter som byter 
från de traditionella vitamin K-antagonister-
na (VKA) och lågmolekylära heparinerna 
(LMWH) till DOAC. Det behövs därför om-
fattande utbildning (3). Oberoende av vilken 
antikoagulans som väljs måste individuell 
blödnings- och trombosrisk beaktas innan 
antikoagulansen sätts in, och dessutom tidvis 
under behandlingen samt vid komplikationer 
såsom trombos eller allvarliga blödningar. 
Nuvarande orala antikoagulantia med sina 
för- och nackdelar räknas upp i tabell 1.

Direkta orala antikoagulantia (DOAC)
DOAC inverkar direkt på trombin eller FXa, 
i motsats till warfarin som verkar indirekt 
via vitamin K (figur 2). Dabigatran var den 
första DOAC på marknaden och godkändes 
för indikationen trombosprofylax efter orto-
pedisk kirurgi 2008. Rivaroxaban, apixaban 
och edoxaban hör till de orala Xa-hämmare 
(FXaI) som är tillgängliga i Finland. För när-
varande omfattar indikationerna för DOAC 
trombosprofylax efter endoprotesoperationer 
av knä- och höftleden, strokeprofylax vid icke-
klaffrelaterat förmaksflimmer (AF), behandling 
av djup ventrombos eller okomplicerad, hemo-
dynamiskt stabil lungemboli (4) (tabell 1). En 
del nya indikationer exempelvis för pediatriska 
patienter och cancerpatienter undersöks, men 
erfarenheten är begränsad. Figur 1 visar hur 
användningen av antikoagulantia har utveck-
lats i Finland. Rivaroxaban är för närvarande 
den mest använda DOAC i landet.

Uppföljning av DOAC:s antikoagulations-
effekt rekommenderas inte för rutinbruk. 
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Figur 1. Användning av orala antikoagulantia i Finland 1/2107–8/2019 datakälla IQVIA 12/2018. Användningen av 
warfarin minskar och användningen av DOAC ökar. Försäljningstoppen för DOAC vid årsskiftet 2017–2018 beror 
på att apoteken fyllde på sina lager (IQVIA Finland, The Human Data Science Company TM)

Tabell 1: Vanliga antikoagulantia som nu finns tillgängliga 

Antikoagulans Indikation Fördelar Nackdelar Laboratorie-
undersök-
ning

Warfarin Nästan all långtidsanti
koagulation, konstgjorda 
hjärtklaffar, fetma
(> 120 kg), trombofili, 
cancer

Lång klinisk erfaren
het, följs upp med 
INR, antidot PCC och 
vitamin K

Regelbundna 
laboratoriebe
sök för INR

INR

Dabigatran Ickeklaffbetingat AF,  
behandling av PE, DVT, 
prevention av VTE  
vid stora ortopediska 
ingrepp

Ingen rutinmässig 
laboratorieuppfölj
ning, fasta doser

Antidoten 
idarucizumab 
inte alltid 
tillgänglig, 
dabigatran kan 
inte användas 
vid njursvikt

Utspädd 
trombintid 
(dTT) kali
brerad för 
dabigatran 
(DabiTA)

Rivaroxaban Ickeklaffbetingad AF, 
behandling av PE, DVT, 
prevention av VTE vid 
stora ortopediska in
grepp, ACS, aterotrombos

Ingen rutinmässig 
laboratorieuppfölj
ning, fasta doser en 
gång om dagen

Antidoten 
andexanet alfa
dyr och inte all
mänt tillgänglig

AntiFXa 
kalibrerad för 
rivaroxaban 
(aFXaRiv)

Apixaban Ickeklaffbetingat AF, 
behandling av PE, DVT, 
prevention av VTE vid 
stora ortopediska ingrepp

Ingen rutinmässig 
laboratorieuppfölj
ning, fasta doser två 
gånger om dagen

Antidoten 
andexanet alfa
dyr och inte all
mänt tillgänglig

AntiFXa 
kalibrerad 
för apixaban 
(aFXaApi)

Edoxaban ckeklaffbetingad AF,
Behandling av VTE och PE

ngen rutinmässig 
laboratorieuppfölj
ning, fasta doser, 
dosering en gång 
om dagen

Antidoten 
andexanet alfa
dyr och inte all
mänt tillgänglig

AntiFXa 
kalibrerad 
för edoxaban 
(aFXaEdo)

 
ACS, akut koronarsyndrom; AF, förmaksflimmer; dTT, utspädd trombintid; DVT, djup ventrombos; INR, internationell 
normaliserad kvot; PCC, protrombinkomplexkoncentrat; PE, lungemboli; VTE, venös tromboemboli..
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Bedömning av primär hemostas (blodstatus, 
trombocytantal) samt lever- och njurfunk-
tion (ALAT, eGFR) är dock nödvändig före 
och under stabil och särskilt under instabil 
antikoagulation. I särskilda situationer är 
uppföljning av läkemedelseffekten är till nytta, 
exempelvis nedsatt lever- eller njurfunktion, 
trombos eller genombrottsblödning under 
behandlingen, extrem kroppsvikt (120 kg el-
ler mer), misstanke om dålig följsamhet eller 
överdosering, betydande skalltrauma eller 
annat trauma eller behov att häva verkan. 
Rutintesterna PT och APTT är opålitliga för 
att bedöma effekten av DOAC, och deras 
känslighet är beroende av laboratoriet och 
de använda reagenserna (4). Att mäta grund-
värden för PT och APTT är dock värdefulla 
screeningtest för att få en uppfattning om 
leverfunktionen innan DOAC sätts in. Om 
DOAC ackumuleras i stora mängder visar 
båda testerna också förlängda koagulationsti-
der. Hur DOAC påverkar och stör andra koa-

gulationsfaktorstester diskuteras fortlöpande 
och det behövs utbildning både på klinik och 
laboratorium.

Specifika analyser för DOAC finns tillgäng-
liga och är nu för tiden i rutinanvändning 
(tabell 1). Trombintiden (TT) är ytterst känslig 
för dabigatran och kan spädas ut och kalibre-
ras med kända läkemedelskoncentrationer. 
Vårt laboratorium använder en variant av 
detta test. Om TT är normal eller bara måttligt 
förlängd finns ingen eller minimal exposition 
för dabigatran. Kromogen anti-FXa-analys 
kan kalibreras med kända koncentrationer av 
FXaI, vilket ger en funktionell analysmetod 
för att bedöma koncentrationen. Alla läke-
medel som hämmar FXa, såsom de indirekta 
FXa-hämmarna heparinerna, danaparoid och 
fondaparinux, ger dock svar. Å andra sidan kan 
FXal helt pålitligt spåras och uteslutas med 
LMWH-kalibrerade anti-FXa-analyser som är 
i allmänt bruk. Det har betydelse om en speci-
fik analys inte finns tillgänglig under jourtid. 

Tabell 2: Koncentrationer av DOAC i patientsampelstudier med dabigatran, rivaroxaban och apixaban. Topp och 
bottenvärden för uppmätt läkemedelskoncentration visas för ett urval av patientsampelstudier om DOAC (13–25).

DOAC Antal 
studier

Högsta medi-
anintervall 
(ng/ml)

Högsta  
totalintervall 
(ng/ml)

Lägsta medi-
anintervall 
(ng/ml)

Lägsta  
totalintervall 
(ng/ml)

Dabigatran 110 mg x 2/d 10 80–170 0–745 65–120 0–600

Dabigatran 150 mg x 2/d 50–180 0–1000 70–120 0–800

Rivaroxaban 10 mg x 1/d 8 110–270 0–480 5–25 0–120

Rivaroxaban 20 mg x1/d 210–350 50–610 20–30 0–140

Apixaban 2,5 mg x 2/d 3 75–160 50–480 45–70 30–400

Apixaban 5 mg x 2/d 200–240 100–550 100–140 10–280
 
x 2/d, två gånger dagligen, x 1/d, en gång om dagen

Figur 2. Tillgång till och användning av laboratorietester för DOAC i Helsingfors och Nyland 2011–2019. aFXaApi, 
apixaban; aFXaRiv, rivaroxaban; DabiTa, dabigatran.
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Koncentrationen av DOAC hos behandlade 
patienter varierar betydligt (2–20-falt) mel-
lan individer. DOAC-koncentrationer som 
påvisats i patientsampelstudier visas i tabell 2. 

Antidoter som kan användas för att upp-
häva DOAC:s effekt har lanserats senare 
än planerat. Idarucizumab, en monoklonal 
antikropp mot dabigatran som inte inverkar 
på trombin, har funnits tillgängligt i Finland 
sedan 2015 (5). Andexanet alfa, en antidot 
mot FXal som är verksam mot alla FXaI, 
började användas så sent som förra året (6). 
Hittills har upphävning av FXaI:s effekt med 
framgång genomförts med koncentrat av 
4-faktor protrombinkomplex (PCC).

Vitamin K-antagonisten (VKA) warfarin
Warfarin är den traditionella orala antikoagu-
lansen med decennier av samlad erfarenhet. 
Warfarinets metabolism visar stor variation 
personer emellan och hos samma person, och 
många faktorer påverkar dess effekt (tabell 3). 
International Normalized Ratio (INR; inter-
nationell normaliserad kvot) används för att 
följa upp warfarinets effekt. Behandlingsmålet 
för INR är vanligen 2,0–3,0, med ett högre 
mål på 2,5–3,5 för patienter med artificiella 
hjärtklaffar motsvarande en högre warfarin-
dos hos dessa patienter. Det är att märka att 
inga DOAC har godkänts för användning med 
konstgjorda hjärtklaffar, och vi känner inte till 
några pågående studier.

Kvaliteten på antikoagulationsbehandling 
med warfarin har särskilt inom forskningen 
i mer än två decennier mätts med tid inom 
det terapeutiska intervallet (TTR; time in 

therapeutic range). I Rosendaals metod att 
bedöma TTR antas att INR förändras linjärt 
mellan mätningsdagarna, och det samman-
lagda antalet dagar när värdet varit inom 
det terapeutiska området räknas ut som ett 
procenttal (7). TTR kan användas för att be-
döma kvaliteten på behandlingen antingen 
på individnivå eller per behandlingscentrum 
– typiska TTR-värden för warfarinpatienter 
ligger mellan 55 och 60 procent i USA och 
Centraleuropa och över 70 procent i Sverige. 
TTR bör bara användas för långtidsbehandling 
med warfarin när patienten är kliniskt stabil 
utan avbrott i behandlingen.

Självtestning av INR och självdosering 
av warfarin är lämpliga alternativ för moti-
verade patienter, om warfarinbehanding av 
särskilda orsaker är indicerad också under 
DOAC-epoken. Det är inte förvånande att 
TTR-värdena är bäst hos patienter som del-
tar i ett egenvårdsprogram. Det leder till en 
50 procents minskning i tromboemboliska 
komplikationer utan ökade blödningar (9). 
Koagulationsstörningsenheten har erbjudit 
patienterna ett egenvårdsprogram sedan 2015.

Orala antikoagulantia och 
laboratorieundersökningar
När handhavandet av antikoagulationsbehand-
lingen har förändrats dramatiskt har en av de 
stora omvälvningarna skett inom laboratorie-
praxis. Det att 2–3 procent av befolkningen står 
på antikoagulationsbehandling har nämligen en 
anmärkningsvärd inverkan på laboratorieverk-
samheten. Vi lärde oss snabbt att rutintesterna 
PT och APTT inte var till någon större nytta 
för DOAC (10). INR (Owren metoden som 

Figur 3. Målställen för direkta antikoagulantia och warfarin. Warfarinets effekt förmedlas indirekt via vitamin K.
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används i de nordiska länderna) är okänsligt för 
DOAC och vid FV-brist (nedsatt leverfunktion). 
APTT kan visa en ospecifik effekt av dabiga-
tran, medan FXaI inte påverkar APTT (10). Mer 
specifika analyser behövdes alltså snabbt, och 
HUSLAB var det första laboratoriet i Finland 
som satte upp specifika analyser för dabigatran, 
rivaroxaban och apixaban. Numera erbjuder 
laboratoriet dem för kliniskt bruk dygnet runt 
sedan i maj 2017. Antalet begärda tester är 
fortfarande litet men är på uppgång (figur 3). 
På samma gång har antalet INR-tester stadigt 
minskat med 10–15 procent årligen sedan 2015.  

Antikoagulationsbehandling ökar risken för 
blödningskomplikationer, särskilt hos äldre 
och patienter med cancer, njursvikt eller lever-
svikt. För att minska risken för blödning bör 
alla antikoagulationspatienter stå på regelbun-
den uppföljning minst en gång om året, och 
vid komorbiditet oftare, minst 2–4 gånger om 
året. Viktigast är blodstatus, särskilt anemi, 
samt hos äldre läkemedelsinteraktion och 
njur- och leverfunktion.

Specifika kalibrerade tester behövs vid 
särskilda kliniska situationer för att få en 
bild av hur kraftig antikoagulationen är. 
Vid komplicerande omständigheter rekom-
menderas att man bedömer om antikoagu-
lationsnivån ligger inom eller utanför det 
terapeutiska området. Sådana omständigheter 

kan vara akut trauma, perioperativ anemi 
och trombocytopeni, överdosering, njursvikt, 
lågt BMI, akut internmedicinsk sjukdom, 
läkemedelsinteraktion och hög ålder. För 
låg antikoagulationsnivå kan förekomma vid 
dålig följsamhet, fetma, malabsorption och 
läkemedelsinteraktioner (11, 12). För många 
laboratorier kan det vara svårt att upprätthålla 
dygnetruntservice i brådskande fall för ett 
fåtal prover, och avståndet till det närmaste 
laboratoriet kan vara långt jämfört med till-
gången till INR. Trots att patientnära tester 
för INR och aktiverad koagulationstid (ACT) 
har en viss känslighet för rivaroxaban, tror för-
fattarna att det är osannolikt att patientnära 
DOAC-analyser kommer att vara en lösning 
inom den närmaste framtiden.

Slutsatser
I antikoagulationsbehandlingens framtid kom-
mer individuella beslut och metoder och till 
och med off-labelanvändning att bli allt vanli-
gare. Grundläggande laboratorieprover, såsom 
blodstatus med hematokrit, hemoglobin, leu-
kocyt- och trombocytantal, kreatinin, beräknat 
GFR, leverenzymer (ALAT) och funktionstest 
(prealbumin, albumin, PT, lipider), samt ba-
sala metabola analyser (pH, elektrolyter och 
katjoner) är väsentliga för att bedöma den 
allmänna risken. Men de är också användbara 

Tabell 3. Patientriskfaktorer att beakta under warfarinbehandling

Faktor Inverkan på INR och/eller blödningsrisk

Vitamin K i kosten Påverkar warfarindosen. Låg mängd vitamin K i kosten 
kan leda till labilt INR

Rökning Större warfarindoser krävs

Storkonsumtion av alkohol Labilt INR kan också öka blödningsrisken på grund  
av störd trombocytfunktion/trombocytopeni 

Samtidig medicinering Läkemedel som påverkar warfarinmetabolismen  
ökar antikoagulationseffekten (exempelvis antifungala 
konazoler). Läkemedel med farmakodynamiska  
interaktioner, såsom ASA, leder till ökad blödningsrisk

Akut infektion, diarré eller uppkastning Kan påverka vitamin Knivån och leda till labilt INR.  
INR bör alltid kontrolleras under en akut infektion

Lever- och njursvikt Kan påverka nivåerna av koagulationsfaktorer, vilket 
leder till ökat warfarinsvar, INR kan stiga spontant.  
Påverkar metabolismen av samtidig medicinering,  
vilket kan förstärka interaktionerna

Genetisk polymorfism SNPvarianter som påverkar warfarinmetabolismen 
(såsom generna VKORC1, CYP2C9) kan leda till ökad  
eller minskad känslighet, särskilt relevant om det  
förekommer läkemedelsinteraktioner

 
ASA, acetylsalicylsyra; INR, International Normalized Ratio (nternationell normaliserad kvot); SNP, enbaspolymorfi 
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vid den regelbundna uppföljningen av antikoa-
gulationspatienter. INR-testerna fortsätter att 
minska allt eftersom användningen av warfarin 
avtar. DOAC kommer på det stora hela att er-
sätta warfarin, vilket ökar behovet av tester för 
global hemostas och läkemedelsspecifika tester 
i akuta kliniska situationer, såsom stora blöd-
ningar, trombos och akutkirurgi eller trauma.

Tuukka Helin
tuukka.helin@hus.fi

Lotta Joutsi-Korhonen
lotta.joutsi-korhonen@hus.fi
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Summary
Oral anticoagulants – when, where and how?
Anticoagulation therapy has been undergoing a transition during the last decade with the availability 
of direct oral anticoagulants (DOACs). While DOACs are increasingly used in atrial fibrillation, deep 
vein thrombosis and pulmonary embolism, warfarin remains the anticoagulant of choice for valvular 
replacement. Laboratory monitoring of warfarin is well established. DOACs require specific assays under 
specific emergency conditions, and the availability of assays is limited. Seemless interaction, collabora-
tion and continuous education between clinic and laboratory are increasingly needed, under the era of 
rapid change of traditions in anticoagulation management.



58 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Inledning
Trombocyterna transporterar de läkande ele-
menten till ett ställe med kärlskada, börjande 
med ett lager av trombocyter som fäster vid 
varandra och aggregerar, vilket säkerstäl-
ler den primära hemostasen och den lokala 
koagulationsaktiviteten så att fibrin bildas 
och sårläkningen kommer igång. Snabb och 
okontrollerad tillväxt av trombocyttromber 

SKRIBENTERNA

APAC – ett nytt multifunktionellt 
antitrombotiskt agens med 
inriktning på kärlskada
Annukka Jouppila och Riitta Lassila

APAC (AntiPlatelet AntiCoagulant) är ett nytt halvsyntetiskt heparin-biokonjugat med både 
antitrombocyt- och antikoagulansverkan, som är modellerat efter naturligt förekommande 
heparin-proteoglykaner från mastceller. APAC-komplexet i sig är ett antikoagulans eftersom 
det hämmar trombin och koagulationsaktiveringen. När APAC binds till en bärare uppvisar det 
på samma gång också antitrombocytaktivitet genom att begränsa trombocytaggregation som 
orsakas av kollagen, ristocetin och trombin. Dessutom försvagar APAC med brett spektrum 
koagulationsfrämjande aktiviteter vid trombos både in vitro och in vivo. APAC upprätthåller 
adenosindifosfatinducerad trombocytaggregation, vilket ger en hemostatisk fördel. APAC 
ansamlar receptorer på trombocyternas yta och fäster dem vid den tyrosinkinashämmande 
trombocytreceptorn G6b-B, en mekanism som reglerar kollagenförmedlad trombocytaktivering. 
Dessutom samverkar APAC kraftigt med von Willebrandfaktorn och med skjuvkrafstinducerad 
tillväxt av tromber, vilket är viktigt i små kärl och artärer. När APAC appliceras antingen lokalt 
inne i en artär eller intravenöst i cirkulationen söker det sig till ställen med färsk kärlskada och 
ger lokal antitrombotisk effekt i gnagar-, svin- och primatmodeller. Dessa egenskaper minskar 
trombbildningen på interventionsställena, vilket tillåter låg dosering. En höjdpunkt är att APAC 
tillbakabildar skada efter ischemi och reperfusion i en akut njurskademodell och upprätthåller 
njurfunktionen. Det toxikologiska programmet har genomförts och de första kliniska prövning-
arna kommer snart att inledas. APAC kan komma att erbjuda ett användbart terapeutiskt verktyg, 
ensamt eller i kombination med andra antitrombotiska agens, för att förbättra behandlingsef-
fekten och säkerheten vid olika kärlsjukdomar och vid kirurgi.

Annukka Jouppila1,2 och Riitta Lassila2–4

1HUS Enheten för klinisk forskning, 2Forskningspro-
grammet för systemonkologi Oncosys, Medicinska 
fakulteten, Helsingfors universitet, 3Enheten för 
koagulationsstörningar, linjen för hematologi, HUS 
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leder dock till tilltäppta kärl, ischemi och 
slutligen till nekros av vitala organ. Både det 
fysiologiska hemostatiska svaret på skada 
och den patologiska tillväxten av artärtrom-
ber är beroende av von Willebrandfaktorn 
(vWF), trombocytaktivering och därmed 
sammanhängande signalering av vissa trom-
bocytagonister, såsom kollagen och andra 
extravaskulära matrixproteiner och strukturer, 
och av molekyler förmedlade av blodceller. 

Etablerade antitrombotiska behandlingar 
omfattar systemiska antitrombocytagens och 
antikoagulantia för behandling och förebyg-
gande av arteriell eller venös tromboembo-
lism, respektivt (2). Acetylsalicylsyra i låg 
dos inhiberar cyklooxygenas 1 (COX-1) och 
minskar syntesen av trombocytaktivatorn 
tromboxan A2, främst i trombocyter och röda 
blodkroppar. Oralt klopidogrel, prasugrel, 
tikagrelor eller intravenöst kangrelor verkar 
som antagonister mot adenosindifosfat (ADP), 



59 Årgång 180 Nr 1, 2020 

vilket påverkar purinerga P2Y12-receptorer. 
Abciximab, eptifibatid och tirofiban inhiberar 
glykoproteinet (GP) IIb/IIIa i trombocyterna, 
men de används nu i mindre utsträckning 
för behandling av akut artärtrombos i ADP-
signalvägshämmarnas och de kombinerade 
antikoagulantias tidevarv. 

Vid sidan av antitrombocytbehandling 
omfattar den antitrombotiska behandlingen 
traditionella parenterala antikoagulantia, 
såsom ultrafraktionerat heparin (UFH) eller 
lågmolekylära hepariner (LMWH) (exempel-
vis dalteparin, enoxaparin och tinzaparin) 
samt fondaparinux, som mest inverkar på FXa. 
UFH:s effekt grundar sig på att förstärka akti-
viteten av antitrombin som i lika hög grad inhi-
berar faktor Xa (FXA) och IIa (FIIa, trombin), 
bland andra koagulationsfaktorer (2). Målet 
för de orala vitamin K-antagonisternas (VKA) 
verkan är syntesen av FII, FVII, FIX och FX. 
De nyare måldrivna direkta orala antikoagu-
lantia (DOAC), trombinhämmaren dabigatran 
samt FXa-hämmarna rivaroxaban, apixaban, 
edoxaban och betrixaban, håller på att ersätta 
VKA vid behandling av förmaksflimmer och 
venös tromboembolism (3). Deras gynnsamma 
effekt vid prevention och behandling av trom-
bos är väl etablerad. Kombinerad systemisk 
användning av antitrombocytläkemedel och 
antikoagulantia ökar dock blödningsrisken, 
upp till 60–80 procent vid dubbelbehandling 
och 130 procent vid trippelbehandling (4). 
Säkerhetsfaktorer blir allt viktigare med en 
åldrande patientpopulation med samsjuklighet 
såsom njursvikt, kardiovaskulära och inflam-
matoriska sjukdomar, behov av akut kirurgi, 
och cancer, vilka alla ökar risken för blöd-
ningskomplikationer. I det optimala fallet är 
målet för den antitrombotiska aktiviteten en-
bart det skadade stället i ett blodkärl, där den 
är förenlig med fysiologisk hemostas. Detta 
gäller om den lokala vaskulära regleringen av 
koagulationen inte är störd eller saknas, vilket 
kan förekomma vid kraftig inflammation och/
eller cancer. En lokal antitrombotisk strategi 
skulle därför vara till fördel för att minska 
risken för systemiska blödningar. En sådan 
strategi skulle också vara förenlig med den 
lokala hemostasprocessens fysiologi.

Kärlvävnadens adventitialager innehåller 
mastceller som utsöndrar heparinproteo-
glykaner (Hep-PG) (5). Hep-PG har visats 
ta del lokalt i reparationen av blodkärl, och 
kontrollera koagulationen (6–8) på samma 
ställe där uttrycket av vävnadsfaktor (TF) i 
lokala glattmuskelceller är högt. Antigen i 
löslig form eller fäst på en yta hämmar Hep-

PG avlagringen av trombocyter på kollagen 
under blodflödesförhållanden, och minskar 
den trombotiska processen vid artäranasto-
moser (7, 8). Hep-PG minskar också pro-
liferationen av vaskulära glattmuskelceller 
(9). De kliniskt använda heparinerna (UFH 
eller LMWH) isoleras i själva verket från PG-
proteinstommen i tarmslemhinna från svin 
och nötkreatur. När heparinet binds till ett 
bärarprotein omvandlas APAC-konjugaten 
(antitrombocyt och antikoagulans) till dubbla 
antitrombocyt- och antikoagulansagens, med 
egenskaper som skiljer sig från lösligt heparin. 
Vi har använt oss av tidigare kunskap om 
Hep-PG för att utveckla en semisyntetisk 
mimet, APAC (Aplagon Oy, Helsingfors). Den 
har på ett unikt sätt både antitrombocyt- och 
antikoagulansegenskaper, den målsöker stäl-
len med kärlskada och den hämmar påtagligt 
trombos i flera djurmodeller av trombos och 
annat (11–14). Förutom intravenös använd-
ning kan APAC också administreras lokalt i 
låg dos i samband med vaskulära ingrepp, vil-
ket minskar blödningsrisken jämfört med de 
systemiska antitrombotiska behandlingar som 
är i omfattande kliniskt bruk. De antitrom-
botiska egenskaper hos APAC som hittills 
kommit fram beskrivs i det följande. 

Använda material och metoder
Vi refererar nu kort några grundläggande 
studier angående APAC:s verkningsmekanism 
(11–15). 
 
In vitro 

Studier gällande trombocyter och 
koagulation
Effekten av tillsatt APAC bedömdes vid 
trombocytaggregation inducerad av kollagen, 
ristocetin och ADP i trombocytrik plasma 
(PRP), och dessutom i PRP behandlad med 
apixabancitrat enligt Borns metod samt i 
citrat- eller hirudinblod med Multiplate®-
analys (DiaPharma, West Chester, OH, USA) 
(11,15). Mobilisering av kalcium i trombocy-
ter studerades i PRP med tillsats av apixaban 
(13). APAC:s antikoagulansstyrka mättes med 
partiell aktiverad tromboplastintid (APTT), 
trombintid (TT) och med anti-FIIa och anti-
FXa-aktiviteter i citratplasma. Trombingene-
rering mättes med kalibrerat automatiserat 
trombogram (CAT®, Diagnostica Stago, 
Asnières sur Seine, Frankrike) både i plasma 
(5 pM TF, 4 µM fosfolipider) och i PRP (5 pM 
TF) (11). Den övergripande antikoagulationen 
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mättes i blod med rotationstromboelastometri 
(ROTEM®, TEM Innovations, München, 
Tyskland). Den antitrombotiska effekten av 
APAC i blod (som antikoagulerats med trom-
binhämmaren DPhe-Pro-Arg-klorometylke-
ton, FXII-hämmaren corn trypsin inhibitor 
eller med enbart APAC) bedömdes i en kam-
mare belagd med kollagen/TF under venösa 
(200 s-1) eller arteriella (1000 s-1) flödesförhål-
landen (13). Effekten av APAC på den trom-
bocyt- och megakaryocytspecifika receptorn 
G6B-b undersöktes i tvättade humana trom-
bocyter med trombocytsignaleringsanalys 
av fosforylering via tyrosinfosfataser (15). 
Mustrombocyter, dels av vildtyp, dels med 
G6b-Bbrist, studerades i flödescytometristu-
dier i blod med APAC genom aktivering och 
degranulering av integrin-αIIbβ3 i trombo-
cyter, som förmedlas av receptorn CLEC-2 
(C-type lectinlike receptor 2) i trombocyter. 
 
In vivo

APAC:s antitrombotiska effekter
Den antitrombotiska effekten av lokalt APAC 
in vivo studerades med två modeller av akut 
trombos hos babianer. I den modifierade Folts-
modellen observerades effekten av APAC 
på artärförträngning på ett krosskadat och 
förträngt ställe i arteria femoralis. I den andra 
modellen studerades aggregationen av trom-
bocyter (11indium) och bildningen av fibrin 
(125jod-fibrinogen) under blodskjuvkraften 
265 s-1 på ett extrakorporealt kollagenbelagt 
preparat som förbehandlats med APAC (11). 
Dessutom studerades intravenöst (iv) APAC 
vid fotokemiskt (rose bengal-färg) inducerad 
laserskada på arteria carotis hos möss, där 
ocklusion av kärlet upptäcktes genom flöde 
(Bonetti et al., inlämnad). I en annan mus-
modell av kollageninducerad trombos fördes 
en inverterad a. epigastrica i a. carotis för att 
åstadkomma en mycket trombogen yta. Aggre-
gation av rodamin-G-märkta trombocyter och 
fluoroforkopplat APAC upptäcktes. Antikoa-
gulationseffekten av APAC in vivo studerades 
med svansblödningstid hos råttor (11). 

APAC:s vaskulärt målsökande effekter
APAC:s vaskulära målsökning studerades 
med flera modeller av artärskada. Hos råt-
tor applicerades 64Cu-märkt APAC lokalt på 
adventitia- eller intimasidan av en anastomos 
på a. femoralis i bakbenet, och den lokala 
ansamlingen följdes upp med positronemis-
sionstomografi (PET) (11,12). Hos svin ut-

fördes analys med immunfluorescens och 
immunhistokemi ex vivo på kirurgiskt anlagd 
arteriovenös fistel (AVF) mellan a. och v. 
femoralis och på a. iliaca och a. carotis som 
avskalats med ballongkateter (14). Biotinylera 
APAC applicerades lokalt på skadestället i två 
minuter, och sedan återställdes blodcirkula-
tionen i 30 minuter. Det aktuella kärlområdet 
resekterades och postfixerades för histologisk 
bedömning. 

APAC:s njurskyddande effekter  
vid ischemi-reperfusionsskada
APAC:s njurskyddande effekter vid ischemi-
reperfusionsskada (IRI) studerades på råttor 
(12). APAC gavs iv tio minuter innan varm 
ischemi började. Båda njurartärerna klämdes 
ihop i 30 eller 60 minuter. Efter att kläm-
marna tagits bort inspekterades njurarna 
med avseende på återupprättat blodflöde och 
tecken på inre blödningar, och buken slöts. 
Blodprov togs för bedömning av markörer för 
njurskada. Råttorna följdes upp i 72 timmar 
och avlivades sedan och njurarna togs till vara 
för histologisk undersökning.

Sammanställning  
av publicerade resultat

Effekterna av APAC in vitro
APAC (10 individuella satser) hämmade kon-
centrationsberoende (1–100 µg/ml) kollagen-
inducerad trombocytaggregation i citrerad PRP 
i relation till fosfatbuffrat koksaltlösning som 
vehikel (11, 13, 15), medan UFH inte gjorde 
det (11, 15). Inhiberingen av den samman-
lagda aggregationen var donatorberoende (se 
figur 1, APAC:s effekt på maximal aggregation 
utlöst av 0,5 µg/ml kollagen. ADP-inducerad 
PRP-aggregation påverkades varken av APAC 
eller av UFH (data visas inte). Vidare sågs att 
APAC (100–200 µg/ml) minskade kollagenut-
löst (2mg/ml) trombocytaggregation i PRP, 
när endogen trombingenerering blockerades 
med apixaban för att kontrollera blodpropps-
bildningen under undersökningen. I helblod 
minskade APAC (150 µg/ml; n = 9) kollagen- 
(3,2 µg/ml) och ristocetininducerad (0,77 mg/
ml) trombocytaggregation 1,8 respektive 2,8 
gånger (11). ADP-inducerad (6.4 µM) aggrega-
tion hämmades varken av APAC eller av UFH. 

APAC i låg dos (10 individuella satser) för-
längde APTT och TT koncentrationsberoende 
(0,5–4 µg/ml) åtminstone 1,4 gånger över basni-
våerna (27–30 s). Vid samma koncentration är 
anti-FIIa- och FXa-aktiviteten för APAC större 
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än för UFH (figur 1 C). APAC (5 individuella 
satser) och UFH hämmade koncentrationsbe-
roende (0,5–1 µg/ml) trombingenerering i både 
plasma och PRP (11). Redan vid 1 µg/ml häm-
made dock APAC (n=12) trombinbildningen i 
plasma minst 30 procent kraftigare än UFH. 
I PRP upphävde APAC trombinet redan vid 
1 µg/ml, medan trombinbildning fortfarande 
upptäcktes i närvaro av UFH. Vid helblod-
skoagulation med ROTEM förlängde APAC 
(3–10 µg/ ml) extern (EXTEM) och intern 
(INTEM) koagulationstid åtminstone trefalt 

över basnivån, medan UFH gav en förlängning 
till det dubbla. Trombens fasthetstid minskades 
vid båda tillstånden av APAC, vilket tyder på 
att APAC har effekt på trombocyternas bidrag 
till trombbildningen. Heparinas (HEPTEM) 
utplånade antikoagulationseffekten. 

I PRP hämmade APAC-varianter (12,5 µg/
ml; n=3) trombin- och kollagenberoende 
mobilisering av kalcium i trombocyterna, utan 
att påverka någon av de andra testade agonis-
terna (13). APAC hämmade den koncentra-
tionsberoende trombocytadhesionen från hel-
blod till kollagen/TF-ytor under förhållanden 
motsvarande skjuvhastigheten i arteriellt blod. 
Dessutom hämmades fibrinbildningen också 
under venösa skjuvhastighetsförhållanden. 
Särskilt när APAC (10 µg/ml) var den enda 
antikoagulansen inhiberades avlagringen av 
både trombocyter och fibrin till största delen 
under arteriella skjuvhastighetsförhållanden.

APAC inducerade kraftig fosforylering av 
tyrosinfosfataserna Shp1 (pTyr562) och Shp2 
(p-Tyr580 och p-Tyr542) i humana trombo-
cyter relaterade till G6b-B vid tiofalt lägre 
koncentration än UFH (15). Mekanismen för 
hur aktiveringen hämmades var anhopning 
av trombocyternas ytreceptorer. APAC (10 
µg/ml), men inte UFH, hämmar signifikant 
degranulering av trombocyter av vildtyp som 
svar på CLEC-2, men inte degranulering av 
mustrombocyter med avsaknad av G6bB.

APAC:s antitrombotiska effekter in vivo
I en modell för arteriell trombos hos babianer 
hämmade lokalt applicerad APAC (2 mg), 
men inte UFH, ocklusion hos 7 av 9 djur med 
upp till 90-procentig stenos på ställen med 
kärlskada (11). Vid en annan trombosmodell 
i babianer minskade APAC-behandling (n 
= 4) trombocytavlagringen på ett kollagen-
transplantat med 34 ± 13 procent (medeltal 
± SD) jämfört med UFH (p = 0,01), medan 
tillväxten av tromben 10 cm distalt minskades 
med 63 ± 11 procent jämfört med UFH. På 
APAC-behandlade ytor ansamlades också 45 
procent mindre fibrin än på UFH-behandlade 
ytor, viket överensstämmer med APAC:s dub-
belverkan (p = 0,008). 

I en musmodell av trombos inducerad av 
endotelspecifik fotokemisk skada i a. carotis 
communis förlängde iv APAC (0,3 mg/kg) 
tiden till artärocklusion till det dubbla jämfört 
med UFH (n = 8, p = 0,0001) (Bonetti et al., 
inlämnad). Dessutom visades i en annan mo-
dell av kollageninducerad trombos hos möss 
att koksaltkontrollerna ansamlade signifikant 

Figur 1. Exempel på APAC:s antitrombocyt- och 
antikoagulationseffekter in vitro. Koncentrationsbe-
roende minskning av kollageninducerad (0,5 µg/ml) 
trombocytaggregation med APAC i citrerad PRP från 
en donator som exempel (A), och som genomsnitts-
hämning (± SD) av prover från 9 donatorer (B). APAC:s 
anti-IIa-aktivitet i OD/min (blått) och UFH (grönt) i 
citrerad plasma visas i C. 
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fler trombocyter (n=6, p<0.05) än iv APAC 
(0,5 mg/kg; n=6), vilket tyder på en stark 
målinriktad lokal inhibitorisk effekt.

Hemostatisk effekt av APAC på 
svansblödningstid hos råtta
I en modell där svansblödningstiden hos råttor 
mättes förlängde iv APAC (upp till 0,5 mg/kg; 
n = 6) blödningen från ett standardsår maxi-
malt 2,7-falt jämfört med koksaltlösning (11). 
Jämförbart UFH (0,5 mg/kg; n = 6) förlängde 
å sin sida blödningstiden minst det femdubbla 
gånger, dubbelt upp mot APAC. Också APTT 
förlängdes dosberoende av APAC och UFH 
(specifikt vid 0,5 mg/kg). Antalet blodkroppar 
förändrades inte.

APAC:s vaskulärt målsökande effekter
I modellen med anastomos i a. femoralis hos 
råtta användes 64Cu-märkt APAC (1,5 mg/kg) 
som lokaliserades och målsökte till adventitia 
på skadestället, där det blev kvar i över 50 
timmar medan 64Cu-UHF försvann inom 24 
timmar (11). APAC eliminerades via njurarna 
och levern inom 6–12 timmar; 10 procent av 
intravaskulärt applicerad 64Cu-märkt APAC 

påvisades efter 0,5 timmar och 4,5 procent 
efter upp till 18 timmar. 

I svinmodellen med AVF och ballongskadad 
a. carotis eller iliaca målsökte biotinylerad 
APAC (0,25–0,3 mg och 1,5 mg) sig till lamina 
elastica (figur 2) (14). APAC lokaliserades 
tillsammans med vWF (figur 2 B) och lami-
nin men knappast alls med intakt endotel 
(PECAM-1 eller podocalyxin). Dessutom 
genomträngde APAC den skadade kärlväg-
gen, särskilt venen i den arteriovenösa fisteln. 

APAC lindrar akut njurskada
I råttmodellen med reversibel akut njurskada 
(AKI) efter 30 minuters flödesstopp minskade 
APAC (0,13 mg/kg; n = 8) den kortikala an-
hopningen av skademarkören hyaluronan och 
koncentrationen av KIM-1, vilket tyder på 
minskad tubulointerstitiell skada jämfört med 
vehikel (p <0,05) (12). De vehikelbehandlade 
råttorna utvecklade allvarlig tubulusskada. 
Förbehandling med APAC i koncentrationerna 
0,06 och 0,13 mg/kg (n = 8) minskade det 
sammanlagda poängtalet för tubulusskada 
(p <0,05). Korrelationen mellan nivån av hy-
aluronan i njurbarken och poängtalet för tu-
bulusskada var signifikant (r = 0,43, p = 0,04). 

Figur 2. APAC målsöker ställen med kärlskada in vivo. APAC-biotinbindning till ställen med kärlskada i a. iliaca com-
munis som avskalats med ballong studerades in vivo på svin (14). Efter skadan gavs antingen vehikel (fosfatbuffrad 
koksaltlösning, PBS) eller APAC (1,5 mg) med kateter. Metakromatiskt toluidinblått (ljusrött) färgade de negativt 
laddade sektionerna p.g.a. närvaro av APAC (A). APAC påvisades med streptavidin (rött), vWF med immunfärgning 
(grönt) och cellkärnorna med Hoechst 33342 (ljusblått) (B). vWF lokaliserades tillsammans med APAC på lumen-
sidan. Pilar: lamina elastica interna visar svag immunfluorescens. Asterisk: lumen. Skala: 20 µm. (se vidare ref. 14).

A

B
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Antalet blodceller påverkades inte av APAC 
vid dag 3. I modellen med allvarlig 60 minuters 
AKI överlevde alla råttorna i APAC-gruppen (n 
= 8) och 75 procent i vehikelgruppen. Vid 24 
timmar minskade APAC också serumnivåerna 
av angiopoetin-2 (p <0,05) och syndekan-1 
(p <0,01), som är vaskulärt destabiliserande 
och proinflammatoriska, jämfört med kon-
troll. APAC minskade också halten kreatinin 
(p <0,05) och ureakväve (p <0,05) i blodet. 
APAC visade ingen fördelaktig verkan om det 
gavs efter skadan. I motsats till APAC visade 
UFH ingen skyddande verkan på njurarna.

Slutsatser
APAC:s antitrombocytverkan var uppenbar i 
flera in vitro-modeller. APAC hämmade trom-
bocytaggregation som inducerats av kollagen 
och ristocetin, men inte ADP, både i PRP och 
i helblod. Kollagen- och trombinstimulerad 
kalciummobilisering, som föregick trombo-
cytsignaleringen, minskade. APAC hämmade 
fibrinbildning vid venöst blodflöde, och utöver 
klart minskad fibrinbildning minskade APAC 
trombocytavlagring under arteriella skjuvkraf-
ter på ytor med kollagen eller vävnadsfaktor. 
Dessutom minskade APAC, också ensam utan 
någon annan antikoagulans, trombocytanlag-
ring och fibrinbildning under arteriella skjuv-
kraftsförhållanden på kraftigt trombogena ytor 
med kollagen och vävnadsfaktor in vitro och 
kärlytor in vivo. Allt som allt var inhiberingen 
av trombocytavlagring starkast vid arteriella 

flödesförhållanden, vilket tyder på att APAC 
samverkar med vWF. Intressant var att APAC 
visade en kraftig effekt på signaleringen från 
den inhibitoriska trombocytreceptorn Gb6-B, 
vilket tyder på att dess receptoraggregation 
är en verkningsmekanism för APAC vid kol-
lagenstimulering.

Som antikoagulans förlängde APAC den 
aktiverade koagulationstiden (APTT) för den 
interna signalvägen och hämmade effekten 
av både trombin och FXa i plasma. Den 
externa TF-utlösta signalvägen hämmades 
också av APAC i plasma, PRP och helblod. I 
närvaro av trombocyter och externa stimuli 
var APAC:s antikoagulationseffekt ännu mer 
uttalad. På samma sätt inhiberade APAC den 
externa koagulationsvägen kraftigare än UFH 
i helblod (ROTEM). I motsats till UFH mins-
kade APAC också trombbildning som svar på 
extern (TF) stimulering genom att försämra 
samverkan mellan trombocyter och fibrin i 
helblod. APAC:s antikoagulationseffekt var 
heparinberoende och hindrades av heparinas. 
Dessa data som utvärderar APAC:s antitrom-
botiska effekter bekräftar dess dubbeleffekt 
som antitrombocytmedel och antikoagulans.

Antitrombocyt- och antikoagulationseffekt in 
vivo var uppenbar i studierna med lokalt appli-
cerad APAC vid artärstenos, eftersom modeller 
med trombocytaktivering och artärtrombos 
hos babianer visade minskad ocklusion och 
fibrinbildning vid modellernas skadeställen. 
När APAC lokaliserades till skadade kärlstäl-
len i modellen med kollageninducerad trom-

Figur 3. Översikt över APAC:s karaktäristika APAC:s olika antitrombocyt- (rött) och antikoagulationseffekter (blått). 
De orangea pilarna visar vaskulära effekter. APTT = aktiverad partiell tromboplastintid, TT = trombintid, TF = väv-
nadsfaktor, PRP = trombocytrik plasma, CAT = kalibrerat automatiserat trombogram, vWF = von Willebrandfaktor, 
UFH = ultrafraktionerat heparin 
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bos hos möss, hämmade substansen arteriell 
trombos och trombocytansamling. I en annan 
musmodell in vivo fördröjde APAC dessutom 
kraftigt ocklusion av det trombotiska kärlet 
jämfört med UFH och vehikel. I modellen med 
kärlskada hos svin lokaliserades APAC tillsam-
mans med vWF men inte med intakt endotel. 
I modellen med svansblödningstid hos råttor 
verkade APAC begränsa trombbildningen ge-
nom att samtidigt hämma kollageninducerad 
trombocytaggregation och den interna koa-
gulationsvägen. Det är intressant att APAC i 
en modell med reperfusion efter ischemi hos 
råttor hade en njurskyddande effekt vid måttlig 
och till och med kraftig ischemisk njurskada 
genom att den dämpade kärlskadan och den 
inneboende immunaktiveringen.

Generellt sett har denna översikt belyst 
APAC:s egenskaper i förhållande till UFH. Ut-
gående från sina många unika egenskaper kan 
APAC utgöra en väsentlig förbättring av den 
nuvarande antitrombotiska behandlingen. Till 
dessa egenskaper hör särskilt dubbelverkan 
med hämning av både trombocytaktivering 
utlöst av kollagen och trombin samt antikoa-
gulationseffekt och förssämring av trombocy-
ternas koagulationsstärkande effekter. APAC 
kan potentiellt användas vid många vaskulära 
ingrepp med risk för trombotiska kompli-
kationer. Eftersom APAC målsöker ställen 
med kärlskada verkar den kunna lokalisera 
den antitrombotiska behandlingen till enbart 
de skadade ställena. Det toxikologiska pro-
grammet har genomförts med framgång och 
den första ansökningen om klinisk prövning 
har lämnats in till tillståndsmyndigheterna. 
Kliniska prövningar kommer att visa om det 
hopp som ställs till APAC kan infrias. 
Annukka Jouppila
annukka.jouppila@hus.fi 
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Riitta Lassila
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Summary
APAC – a novel vascular injury-targeting multitasking antithrombotic
APAC (AntiPlatelet and AntiCoagulant), a heparin bioconjugate, mimicks natural heparin proteogly-
cans. APAC inhibits both thrombin and coagulation while showing antiplatelet activity also against 
collagen, and attenuates arterial thrombosis in vitro, and in vivo. APAC regulates collagen-mediated 
platelet activation via platelet receptor G6b-B. APAC’s strong interaction with von Willebrand factor 
abolishes shear-force induced thrombosis in small arteries. In several animal models APAC targets its 
antithrombotic action to the fresh vascular injury sites. APAC also reverses renal ischemia-reperfusion 
injury in rats. APAC’s toxicology program enables human studies which aim at improving treatment ef-
ficacy and safety in various vascular diseases, including revascularisation.
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SKRIBENTERNA

Erfarenheter av idarucizumab, 
en antidot mot den direkta 
antikoagulansen dabigatran
Hanna-Kaisa Haatainen, Timo Suonsyrjä och Riitta Lassila

Användningen av direktverkande orala antikoagulantia (DOAC) har ökat kraftigt under de 
senaste åren. Hittills har endast en specifik antidot, idarucizumab mot den direkta trombinhäm-
maren dabigatran, funnits men nu har en antidot mot koagulationsfaktor Xa, andexanet alfa, fått 
försäljningstillstånd. Det finns endast ett fåtal kliniska studier av idarucizumab. 

Vi analyserade data på 20 patienter som inom HUS fått idarucizumab och undersökte prognosen 
samt hur de nationella behandlingsrekommendationerna följdes.
Mortaliteten var hög, 25 procent. Dödsorsaken var oftast en allvarlig, spontan blödning. 
Alla 9 kirurgiska patienter överlevde.

Riskfaktorer för mortalitet var alkoholism, anemi, hjärtsvikt och samsjuklighet, men kirurgiska 
ingrepp kunde utföras komplikationsfritt under behandling med idarucizumab.

ML Hanna-Kaisa Haatainen enheten för koagula-
tionsstörningar, Hematologiska kliniken, Cancer-
centrum, Helsingfors universitetssjukhus
MD Timo Suonsyrjä HUS Akut, jourverksamhet
Prof. Riitta Lassila enheten för koagulationsstör-
ningar, Hematologiska kliniken, Cancercentrum,  
Helsingfors universitetssjukhus och Research 
Program in Oncology, Medicinska fakulteten, 
Helsingfors universitet

Användningen av antikoagulantia med direkt 
verkningsmekanism (DOAC) har blivit vanli-
gare och har gått förbi warfarin (IQVIA 2019) 
(Helin och Joutsi-Korhonen i detta nummer 
av FLH). DOAC kräver inte rutinuppföljning 
av INR, vilket är en fördel framför warfarin 
(1, 2). Dabigatran (Pradaxa®) är en direkt 
trombinhämmare som har indikationerna 
strokeprofylax vid förmaksflimmer, profylax 
och behandling av djup ventrombos och 
lungemboli samt profylax av dessa vid elektiv 
endoproteskirurgi (3–5).

Idarucizumab (Praxbind®) är ett specifikt 
humaniserat monoklonalt antikroppsfragment 
mot dabigatran, som snabbt häver antikoa-
gulationen utan att inverka på koagulations-
systemet (6–13). Idarucizumab används i 

nödsituationer, såsom jourmässiga operationer 
och svår blödning, vid sidan av stödbehandling 
för hemostasen (14). Europeiska läkemedels-
myndigheten beviljade försäljningstillstånd för 
idarucizumab 11/2015, och 2/2019 också för 
andexanet alfa, en antidot mot koagulationsfak-
tor Xa-hämmarna apixaban och rivaroxaban.

Erfarenheter av idarucizumab  
och nationella riktlinjer
Forskningsevidensen om effekt och biverk-
ningar av idarucizumab är än så länge begrän-
sad. I en framskridande fas III-prövning (n = 
503) avled 19 procent av patienterna såväl i 
en grupp med blödning (n = 301) som i en 
grupp med nödopererade (n = 202) 0–3 må-
nader efter infusion med idarucizumab (6, 7).

I slutet av 2015 publicerades en nationell 
rekommendation om användning av idaru-
cizumab under jourförhållanden i Finland 
(15). Den intravenösa doseringen av idaru-
cizumab är sammanlagt 5 g uppdelad på två 
doser (2 x 2,5 g/50 ml med 5–10 minuters 
intervall), och dosen kan vid behov upprepas. 
Indikationerna är enligt rekommendationen 
1) sannolik läkemedelsverkan av dabigatran 
och 2) livshotande eller okontrollerad blöd-
ning, eller behov av nödoperation eller annat 
brådskande invasivt ingrepp. 

Dabigatran utsöndras i huvudsak via njurar-
na (T½ = 8–17 t vid normal njurfunktion) (16). 
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Blödning	(grupp	1)	

Operation	(grupp	2)	

Blödning	och	operation	
(grupp	3)	

Återupprättad hemostas är att vänta 12–24 
timmar efter den sista dosen (17). Idarucizu-
mab har effekt om det är mindre än 15 timmar 
sedan intaget av dabigatran (15). Efter 24 tim-
mar är antidoten inte till någon nytta om njur- 
och leverfunktionen är normal. Vid njursvikt 
kan dabigatran ackumuleras också om det har 
gått mer än 24 timmar sedan intaget (18).

Målet med undersökningen
Vårt registersampel utvärderade indika-
tionerna för idarucizumab, hämningen av 
dabigatran och patienternas prognos inom 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
(HUS) 2016–2017.

Material och metoder
HUS Apotek levererade 60 doser idarucizu-
mab till olika jourenheter inom HUS 2015–
2018 (tabell 1). Vårt forskningsmaterial består 
av uppgifter om tjugo patienter som har fått 
idarucizumab. Patientuppgifterna kom dels 
ur de elektroniska patientdatasystemen, dels 
via leveransdatum för läkemedlet. Datainsam-
lingen var slumpmässig, eftersom det bara i 
en tredjedel av fallen gick att kombinera apo-
teksuppgifterna med hur läkemedlet verkligen 
användes. Patienternas basuppgifter kartlades 
enligt på förhand bestämda variabler och upp-
gifterna behandlade pseudonymt i ett tillfälligt 
register (forskningstillstånd från HUS). 

Tabell I. Leverans av idarucizumab från HUS Apotek 
2015–2018.

År Doser (n)
2015 1
2016 14
2017 27
2018 18

Väsentliga uppgifter var ålder, sjukdoms-, 
trombos- och blödningsanamnes, riskbe-
teende (alkoholkonsumtion), regelbunden 
medicinering, andra hemostatiska faktorer, 
laboratorieresultat samt huruvida patienten 
tillfrisknade eller avled under uppföljnings-
tiden som var en månad. Följande komplet-
terande uppgifter samlades: kroniska sjuk-
domar, njur- och leverfunktion, hypertoni, 
indikationen för dabigatranbehandling, när 
den inletts och hur länge den var planerad att 
pågå, dosering av idarucizumab, andra prepa-
rat som inverkade på koagulationen, uppgifter 
om på nytt insatt antikoagulationsbehandling 

och behandlingens slutresultat. Dessutom 
antecknades resultaten av blodprover som 
tagits före idarucizumabbehandlingen: hemo-
globin (Hb), trombocyter (Trom), kreatinin 
(Krea), njurarnas uppskattade filtreringsför-
måga (eGFR), alaninaminotransferas (ALAT), 
tromboplastintid (TT) eller International 
Normalized Ratio (INR), aktiverad partiell 
tromboplastintid (APTT), trombintid (Trom-
btid) och dabigatrankoncentration (Dabi-Ta).

Resultat
Patienterna indelades i tre grupper enligt in-
dikation för idarucizumabbehandlingen (figur 
1). Den första gruppen (n = 11) utgjordes av 
patienter med akut blödning. Sex patienter 
hade blödning i matspjälkningskanalen, fyra 
hade intrakraniell blödning och en hade 
allvarlig hematuri. Av blödningarna var tio 
spontana och endast en berodde på trauma 
som behandlades konservativt.

Figur 1. Indelning av patienterna enligt indikation för 
idarucizumabbehandlingen
Andelen spontana händelser var i
grupp 1 (n = 11) 91 % (n = 10) 
grupp 2 (n = 6) 50 % (n = 3)
grupp 3 (n = 3) 33 % (n = 1)

I den andra gruppen (n = 6) var indikatio-
nen nödoperation som krävde omedelbart 
hävande av antikoagulationsverkan. Två 
patienter opererades för ileus, två för fraktur 
på lårbenshalsen eller låret, en för kompli-
kation efter elektiv operation och en för 
pneumomediastinum. I hälften av fallen var 
operationsindikationen trauma.

Den tredje gruppen (n = 3) bestod av patien-
ter med akut blödning som dessutom krävde 
omedelbar operation. Två patienter hade in-
trakraniell blödning och en hade en komplika-
tion efter ett tidigare kirurgiskt ingrepp. Hos 
två låg trauma bakom blödningen och hos en 
var den spontan.

Sammanlagt 14 patienter fick idarucizumab 
för akut blödning och av dem hade största 
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delen (79 procent) uppkommit spontant.
Alla de avlidna hörde till grupp 1, alltså de 

som behandlades för akut, mestadels spontan 
blödning där det inte fanns behov av operativ 
behandling (tabell 2). De behandlingar som 
gavs för operationen gick utan komplikationer 
också hos de tre patienter där operationen 
föregicks av akut blödning. 

Patienternas ålder var i genomsnitt 72 
år (46–88). Av patienterna var 11 i åldern 
70–79, och av kvinnorna hörde största delen 
(78 procent) till denna åldersgrupp (tabell 3). 
Den vanligaste indikationen (89 procent) för 
dabigatranbehandling var förmaksflimmer 
eller -fladder. Andra indikationer var recidi-
verande djup ventrombos eller lungemboli. 
I åldersgruppen över 70 år var mortaliteten 
betydande; 25–33 procent av patienterna 

avled trots behandling med idarucizumab. 
Mortaliteten skiljde sig inte mellan könen. 

De mest betydande riskerna för mortalitet 
visade sig vara alkoholism och anemi. Pa-
tienter ansågs använda rikligt med alkohol 
om det fanns anteckningar om skadlig alko-
holkonsumtion i deras journal. Av dessa fem 
patienter avled tre. I de övriga 15 patienternas 
journaler fanns inga anteckningar om alko-
holkonsumtion, och av dem avled två. Också 
lågt Hb vid ankomsten hade samband med 
mortalitet. Hälften av patienterna hade ett 
Hb över 117 g/l och av dem avled en. Av pa-
tienterna med lägre Hb än 117 g/l avled fyra.   
I materialet fanns tre patienter med mycket lågt 
hemoglobin, hos två under 50 g/l. Alla dessa 
tre hade tidigare symtom på gastrointestinal 
blödning. Trombocytopeni förekom inte. 

Tabell 2. Mortaliteten i patientgrupperna enligt indikation för idarucizumab

Händelse Överlevde Avled Mortalitet
Blödning (n = 11) 6 5 45 %
Operation (n = 6) 6 0 0 %
Blödning + operation (n = 3) 3 0 0 %
Predisponerande faktor Överlevde Avled Mortalitet
Trauma (n = 6) 5 1 17 %
Ej trauma (n = 14) 10 4 29 %

 
Den sammanlagda mortaliteten i materialet var 25 procent (n = 5). Uppföljningstiden för patienterna var 30 dygn.

Tabell 3. De viktigaste faktorerna som inverkade på mortaliteten

Variabel Överlevde (n) Avled (n) Mortalitet
Ålder (år)
< 60 2 0 0 %
60–69 3 1 25 %
70–79 8 3 27 %
> 80 2 1 33 %
Alkoholkonsumtion
Stor 2 3 60 %
Inte betydande eller ingen uppgift 13 2 13 %
Hemoglobin (g/l)
Hb > 117 9 1 10 %
Hb < 117 6 4 40 %
Hjärtsvikt
Ja 3 2 40 %
Nej 12 3 20 %
Kroniska sjukdomar (n)
0 0 0 0 %
1–2 3 1 25 %
> 2 12 4 25 %
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Av betydande kroniska sjukdomar förekom 
hjärtsvikt hos fem patienter, av vilka två avled. 
Hos patienter utan tecken på hjärtsvikt var 
mortaliteten hälften så stor. Också artärsjuk-
dom och malignitet predisponerade för dödlig 
utgång. Behandlad hypertoni och njursvikt 
(eGFR, Krea) inverkade inte på mortaliteten.

Slutsatser
Allvarlig blödning under dabigatranbehand-
ling orsakar mortalitet oberoende av idaru-
cizumab, särskilt om blödningen är spontan. 
Däremot klarade sig de patienter som behövde 
operativ behandling utan komplikationer. Ti-
dig behandling och blodtransfusioner räddade 
också svårt anemiska operationspatienter. 
Alkoholism och underliggande sjukdomar hos 
ålderstigna patienter verkar öka mortaliteten, 
men med ett litet patientmaterial kan bara 
begränsade slutsatser dras. Att ge antidot före 
en jouroperation kan rekommenderas. Erfa-
renheterna av användning av idarucizumab 
är till nytta när man i framtiden överväger 
användning av andexanet alfa. 

Mortalitet i akut spontan blödning
Den totala mortaliteten i vårt lilla material var 
25 procent, vilket är mycket i internationell 
jämförelse. Alla avlidna patienter (i åldern 
63–88 år) fick idarucizumab på grund av akut 
blödning. Av dessa blödningar var 80 procent 
spontana – vi kände till bara ett fall av trauma 
och där behövdes inte operativ behandling. 
Två av patienterna hade blödning i matspjälk-
ningskanalen, två hade intrakraniell blödning 
och en hade allvarlig hematuri. 

De avlidna hade flera kroniska sjukdomar. 
Minst en tidigare kärltromb eller blödning 
fanns i anamnesen hos 60 procent, och största 
delen hade oblitererande arterioskleros eller 
hjärtsvikt. Stor alkoholkonsumtion förekom hos 
60 procent av patienterna, vilket försämrar syn-
tesen av koagulationsfaktorer och hemostasen. 
Anemi förekom hos 80 procent (Hb < 117 g/l). 

Uppföljning av idarucizumab med 
laboratorieprov
Före behandling med idarucizumab bör det 
tas laboratorieprover för att bedöma hemosta-
sen (referensvärden från HUSLAB): P-APTT 
(28–37 s), P-TT (70–130 %), P-trombintid 
(17–25 s), blodstatus och trombocyter samt 
P-Dabi-Ta. Provtagningen får inte fördröja ad-
ministreringen av idarucizumab. Dessa prover 
hade tagits bara på en del av patienterna, trots 

att resultatet skulle underlätta den kliniska be-
dömningen och styra blodtransfusionerna, den 
hemostatiska stödbehandlingen och återgången 
till antikoagulationsbehandling. Bara hos cirka 
en tredjedel hade undersökningen Dabi-Ta 
beställts akut. Den skulle vara till nytta också 
efter jourtiden, exempelvis vid ackumulering 
av dabigatran. Laboratorieundersökningarna 
är till hjälp för att bedöma en ny behandlings-
metod, också beträffande kostnaderna.

Återupptagande av 
antikoagulationsbehandling
För att uppnå ett lyckat resultat och förebygga 
tromber är det viktigt att återuppta antikoagu-
lationsbehandlingen när det kliniska tillståndet 
och hemostasen har stabiliserats. Eftervården 
bedöms individuellt. Det säkraste är att fram-
skrida stegvis med lågmolekylärt heparin sub-
kutant, som inte har läkemedelsinteraktioner 
eller problem med absorption. I vårt material 
hade man i själva verket hos lämpliga patienter 
övergått till denna typ av trombosprofylax.

Utmaningar med den kliniska vårdvägen
Studien visade på problem med den genom-
förda behandlingen och med journalanteck-
ningarna. En patient fick idarucizumab i 
onödan, eftersom hen inte använde dabigatran 
utan apixaban. Journalanteckningarna var 
rätt bristfälliga. Hos en femtedel hade dosen 
av idarucizumab antecknats fel, ofta 5 mg när 
den rätta dosen är 5 g. I två patientjournaler 
fanns ingen anteckning om idarucizumab, utan 
uppgiften grundade sig på läkemedelsregistre-
ringen i patientdatasystemet.

Problem med vår studie
Materialet är litet, eftersom datasystemen 
inom HUS jourverksamhet, varierande an-
teckningspraxis och bristen på ett särskilt 
register gjorde att det gick att spåra bara en 
del av de patienter som fick idarucizumab.

I jourverksamheten kunde journalanteck-
ningarna under tidspress bli bristfälliga och 
det gick inte att optimalt samla in alla uppgif-
ter. Det är dock att märka att det finns likheter 
med internationella data om riskfaktorer för 
blödning och mortalitet (6, 7).

Våra data kan utnyttjas för att komplettera 
lokala behandlingsrekommendationer, för att 
främja effektivt och säkert patientarbete och 
i fortsättningen också när behandling med 
koagulationsfaktor Xa-hämmare inleds. Det 
nya informationssystemet Apotti ger förhopp-
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ningsvis verktyg för att göra antikoagulations-
behandlingen säkrare.

För att i framtiden optimera användningen 
av idarucizumab vore det viktigt att identifiera 
de patienter som har störst nytta av behand-
lingen. Ett gemensamt dataregister skulle un-
derlätta senare utvärdering av behandlingen. 
Alla de patienter som hade en jourkirurgisk 
indikation klarade sig, vilket är ett utmärkt 
resultat. Jourarbetande kliniker har för sina 
behandlingsbeslut nytta av den nationella 
rekommendationen (15) och av väsentliga 
laboratorieresultat. En guide om läkemedel 
inom akutvården, där ämnet behandlas på ett 
praktiskt sätt, är för närvarande i tryck. För att 
förhindra blödningar är det av central bety-
delse att identifiera och behandla anemi (ofta 
järnbrist), alkoholism och brist på vitamin K.

Kärnbudskap
- Spontan allvarlig blödning under dabigatran-

behandling orsakar betydande mortalitet (40 
procent) trots behandling med idarucizumab.

- Alkoholism, obehandlad anemi och flera kro-
niska sjukdomar är betydande riskfaktorer vid 
blödningar som man försöker behandla med 
idarucizumab, en antidot mot dabigatran.

- Man bör satsa på att göra den nationella re-
kommendationen (15) mer känd och på att 
använda viktiga laboratorieundersökningar.

- Att jourmässiga kirurgiska ingrepp lyckas 
på ett säkert sätt under behandling med 
idarucizumab är ett utmärkt resultat.
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Summary
Experiences with idarucizumab, an antidote against the direct anticoagulant dabigatran
Lately, the use of direct oral anticoagulants (DOACs) has increased. Idarucizumab, a specific antidote for 
reversal of dabigatran, has been an antidote available for any DOAC. However, the experience of idaru-
cizumab is limited. Patients (n=20) who received idarucizumab in HUS area were randomly selected and 
followed for 30 days afterwards. We studied the pattern of use,nresults, and accordance with guidelines. 
Mortality was 25%, mainly due to severe, spontaneous, bleeds managed conservatively. However, all sur-
gical patients survived. Alcohol abuse, anemia, congestive heart failure and comorbidities increased the 
risk for mortality. However, surgical patients benefitted from antidote as all operations underwent safely. 
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INTERVJU

Enheten som är bemannad med 5 spe-
cialister har till stor del fått flytta fokus 
från sina tidigare rutiner till patienter 
med covid-19. 

– Arbetet har varit väldigt annorlunda 
jämfört med situationen för bara några 
månader sedan, säger Lassila. 

Koagulationsmedicin är en bred spe-
cialitet, som normalt tar sig an allt från 
patienter med hemofili och andra svåra 
blodsjukdomar till personer som har 
olika atypiska koagulationsproblem till 
följd av hjärt- och kärlsjukdomar, dia-
betes och cancer. Dessutom konsulteras 
enhetens experter av allt från högt speci-
aliserade läkarteam inför stora operatio-
ner, där optimal blodstatus är livsviktig, 
till hälsocentralsläkare med alldagligare 
frågeställningar. Men när bilden av det 
nya coronavirusets härjningar började ta 
form såg man cirkulationsskador, som 
visserligen påminde om sådant som man 
tidigare konstaterat vid olika infektioner 
och inflammationer, men nu överras-
kade både till omfattning och häftighet 
och med organkollaps som ytterlighet. 

Tur i oturen var att Riitta Lassila, som 
är en eldsjäl på sitt område, nyligen hade 
uppdaterat just den här sidan av kun-
skaperna. I juni i fjol föreläste hon om 
inflammation, infektion och koagulation 
på ett stort europeiskt hematologsympo-
sium i Amsterdam. 

– Medan jag förberedde mig läste jag 
in mig på allt man vet om de här sam-
banden vid större virusangrepp och blev 
mycket intresserad av problematiken. 

Bara ett drygt halvår senare konfronteras 
vi med ännu aggressivare följder än dem 
jag studerat!

Sedan dess har intresset för de här me-
kanismerna växt enormt i hela världen. 
I år väntas motsvarande expertmöte få 
fler än 10 000 deltagare – fast nu måste 
det hållas på Zoom. 

– Utvecklingen har varit väldigt in-
tressant och ytterst stimulerande för 
oss specialister och allt som hänt har 
ökat motiveringen att jobba på, för det 
är mycket man ännu inte vet. Man får 
vara extra alert, det gäller att ständigt 
informera både kolleger och patienter 
om de nya insikter vi får. 

Riitta Lassila har alltså delvis nya upp-
gifter nu under coronapandemin, bland 
annat har hon samarbetat med olika 
specialister för att sammanställa skrift-
liga råd till läkare och ett har handlat om 
vikten av att nå ut med information till 
riskgruppspatienter med covid-19, som 
även om de klarar sig hemma riskerar 
allvarliga cirkulationskomplikationer. 

Syrebrist

De grupper som är mest utsatta nu är 
äldre patienter med hjärt- och kärlsjuk-
domar.

– De riskerar koagulationsstörningar 
då ådrorna plötsligt stängs och blodet 
inte längre transporterar syre som 
det ska. Det ger sig till känna bland 
annat som mycket stark andnöd och 
bröstsmärtor. Avgörande är att patienter-

na redan tidigare har en liten, pågående 
inflammation och lipider i åderväggarna. 
Situationen förvärras vid virusangrepp.

En annan grupp med förhöjd risk 
för koagulationsstörning vid coronain-
fektion är typ 2-diabetiker, som även 
normalt riskerar komplikationer tio år 
tidigare än andra, konstaterar Lassila. 
Vid diabetes är koagulationsstörningar 
mycket problematiska också i vanliga 
fall. Dessutom är de här patienterna ofta 
överviktiga, vilket i sig är en riskfaktor 
både för arteriella och venösa tromboser. 

Också vid cancer är riskerna nu för-
höjda av flera orsaker.

– Men dessutom har vi patienter som 
tidigare haft lungemboli och som man 
avsiktligt småningom kört ned medicine-
ringen för, så att den inte ska bli livslång. 
De löper stor risk att få en ny emboli 
vid en coronainfektion. Det har vi på-
mint om. Det är viktigt då personerna 
själva kanske inte längre uppfattar att 
sjukdomshistorien innebär risker eller 
ens minns att de haft en blodpropp som 
vandrat till lungan. 

En öppen fråga är i hur stor utsträck-
ning personer utan kroniska sjukdomar 
och med lindrigare covid-19 riskerar 
koagulationsstörning. 

– Det har vi just inte sett, men risken 
finns för den som är sjuk hemma med 
feber i många dagar. Då rubbas väts-
kebalansen, man blir dehydrerad, och 
särskilt efter mer än fyra dygns sängläge 
kan framför allt blodflödet till benens 
vener försämras. Om man då plötsligt får 

Koagulationsmedicinen räddar patienter med covid-19

Gammal specialitet fick ny aktualitet
Koagulationsmedicinen har fått helt ny aktualitet i coronapandemins spår.
– Att inflammationer och infektioner påverkar koagulationen är välkänt, konstaterar professor Riitta Lassila, 
finländsk pionjär på området och chef på Enheten för koagulationsstörningar vid HUS. Så när viruset  
slog till insåg vi att effekterna skulle synas i vår specialitet, men vi kunde inte ana att följderna skulle  
bli så allvarliga. 
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försämrad andringsfunktion eller värk 
eller annars börjar må mycket sämre är 
det viktigt att genast kontakta läkare. 

Koagulering i små ådror

Det Riitta Lassila framför allt märkt är 
att coronaviruset ökat risken för blod-
proppar i små ådror. Det förklarar varför 
patienters lungor, men ibland också 
andra organ, plötsligt kan kollapsa. När 
hon förklarar hur det sker pekar hon 
framför allt på de små kapillärer som 
transporterar syresatta röda blodkrop-
par till vitt skilda ställen i kroppen.

– Lungcirkulationen avlägsnar kol-
dioxid från lungornas alveoler vid 

utandning. Vid inandning däremot går 
syre från alveolerna ut i cirkulationen, 
i synnerhet till de röda blodkropparna.

Men en inflammation i lungan, som 
coronaviruset orsakar, leder inte bara till 
slembildning, som försvårar transpor-
terna. Det kritiska är att viruset orsakar 
en inflammation även i kapillärer, vilket 
trombocyterna uppfattar som ett slags 
små sår i ådrorna. Då rycker trombo-
cyterna ut, som de är programmerade, 
för att lokalisera störningen och starta 
den lokala koaguleringsprocess som 
normalt ska hjälpa kroppen att åtgärda 
problemet.

Men nu är det inte vanliga sår utan 
stora mängder virus som rubbar balan-

sen. Kroppens förstahjälpen-trupper 
överreagerar, konstaterar hon, och blo-
det börjar ohämmat koagulera på flera 
ställen samtidigt.

Finstämt samspel

Sedan mitten av 1800-talet har man 
vetat hur ventromboser uppstår. Först 
förklarades processen av den tyska lä-
karen Rudolf Virchow, som fortfarande 
figurerar i begreppet Virchows triad. 
Den beskriver samspelet mellan blod, 
blodtryck och faktorer som reglerar 
kärlväggarnas dilatation, deras kon-
struktion och ådrornas utvidgning och 
sammandragning.

Professor Riitta Lassila.
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– Han såg i tiden att orsaken till trom-
boser är samverkan mellan långsamt 
blodflöde, skada på kärlvägg och endotel 
som täcker åderns yta, och förändrad 
sammansättning av blodet som resul-
terar i en ökad tendens att koagulera. 

Tänk på ett sår, säger Riitta Lassila. Ju 
djupare det är, desto större blir koagu-
lationsaktiviteten. Om det är ytligt blir 
reaktionen automatiskt mindre. Det 
är ett vackert system som är avsett att 
fungera lokalt. Trombocyter rycker ut, 
lokaliserar koagulationssystemet och 
drar igång processen.

– För patienter med covid-19 kan 
virusangreppen sätta så mycket press 
på koagulationsmekanismerna att det 
lokala regleringssystemet inte fungerar. 
Något går snett. Den fysiologiska lokali-
seringen slås ut och koaguleringen sprids 
i hela kroppen. Det är förklaringen till 
att vi nu inte bara ser tromboser i lungor 
utan också i njurar, hjärtmuskel, hjärna 
osv. och det är tyvärr livsfarligt.

Det är skador på kärlväggen som 
startar processen, för det är kärlväggens 
uppgift att lokalisera koagulationsfak-
torerna så att de kan verka just där det 
har uppstått ett sår som behöver läkas.

Tidigt intresse

Lassila blev intresserad av koagulations-
medicin redan när hon läste om benens 
stora blodådror i inför en tentamen i 
patologi under studietiden.

– I boken stod det att man kan få en 
blodpropp som helt stryper blodflödet i 
lårartären. Hur är det möjligt att en så 
stor åder plötsligt kan täppas till, tänkte 
jag. Ungefär vid samma tid publicerade 
två kärlkirurger, Olof Lindfors och Mauri 
Lepäntalo på Kirran i Helsingfors, en 
artikel om de kliniska aspekterna på 
en sådan propp. Jag blev så intresserad 
att jag bad att få bli amanuens på deras 
klinik.

– Aha, sade de, du vill veta mer. Vi är 
kirurger, men vi har en hög med gamla 
journaler som du kan gå igenom.

De dammiga papper som hon sedan 
fick innehöll uppgifter om 320 patien-
ter. De hade samlats för en person, vars 
forskningsprojekt avbrutits på grund av 
blindhet. 

– Det var så allt började och ju mer 
jag studerade, desto mer intresserad 
blev jag. Av blodet, som är en så viktigt 
vätska och ständigt flödar, och av cir-
kulationen. Mest spännande tycker jag 
kontakten mellan blodet och åderväg-
gen är, säger Lassila. 

Med åren har hon också blivit allt mer 
entusiastisk över den multidisciplinära 
interaktion som hennes specialitet har 
inneburit. 

– Kontakten med kolleger är oerhört 
givande. Jag samarbetar med experter 
från olika områden, allt från kirurger, 
cancer- och hjärtläkare, till barnläkare 
med hemofilipatienter, gynekologer, 
gastroenterologer, neurologer ...

Och nej, sitt yrkesval har hon aldrig 
ångrat!

– Det här är ett specialområde med 
väldigt stark förgrening i all medicin. 
Blod finns överallt, det transporterar 
livsviktigt syre och flödar i våra ådror. 
Går något snett måste man känna till 
mekanismerna.

Riitta Lassila blev chef för Enheten 
för koagulationsstörningar vid HUS 
för tjugo år sedan och mycket har hänt 
på två decennier, som bland annat gjort 
det möjligt att förbättra behandlingarna 
vid för mycket eller för litet koagulation, 
tromboser och blödningsproblem. 

 – Det har kommit nya läkemedel och 
vi har lärt oss använda dem förnuftigt. 
Nya rön publiceras i vetenskapliga pu-
blikationer. Man får hela tiden lov att 
följa med internationell forskning för 
att veta vad som är på gång. Utomlands 
finns mera resurser och fler patienter, 
det ger nya infallsvinklar.

Finland har ett enda center för den 
här typen av frågor medan redan Sverige 
har tre. Särskilt uppmärksam är Riitta 
Lassila på nya rön i Nederländerna, 
där koagulationsläkare har mycket 
nära samarbete med grundforskare och 
biokemister. Det ger grogrund för nya 
landvinningar.

Konsultationer och 
diskussioner

Till vardags betjänar Lassilas enhet i 
första hand läkare som behöver svar på 
specifika frågor. 

— Men ganska ofta leder samtalen till 
mer omfattande diskussioner, vi kom-
mer in på faktorer som uppringarna 
kanske inte har tänkt på. 

Hon betonar också hur viktigt sam-
arbetet med kliniska kemister och 
laboratorier är för att snabbt kunna ge 
rätt slags råd och hjälp. Oftast gäller 
det att sköta akuta fall, antingen blod-
proppar eller allvarliga blödningar, där 
normala rutiner inte fungerar. Då är 
snabba provsvar som ringar in proble-
men avgörande. När adekvat medici-
nering sedan sätts in gäller det att följa 
utvecklingen och se vad som eventuellt 
behöver justeras.

– Vi fäster stor vikt vid patienter-
nas grundsjukdomar, hur de påverkar 
hemostasen, cirkulationssystemets 
förmåga att stoppa blödningar. Är all 
medicinering nödvändig eller borde 
den ändras? 

En del av Lassilas arbete är som 
nämnts inriktat på de förberedelser som 
görs inför operationer. 

– Då är det viktigt att sätta sådana 
patienters blod i optimalt skick för vid 
stora ingrepp uppstår det omfattande 
sår som måste läka rätt. Därför är det 
av extra vikt att blodcirkulationens 
mekanismer fungerar på bästa sätt. 
Bland annat vid en hjärnoperation kan 
blödningsproblem ju bli förödande.

Enheten tar också emot patienter, 
men just nu sköts patientkontakterna 
mest via Skype, och Riitta Lassila 
misstänker att det ökar i framtiden, för 
mycket går att sköta med bildkontakt 
på nätet.

– Fast helst träffar jag både patienter 
och kollegor personligen.

80 procent av enhetens tid går åt 
till att betjäna verksamheten vid HUS, 
men man får konsultationssamtal från 
hela landet. 

– Ibland hör också utländska läkare 
av sig, ofta med frågor om patientfall 
som vi har beskrivit i litteraturen. Det 
är vi alltid glada över.

Men mest tillfredsställande tycker 
hon ändå det är när inhemska läkare 
inom andra specialområden tar kon-
takt för att diskutera fenomen som 
koagulationsspecialister känt till länge. 
Hon nämner till exempel nefrologer 
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som noterat vaskuliter och tromboser 
i njurarna. 

– Att läkarna själva ser vad som 
händer och drar egna slutsatser är jät-
teviktigt, det är så kunskap sjunker in. I 
Finland förekommer det ibland en viss 
motvilja att ringa och be om råd, men 
när man väl börjar prata blir det ofta 
spännande samtal och vi lär oss hela 
tiden av varandra.

Många olösta frågor 

Trots att grovt taget 60–70 procent av 
koagulationsmedicinen kunde betrak-
tas som utforskad är de olösta frågorna 
otaliga.

– Jag brukar till exempel fråga mig 
vem som är den här orkesterns dirigent, 
säger Riitta Lassila apropå koagulations-
processen. Vad händer först och vad sker 
sen? Vem ansvarar för tågordningen? 
Vi lär oss ständigt mer, men det är svårt 
att begripa allt som sker medan blodet 
flödar. 

I framtiden hoppas hon att det finns 
koagulationsspecialister på alla univer-
sitetskliniker.

– I Finland har det i stor utsträckning 
varit hematologer som ansvarat för de 
här frågorna, men hematologin har 
många egna utmaningar. Därför finns 
det behov av vår specialitet.

Finland har egentligen en lång tradi-
tion på området. Röda Korsets Blod-
tjänst har gjort stora insatser och vi har 
haft förgrundsgestalter som Erik Adolf 
v. Willebrand och Erik Jorpes. v. Wil-
lebrand har till och med namngett ett 
syndrom, en ärftlig blödarsjukdom som 
leder till utdragna blödningar också vid 
små skador. Jorpes igen var en ålänning 
som i Sverige verkade som biokemist 
och forskade i heparin och hur det kan 
användas för att förebygga blodproppar. 
Han var den första att ge en patient en 
intravenös heparininfusion.

År 2006 arbetade Riitta Lassila själv 
vid Karolinska sjukhuset i Stockholm 
och var till och med beredd att flytta dit. 

– Jag lockades av en intressant posi-
tion som överläkare och professor, men 
min familj ville bli kvar i Finland, så 
vistelsen blev bara sex månader lång. 
Och egentligen, tänkte jag, är koagu-

Vem och vad?
Riitta Lassila, 62
Familj: maken Sakari och barnen 
Sonja och Antti.

Finlands första professor i koagu-
lationsmedicin, Helsingfors univer-
sitet, sedan 2014.

Leder Enheten för koagulations-
störningar vid HUS sedan år 2000.

Fritidsintressen: Skärgårdsliv till-
sammans med goda vänner, tennis 
och matlagning.

Motto – fritt efter Nordenskiöld: 
Det finns alltid en väg, det gäller 
bara att hitta den.

lationskunnandet väl till större nytta i 
Finland. Men jag lärde mig mycket och 
fick många värdefulla kontakter. 

Hon är över huvud taget mån om att 
betona vikten av internationella nätverk.

– I Sverige har koagulationsmedicinen 
ju länge haft en framträdande roll och 
själv följer jag inte bara med den forsk-
ning som görs där och på andra håll i 
Norden utan också det som händer i 
Nederländerna, Tyskland, Frankrike, 
Italien och USA, som alla är framstående 
på området.

Bredare spektrum

Riitta Lassila blev Finlands första pro-
fessor i koagulationsmedicin år 2014 
och tills vidare har hon handlett femton 
doktorander – en av dem från början 
biokemist. Hon gläder sig åt att det bland 
adepterna finns allt från kärlkirurger och 
infektionsläkare till blivande kardiologer 
och nefrologer.

Det är viktigt med tillräcklig bredd. 
Själv är hon till exempel inspirerad att 
lära sig mer om biokemi och påminner 
att man ibland kan hitta avgörande råd 
på helt oväntade håll.

– Jag glömmer aldrig en ung patient 
med en hemsk infektion, som fick lung-
orna att blöda så att mannen praktiskt 
taget drunknade i blod. Något sådant 
som hans blodstatus hade jag aldrig sett. 
När jag därför testade med olika nyck-
elord i ett stort antal litteratursökningar 
hittade jag exakt samma tillstånd i ett 
djurförsök, där orsaken var listeria, vilket 
den unga patienten också råkade ha. Och 
publikationen gav information som blev 
avgörande för att ta hand om patienten, 
som lyckligtvis också tillfrisknade. 

Lassila känner en viss oro över att 
intresset för forskning inte är så stort 
som hon skulle önska. Hon säger att 
många gärna disputerar, men sedan 
verkar vilja återvända till ett liv med 
färre uppoffringar och fasta arbetstider. 

– Möjligheterna att forska på heltid 
har försämrats. En utväg kunde vara att 
i tre till fem år ha möjlighet att ägna lika 
mycket tid åt forskning som åt kliniskt 
arbete. Då kunde unga personer pröva 
sig fram och inte vara tvungna att be-
stämma sig tidigt.

Lyckligtvis tror Riitta Lassila att 
återväxten på hennes egen enhet är 
tryggad.

– Här finns flera ambitiösa forskare 
och det gäller att på alla sätt stödja 
dem, trygga nivån för den dag jag går i 
pension och utveckla kunnandet. 

På tal om framtida utmaningar tror 
Riitta Lassila på en fokusförskjutning 
mot inflammationer och infektioner i 
koagulationsmedicinen. Den pågående 
coronapandemin gör även att utveck-
lingen skjuts åt det hållet.

– Men koagulering spelar också en 
viktig roll vid cancer, framför allt i de 
tidiga mekanismerna bakom metasta-
sering, så jag tippar att koagulationens 
betydelse vid spridningen av maligni-
teter får ökad uppmärksamhet. Vi vet 
redan nu att cancerceller kan spridas 
med fibrin, som stabiliserar koagula-
tionen genom att liksom bilda nät som 
stänger in blodceller i sår och hindrar 
dem att flöda ut. Ifall man lärde sig 
att kontrollera processen skulle man 
antagligen kunna förbättra behand-
lingarna av vissa cancerformer som 
fortfarande är mycket problematiska, 
till exempel cancer i bukspottkörteln, 
som hör till de mest aggressiva. 

Text: Mardy Lindqvist
Foto: Cata Portin
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Sällskapets utländske ledamot Bengt I 
Lindskog, känd för en vid krets medici-
nare som författare till verket Medicinsk 
Terminologi, har i Sydsvenska medi-
cinhistoriska sällskapets årsskrift 2019 
publicerat en artikel om svensk sjukvård 
i Finlands krig 1918. Uppsatsen fyller 
en lucka i svensk historieskrivning 
eftersom den svenska sjukvårdsinsat-
sen i kriget 1918 av olika orsaker har 
förbigåtts med tystnad i författarens 
hemland.

Den svenska hjälpen, som bestod 
av fyra så kallade ambulanser, var en 
del av en nordisk insats som erbjöds 
den vita sidan i kriget. Med ambulans 
avsågs på den tiden en organisatorisk 
enhet som bestod av flera fältlasarett 
som tillhandahöll akut krigssjukvård. 
Ett avtal om hjälpen hade förhandlats 
fram mellan Finlands vita regering och 
Svenska Röda Korset, vars ordförande 
var prins Carl, bror till kung Gustav V. 
Initiativet backades upp av Sveriges 
regering. Situationen blev komplicerad 
eftersom Svenska Röda Korset genom 
sin insats gav avkall på sin neutralitet, 
det vill säga att de sårade skulle få hjälp 
oberoende av vilken sida de stred för. I 
avtalet saknades bland annat instruktio-
ner om vad som skulle göras med fångna 
röda soldater. Situationen kom att få en 
lösning av händelsernas gång eftersom 
Finlands Röda Kors hade fallit i de rö-
das händer och dess nya styrelse hade 
bestämt att man skulle arbeta enbart för 

den röda sidan. Något samarbete mellan 
de svenska ambulanserna och Finlands 
Röda Kors var inte möjligt. 

Ambulanserna förlades till orter som 
Vasa, S:t Michel, Jyväskylä, Kuopio, 
Heinola och Kexholm. En del av dem 
var verksamma nära fronten. Deltagar-
na i de svenska ambulanserna är nog-
grant upptecknade. Personalen bestod 
av chefläkare, biträdande läkare, över-
sköterska, sjuksköterskor, sjukvårdare, 
redogörare och övrig personal. Samtliga 
var frivilliga, de uppbar ingen lön och 
reste på egen risk. Författarens far Algot 
Lindskog var biträdande läkare på den 
ambulans som var förlagd till Kexholm 
och som i krigets slutskede flyttades 
till Viborg, där doktor Lindskog fick 
uppleva den röda kapitulationen. Som 
känt var behovet av humanitär hjälp i 
Finland omåttligt stort efter kriget och 
det med svenska krafter upprätthållna 
fältsjukhuset blev kvar i Kexholm till 
försommaren 1918. Vid hemfärden i 
maj-juni skänktes all utrustning och all 
materiel till Finlands Röda Kors som på 
nytt hade kunnat börja samarbeta med 
Svenska Röda Korset. 

De svenska läkarna och sjuksköter-
skorna gjorde en stor sjukvårdsinsats 
på den vita sidan. De flesta sjukhusen 
i landet låg ju på den röda sidan om 
fronten. Personalen arbetade i skift 
och tog emot sårade dag och natt. 
Verksamheten var naturligtvis framför 
allt kirurgisk. Personalen var kunnig 

och enheterna var väl utrustade men 
ingen av läkarna hade erfarenhet av 
akut krigskirurgi. De sårade kom från 
stridslinjens förbandsplats i hästdragna 
slädar eller kärror. Skottskador av ge-
värskulor var de vanligaste skadorna 
och drabbade olika delar av kroppen. 
Varje fall krävde sin typ av operation. 

Personalen på de svenska ambulan-
serna var unga människor, läkarnas 
medelålder 30 år. Många av dem som 
deltog i kriget hade säkert behov av att 
bearbeta sina upplevelser under kriget, 
men debriefing var på den tiden ett 
okänt begrepp. När de kom hem till Sve-
rige möttes de utan ceremonier och var 
och en gick hem till sitt. Förklaringen 
torde stå att söka i att också den svenska 
politiska opinionen 1918 var kraftigt po-
lariserad, någonting som kom till tydligt 
uttryck när general Mannerheim som 
riksföreståndare gjorde ett statsbesök i 
Stockholm. Måhända kan den politiska 
splittringen förklara varför den svenska 
ambulansverksamheten fram till dags 
dato har omgetts av tystnad i svenska 
tidskrifter och media.

Bengt Lindskog är värd ett stort tack 
för att han har lyft fram en insats i Sve-
riges och Finlands historia som är alltför 
lite omvittnad i vårt västra grannland. 
Uppsatsen skulle vara förtjänt av att 
spridas i medicinhistoriska och mili-
tärhistoriska kretsar också i vårt land.

Tom Pettersson

Recension:

Informativt om svensk sjukvård  
i Finlands krig 1918
Lindskog BI. Svensk sjukvård i Finlands krig 1918. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2019, sid. 
177–203.

Fotnot: I finländsk medicinhistorisk litteratur har sjukvårdsverksamheten 1918 beskrivits av Sällskapets hedersledamot Hjalmar 
Gabriel von Bonsdorff, som i en uppsats i Finska Läkaresällskapets Handlingar 1928 och i sitt arbete ”Sjukvårdstjänsten i Fin-
lands frihetskrig” (1931) gav detaljerade upplysningar om sjukvårdsverksamheten på den vita sidan under krigsmånaderna 1918, 
inklusive de nordiska insatserna.
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Nora Grotenfelt

Helsingfors universitet
Medicinska fakulteten

Avdelningen för allmänmedicin
och primärvård

Disputation 30.8.2019
Helsingfors universitet

Opponent: Peter Damm
Köpenhamns universitet, Danmark

Handledare: Johan Eriksson

Heterogenitet i graviditetsdia-
betes bland högriskkvinnor och 
effekter av livsstilsinterventioner 
på avkommans långsiktiga hälsa

I Finland drabbas 20 procent av alla 
gravida kvinnor av graviditetsdiabetes 
(GDM). Globalt är prevalensen ungefär 
14 procent, och den har stigit under de 
senaste decennierna. GDM förknippas 
med ett flertal oönskade konsekvenser 
på både kort och lång sikt. Bland de 
långvariga konsekvenserna märks hög 
risk för typ 2-diabetes (T2D) hos mo-
dern och risk för övervikt, metabola 
syndromet och T2D hos avkomman 
senare i livet.

Många försök att förebygga GDM har 
rapporterats, men få studier har analy-
serat effekten av GDM-prevention på 
avkommans långsiktig hälsa. Målen med 
denna studie var att analysera kvinnor 
med hög risk för GDM med avseende 
på deras kliniska karaktäristika, gene-
tiska variation och tidpunkt för GDM-
diagnos och att fastställa effekten av en 
livsstilsintervention ämnad att förhindra 
GDM på avkommans långsiktig hälsa.

Avhandlingen baserar sig på fyra 
studier. Tre av dem bygger på data från 
GDM-preventionsstudien RADIEL, 
som utfördes mellan 2004 och 2008. 
Totalt 720 kvinnor med ett kroppsmas-
seindex (BMI) på ≥ 30 kg/m2 och/eller 
en GDM-diagnos under en tidigare 
graviditet rekryterades, antingen under 
tidig graviditet eller medan de planerade 
en graviditet. Kvinnorna delades in i 
två grupper; den ena erhöll livsstils-
intervention och den andra utgjorde 
kontrollgrupp. Livsstilsinterventionen 
bestod av individuell kostrådgivning 
och rekommendationer gällande fysisk 
aktivitet. Den gavs varje trimester under 
graviditeten samt sex veckor, sex må-
nader och ett år efter förlossningen. De 
kvinnor som inte var gravida då studien 
inleddes besökte forskningssköterskorna 
var tredje månad före graviditeten.

Den fjärde studien i avhandlingen 
baserar sig på femårsuppföljningen 
(2013–2017) av RADIEL, till vilken alla 

kvinnor som fött ett barn inbjöds tillsam-
mans med sina kring fem år gamla barn.

Studie I fokuserade på kliniska ka-
raktäristika (BMI innan graviditeten, 
paritet och förekomst av tidigare GDM) 
hos de kvinnor som redan var gravida 
då studien inleddes och som hade nor-
mala glukosvärden under den första 
trimestern. Vi noterade att de icke-obesa 
kvinnorna med tidigare GDM uppvisade 
den högsta prevalensen för GDM (36 %) 
jämfört med de andra grupperna bestå-
ende av obesa kvinnor (9,7–20,8 %), 
(p < 0,001), trots sin mer fördelaktiga 
metabola profil i laboratorieprov tagna 
under första trimestern. Studie II ana-
lyserade interaktionen mellan polymor-
fism i rs10890363 i MTNR1B-genen och 
RADIEL-livsstilsinterventionen. Genom 
att dela in deltagarna enligt förekomst av 
riskalleler upptäckte vi att interventio-
nen sänkte GDM-incidensen bara hos 
kvinnor som saknade riskalleler.

Målet med Studie III vara att fastställa 
neonatala utfall efter GDM diagnos-
tiserad under tidig graviditet jämfört 
med GDM diagnostiserad under andra 
trimestern. Trots statistiskt signifikanta 
skillnader i laboratorieprov tagna under 
första trimestern, vilka tydde på sämre 
metabol funktion hos kvinnor som fick 
en GDM-diagnos under tidig graviditet, 
kunde inga skillnader i neonatala utfall 
ses mellan grupperna.

I Studie IV bedömde vi långtidseffek-
terna av livsstilsinterventionen RADIEL 
på avkommans metabola hälsa genom 
att analysera deras kroppssammansätt-
ning och metabola hälsoparametrar. 
Inga utfall till interventionens fördel 
kunde påvisas.

Våra resultat tyder på att patofysio-
login bakom GDM är heterogen. Vår 
livsstilsintervention för en heterogen 
målgrupp gav inte positiva effekter på 
avkommans metabola hälsa i femårs-
åldern. Värdet av dessa resultat består 
av ökad kunskap om GDM-diagnosens 
heterogenitet, vilket kan vara till nytta 
för framtida försök att förfina GDM-
screeningen och förbättra framtida 
interventioner.

DISPUTATIONER
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Johnny Sundholm

Barnkliniken, Helsingfors

Disputation 11.10.2019

Opponent: Andreas Diamantopoulus
Handledare: Taisto Sarkola

Undersökning av kärlväggens 
struktur och patologi med  
högresolutionsultraljud

Icke-invasivt högresolutionsultraljud 
(VHRU, very-high resolution ultra-
sound) är relativt ny metod för under-
sökning av artärer och artärväggar. De 
höga ultraljudsfrekvenserna möjliggör 
en bättre, nästan mikroskopisk, upplös-
ning i ultraljudsbilden, men på grund av 
minskad vävnadspenetrans lämpar sig 
metoden endast för avbildning av närlig-
gande strukturer. Med metoden kan den 
ytliga artärväggens olika skikt och artä-
rer hos småbarn avbildas icke-invasivt. 

Vi tillämpade ett halvautomatiskt 
analysprogram (AMS, arterial measu-
rement systems) på VHRU-bilder tagna 
från ytliga artärer från tio personer och 
jämförde analystiden samt pålitligheten 
(precisionen) av de halvautomatiska 
mätningarna med enskilda manuella 
mätningar. Pålitligheten var jämförbar, 
men analystiden var signifikant kor-
tare. Pålitligheten var främst relaterad 
till bildkvaliteten och det uppmätta 
avståndet.

Vi jämförde bilder av ytliga muskulära 
artärer hos tio nyfödda barn och prema-
turer tagna med både VHRU-metoden 
och konventionellt ultraljud. VHRU-
metoden kunde noggrant och pålitligt 
mäta artväggens skikttjocklek i stora 
och medelstora artärer, medan det kon-
ventionella ultraljudets resolution var 
otillräcklig. VHRU-metodens resolution 

var otillräcklig för bedömning av artär-
väggens skikttjocklek i mindre och mera 
perifera kärl, såsom i strålbensartären.

Vi undersökte tinningartären med 
VHRU-metoden hos 78 äldre patienter 
remitterade för biopsi av tinningartären 
på grund av misstänkt jättecellsarterit. 
Bland patienter utan histologiskt påvis-
bar inflammation i artärväggen (negativ 
biopsi) konstaterades ett åldersrelaterat 
förtjockat inre skikt (tunica intima) hos 
76 procent, som noggrant och pålitligt 
kunde mätas på ultraljudsbilden. Ett 
förtjockat inre skikt, mer än 0,3 mm 
på ultraljudsbilden, var ett specifikt 
och sensitivt fynd för jättecellsarteriten 
och kunde konstateras hos tio av elva 
patienter. 

Sammanfattningsvis är högresolutions-
ultraljud en ny metod för icke-invasiv 
undersökning av ytliga artärers kärlväg-
gar. Tillämpningen av ett halvautoma-
tiskt program i bildanalysen var pålitlig 
och snabbade upp analysprocessen. 
Metodens höga resolution möjliggör 
avbildning av den ytliga artväggen hos 
nyfödda samt mätning av ett förtjockat 
inre skikt (tunica intima) i artärväggen 
i den åldrande populationen. Jättecells-
arterit av tinningartären ger upphov till 
en uppsvullen kärlvägg och det kraftigt 
förtjockade inre skiktet (tunica intima) 
kan icke-invasivt mätas med VHRU vid 
misstänkt jättecellsarterit. Metoden kan 
i framtiden få en viktig roll inom den 
kliniska diagnostiken av ytlig vaskulärpa-
tologi och i studier av vaskulärt åldrande.

DISPUTATIONER
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HEDERSMEDLEMMAR

Björn ”Poppe” Eklund avlade medicine 
licentiatexamen vid Helsingfors univer-
sitet 1968, disputerade för doktorsgra-
den 1998 och utnämndes till docent i 
kirurgi vid samma universitet 1999.

Sin kliniska verksamhet har Björn 
Eklund utfört på Kirurgiska sjukhuset. 
Han blev specialist i kirurgi 1974 och i 
urologi 1978 och verkade från och med 
1979 som avdelningsläkare vid IV kirur-
giska klinikens nyinrättade transplanta-
tionsavdelning fram till sin pensionering 
2007. Björn Eklund blev hedersledamot 
i Finlands Transplantationskirurgiska 
Förening 2008.

Under hela sin aktiva period hade 
han privatpraktik vid Cancerorganisa-
tionernas poliklinik och var medlem i 
dess ledningsgrupp.

Björn har haft många förtroendupp-
drag, bland annat inom Yngre Läkares 
Förening, Helsingfors Läkareförening och 
framför allt i Finlands Läkarförbund. Han 

har varit ordförande i alla dessa organisa-
tioner. Det kan också nämnas att han var 
sekreterare för HUCS och forskningsetis-
ka utskottet vid Helsingfors universitets 
medicinska fakultet 1993–2000. 

Vid sidan av sin kliniska verksamhet 
har Björn Eklund bedrivit forskning 
inom området dialys och transplanta-
tionskirurgi och han har publicerat över 
110 vetenskapliga arbeten. 

Inom Finska Läkaresällskapet, där 
Björn Eklund blev medlem år 1965, har 
han gjort en stor insats. Han verkade 
som Sällskapets skattmästare i nio års 
tid, 2009–2017, och hela den tiden och 
allt fortfarande är han medlem av Säll-
skapets ekonomiska råd.  Skattmästar-
perioden var en tid av stark ekonomisk 
tillväxt, vilket avspeglade sig i värdet av 
Sällskapets fonder. Björn Eklund har 
varit styrelseordförande  för Fastighets-
bolaget  Johannesbergsvägen 8 sedan 
2009 och innehar fortfarande posten.

Björn Eklund

Ulf-Håkan ”Uffen” Stenman avlade 
medicine licentiatexamen 1967, dis-
puterade för doktorsgraden 1975 och 
utnämndes till docent i klinisk kemi 
1976 vid Helsingfors universitet. Han 
blev specialist i klinisk kemi 1975 och 
har utfört sitt läkararbete vid HUCS 
laboratorium, med undantag för perio-
der av forskartjänster här hemma och 
som postdoktoral forskare i USA. Åren 
1999–2003 var Ulf-Håkan t.f. professor 
i klinisk kemi och från och med 2003 
ordinarie professor, en tjänst som han 
innehade till sin pensionering 2009.

Ulf-Håkan är mycket meriterad inom 
sitt yrke. Han har haft förtroendeupp-
drag både i Finland och i internationella 
föreningar och är bland annat heders-
medlem i Föreningen för klinisk kemi i 
Finland. Dessutom har han har varit en 
mycket uppskattad föredragshållare på 
internationella kongresser. Han är känd 
framför allt för sin forskning om prosta-

taspecifikt antigen (PSA), men också 
för några andra tumörmarkörer, som 
han har tagit fram för cancerdiagnostik.

Ulf-Håkan Stenmans vetenskapliga 
meriter är omfattande. Han har publice-
rat över 700 vetenskapliga arbeten och 
handlett 24 avhandlingar. Vidare har han 
tilldelats ett flertal finländska och inter-
nationella priser. År 2011 fick han the 
Distinguished Clinical Chemist Award, 
som är den högsta utmärkelsen utdelad 
av the International Federation of Clini-
cal Chemistry. År 1996 fick han Medicas 
pris och år 2005 J.W. Runebergs pris.

Inom Finska Läkaresällskapet, där 
Ulf-Håkan Stenman blev medlem 
1964, har han gjort en stor insats. Han 
verkade i Pris- och stipendienämn-
den 2000–2006, som Sällskapets vice 
ordförande 2008–2009 och som dess 
ordförande 2010–2011. Han var alltså 
ordförande när Sällskapet firade sitt 
175-årsjubileum.

Ulf-Håkan Stenman

Följande medlemmar kallades till hedersmedlemmar genom inval 
12.12.2019
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POHJOLAS MEDICINSKA PRIS 2020 TILL EIJA KALSO

liga artiklar bär vittne om hennes stora 
forskningsaktivitet. Hennes artiklar har 
hänvisats till mer än 14 000 gånger. Hon 
har handlett cirka 20 doktorsavhand-
lingar och har också för närvarande flera 
doktorander under utbildning. Hon har 
också erhållit riklig extern finansiering, 
bland annat flera EU-stipendier.

Förutom sitt forskningsarbete har 
Kalso aktivt utvecklat behandlingen av 
smärta. Dessutom har hon förtjänstfullt 
och modigt deltagit i diskussionen om 
användningen av opioider och cannabis 
vid behandling av smärta.

Professor Kalso har fått många na-
tionella och internationella pris och 
erkännanden. Hon är medlem i Finlands 
vetenskapsakademi sedan 2010 och fått 
till exempel Konrad ReijoWaara-priset 
2007, Risto Pelkonen-priset 2012 och 
Nordiska Medicinpriset och SalusAn-
svar-priset 2013.

Oskari Heikinheimo
Professor i obstetrik och gynekologi
Helsingfors universitet

Eija Kalso

Vid Läkardagarna 2020 tilldelades 
professor Eija Kalso Pohjolas och 
Suomi-bolagets pris på 20 000 euro för 
sitt livsverk inom smärtans biologi och 
smärtbehandling. Det var 40:e gången 
Pohjola-priset delades ut. 

Eija Kalso har forskat i bland annat 
de biologiska mekanismerna bakom 
kronisk smärta. Hennes studier har lärt 
oss hur smärta, en viktig alarmsignal, 
kan bli ett kroniskt tillstånd. 

Eija Kalso blev medicine licentiat 
1980 och medicine och kirurgie doktor 
1983 vid Helsingfors universitet. Hon 
fick sin kliniska specialistutbildning 
inom anestesiologi. Sedan 2004 är 
Eija Kalso professor i smärtmedicin 
och smärtforskning vid Helsingfors 
universitet och överläkare vid HUS 
Smärtklinik. Hon är också ordförande 
för the International Association for the 
Study of Pain.

Eija Kalso är en internationellt känd 
smärtforskare och expert på smärtbe-
handling. Kalsos digra publikations-
förteckning med cirka 300 vetenskap-
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SVANTE STENMANS PRIS 2020 TILL NILS BÄCK

Svante Stenmans pris delas ut var tredje 
år till en medlem som har främjat den 
svenska medicinska undervisningen 
eller den medicinska publikationsverk-
samheten på svenska. Priset tillfaller 
i år universitetslektor Nils Bäck. Nils 
Bäck har sedan 30 år tillbaka svarat för 
den svenska undervisningen i anatomi 
vid medicinska fakulteten. Tack vare 
honom har generationer av studenter 
inte bara lärt sig hur människokrop-
pen är uppbyggd utan också de riktiga 
svenska termerna och benämningarna 
inom anatomin. Nils är känd som en 
hängiven lärare som vinnlägger sig om 
att kontinuerligt utveckla också sina 
pedagogiska färdigheter. Han erhöll 
2011 specialkompetens inom området 
medicinsk utbildning. Under många år 
har han engagerat aktivt sig i arbetet för 
den svenska studielinjen vid fakulteten. 
Att Nils är uppskattad bland studenterna 
bär hans hedersmedlemskap i Medici-
narklubben Thorax vittnesbörd om.

Nils Bäck
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Finska Läkaresällskapets årsberättelse för 2019
Given på Sällskapets årsmöte den 31 
januari 2020 av sekreteraren Taisto 
Sarkola.

Finska Läkaresällskapets 184:e verk-
samhetsår har avslutats.

I slutet av 2019 var antalet medlem-
mar i Sällskapet sammanlagt 1 165, 
varav 1 119 ordinarie medlemmar, 18 
finländska hedersmedlemmar, 13 fin-
ländska kallade medlemmar, 2 utländska 
hedersmedlemmar och 13 utländska 
kallade medlemmar.

Sällskapet hade vid utgången av 
2019 följande hedersmedlemmar: Leif 
Andersson, Albert de la Chapelle, Johan 
Edgren, Björn Eklund, Carl G. Gahm-
berg, Marianne Gripenberg-Gahmberg, 
Harald zur Hausen, Christer Holmberg, 
Krister Höckerstedt, Matti Klockars, 
Olof Lindfors, Jan Lindsten, Risto Pel-
konen, Kari Raivio, Henrik Riska, Brita 
Stenius-Aarniala, Ulf-Håkan Stenman, 
Kaj Tallroth, Matti J. Tikkanen och Peter 
Wahlberg. 

Följande 32 medlemmar valdes in 
2019: Alexander Achrén, Marika Eriks-
son, Elin Eriksson, Sarah Borg, Nathalie 
Dahlström, Patricia Böstman, Stella 
Fältmarsch, Kia Främling, Andreas 
Granroth, Ester Holmström, Josephine 
Järvelä, Oskar Karhu, Cecilia Lilja, Ju-
lie Luo, Jonas Nordström, Helena 
Rosenlöf, Miika Salo, Emilia Sevón, 
Laura Söderholm, Melinda Tiederman, 
Alexander Westerholm, Anni Ylinen, 
Andreas Stenbäck, Patricia Stoor, Ma-
rianne Tammepuu, Helena Lapatto, Dan 
Gustafsson, Akseli Hemminki, Wilma 
Grönroos, Katarina Johansson, Emma 
Löfstedt-Horn och Pirkka Pekkarinen.

Följande medlemmar avled under 
året: Sällskapets ordinarie medlem-
mar Boris Kock, Kurt Lindell, Riitta 
Leistén-Antell, Håkan Poppius och 
Hans Åkerblom. 

Styrelsen hade följande sammansätt-
ning: ordförande Caj Haglund, vice 
ordförande Per-Henrik Groop, sekrete-
rare Taisto Sarkola, skattmästare Tom 
Böhling samt övriga styrelsemedlem-
mar Clas-Göran af Björkesten, Monika 
Carpelan-Holmström, Karin Stenius-
Söderlund och Lena Thorn. Styrelsen 
sammanträdde tio gånger och i samband 
med ett av styrelsemötena hölls ett stra-
tegimöte. Thorax ordförande Alexandra 
Kuhlefelt representerade Thorax på 
styrelsemötena.

Pris- och stipendienämnden arbe-
tade under ordförandeskap av Vineta 
Fellman med Ove Eriksson-Rosenberg, 

Patrik Finne, Ilmo Leivo, Nina Lindfors 
och Johan Lundin som medlemmar.

Revisorer för 2019 års verksamhet 
var Rabbe Nevalainen, CGR, och Paul 
Grönroos. 

Redaktionen för Finska Läkaresäll-
skapets Handlingar bestod av huvud-
redaktör Tom Pettersson samt redaktö-
rerna Camilla Böckelman, David Gyl-
lenberg, Lena Hafrén, Minna Kylmälä, 
Patrik Schroeder och Tom Wiklund.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
utkom med ett nummer, ett temanum-
mer om pediatrik.

Sällskapet representerades i led-
ningsgruppen för Läkardagarna 2019 
av Taisto Sarkola och Lena Thorn och 
i Vetenskapliga samfundens delegation 
av Krister Höckerstedt.

Susanne Ekblom-Kullberg var Säll-
skapets kontaktperson i redaktionen 
för Duodecims ”God medicinsk praxis”. 
Översättningen av tolv patientversioner 
av God medicinsk praxis finansierades 
av Sällskapet 2019.

Marianne Gripenberg-Gahmberg var 
bibliotekarie tillsammans med kommit-
témedlemmen Gerd Haglund.

Programkommittén bestod av Säll-
skapets ordförande Caj Haglund, vice 
ordförande Per-Henrik Groop, sekrete-
rare Taisto Sarkola samt Daniel Gordin, 
Johan Hedström, Cecilia Lilja (Thorax 
representant), Carola Saloranta, Lena 
Sjöberg, Kaj Tallroth och Ulla Wiklund.

Klubbmästarens uppdrag sköttes av 
Karin Stenius-Söderlund.

Sällskapets kansli förestods av kans-
lisekreterare Pamela Edgren, och från 
början av året tillsammans med Gerd 
Haglund fram till den 28 februari 2019.

Under året samlades Sällskapet till 
åtta månadsmöten, varav fyra under 
våren och fyra under hösten. Mötena 
hölls i Helsingfors universitetets lilla 
festsal, Nya barnsjukhuset och Annexet 
på Johannesbergsvägen 8.

På Sällskapets årsmöte den 25 januari 
2019 utdelades J.W. Runebergs pris till 
Leif Groop och Otto Engströms pris till 
Viveca Söderström-Anttila. Styrelsens 
pris för bästa föredrag av yngre medlem 
tilldelades Jani Pirinen och Tuukka Puo-
lakka och styrelsens pris för bästa exa-
mensarbete på svenska tillföll Yasmin 
El Moutacim. Finlands Vita Ros ordens 
medalj av I klass med guldkors över-
räcktes till avgående kanslisekreterare 
Gerd Haglund. Efter årsmötet avnjöt 
medlemmarna middag med respektive 
på Börsklubben.

Till Sällskapets pris- och stipendie-
nämnd kom det in 140 ansökningar om 
forskningsstöd för 2019. Sammanlagt 
1 640 900 euro betalades ut och fördelades 
på 99 stipendiemottagare. Därtill beviljade 
Sällskapets styrelse 25 resestipendier på 
sammanlagt 21 432,20 euro ur Anita 
Frisks fond. 

Under året sttöddes Sällskapets verk-
samhetsfond genom inköp av 92 gratula-
tions- och kondoleansadresser. 

Vid de interna mötena hörde Sällskapets 
medlemmar tolv vetenskapliga föredrag. 
Av föredragshållarna var åtta medlemmar 
av Sällskapet och fyra inbjudna föredrags-
hållare. Antalet deltagare var i medeltal 50 
personer per möte. Efter mötena samlades 
man till gemensamma supéer, varav en till-
sammans med Odontologiska Samfundet 
och en med Medicinarklubben Thorax. 

På Läkardagarna i januari ordnades 
en svenskspråkig kandidatkurs under 
rubriken ”Akutvård av patienter med trau-
matisk hjärnskada” med Markus Skrifvars 
som koordinator. 

På trädgårdsfesten den 8 juni, som sam-
lade 80 deltagare i olika åldrar, serverades 
lunchbuffé i trädgården. Sås och Kopp 
skötte musikunderhållningen.

Sällskapets traditionella kräftskiva för 
medlemmarna med respektive arrangera-
des i Annexet fredagen den 6 september. 
Kräftskivan samlade cirka 80 deltagare. 

Både under våren och under hösten ord-
nades klubbkvällar. I maj berättade Carl 
G. Gahmberg om ”Våra vilda orkidéer” 
och november ordnades vinprovning med 
Martin Nordell. 

I maj arrangerades en fortbildningskurs, 
”Tolkning av de vanligaste röntgenbil-
derna på hvc” i samarbete med Thorax 
mentorprogram.

En svenskspråkig peer mentor-grupp 
för yngre forskardoktorer som handleder 
akademiska arbeten och/eller fungerar 
som gruppledare ordnade sammanlagt 
åtta diskussionskvällar, sju i Villan och en 
på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. 
Gruppen innefattade utöver handledaren 
en veterinärmedicinare, en biolog, en psy-
kolog och tre medicinare från Sällskapet.

ProMedico-verksamheten som Sällska-
pet under flera år delfinansierat avslutades 
den 30september 2019 och portalenTai-
toni.fi överfördes till Duodecim. 

Musikgrupperna fiveAlive och Not-
knackarna övade regelbundet i Sällskapets 
loklaler eftersom de flesta deltagande 
personerna är medlemmar i Sällskapet.

Taisto Sarkola, sekreterare
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Skattmästarens berättelse för  
verksamhetsåret 1.1.–31.12.2019 
Under år 2019 fortsatte oron på de globala marknaderna. Under slutet av årets minskade dock handelskrigets risker 
då USA och Kina undertecknade avtal gällande handel. En lugnande effekt hade även det faktum att brexit-beslutet 
äntligen roddes i hamn. I Finland inverkade riksdagsvalet och regeringsbildningen rätt lite på det ekonomiska läget, 
och allt som allt kommer vi att minnas 2019 som ett mycket positivt år på börsen. Generalindex OMXH steg från 
8709 till 9875, dvs. 13,4%. FLS fonders portfölj steg med ca 20%. Ränteläget var fortfarande exceptionellt lågt. 

SÄLLSKAPET 

Publikationsverksamhet 

Utgifter 
Under året utkom ett nummer av Handlingarna. Kostnaderna för redaktionellt arbete, tryckning och distribution 
uppgick till 21 223 € (51 372 €). 

Intäkter 
Intäkterna var 409 € (2 000 €).

Administration 

Utgifter 
Kostnaderna för mötesverksamheten inklusive traktering, samt styrelsen kostnader uppgick till 51 015 € (38 692 €). 
Lönekostnaderna (inklusive arvoden) var 82 055 € (87 095 €) och  
kanslikostnader inklusive bankkostnader 62 586 € (84 815 €). 

Intäkter 
Medlemsavgifterna för år 2019 har varit 65 € för medlemmar bosatta i Nyland, 50 € för övriga samt en frivillig 
avgift om 20 € för pensionärer. Medlemsavgifterna inbringade 37 062 € (45 539 €). 
Bidraget från fonderna uppgick till 0 € (88 000 €) och bidraget från Janssons fond uppgick till 67 750 € (36 000 €). 
 
RÄKENSKAPSÅRETS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT –92 943 € (–27 152 €) 

Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8 
Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av ordförande Björn Eklund, samt medlemmarna Caj Haglund och  
Thorax representant Richard Örn. Under verksamhetsperioden har styrelsen sammanträtt två gånger. Revisor har 
varit CGR Rabbe Nevalainen med suppleant från AltumAudit Ab. Fred Packalén från Freddis Ab har varit disponent 
och Seppo Pakkala fastighetsskötare. Vederlaget har för Villan och gårdskarlsbostaden varit 18 €/m2 samt för  
Annexet 6,50 €/m2. 

Omfattande reparationer har gjorts under sommaren på Johannesbergsvägen 8. Trägolven i Annexets föreläsningssal, 
samt Villans veranda, tambur, kansli och bibliotek har slipats och behandlats. Badrummet i Villans övre våning  
har förnyats och den omfattande fuktskadan i en av forskarlägenheterna har torkats. Dessutom utfördes tekniska 
förnyelser av ventilationssystemet i Annexet.
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FONDERNA
Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Bank under överinseende av det Ekonomiska 
rådet (ER). Rådet har bestått av de externa medlemmarna PM Kim Lindström, EM Anders Svartbäck och  
EM Dag Wallgren samt bankens representant VH, EM Stefan von Knorring. Sällskapets representanter var  
Caj Haglund, Björn Eklund och Tom Böhling (ordf.). 
ER sammanträdde under året 4 gånger. Under året har en del omplaceringar gjorts och i nuläget är den  
regionala aktiefördelningen: Finland 53 %, övriga Europa 34 %, Nordamerika 7 % och övriga regioner 6 %. 

Fondernas portfölj hade 31.12.2019 ett marknadsvärde på 112 327 823 € (92 877 510 €). 

Utgifter för fondernas ordinarie verksamhet 
Stipendier och pris 1 833 375 € (1 650 147 €) samt administration 18 004 € (31 263 €). 

Utgifter för placeringsverksamheten, som omfattar förvaltningskostnader, försäljningsförluster av värdepapper 
och kursförluster var sammanlagt 1 056 113 € (3 305 763 €). 

Intäkter från fondernas ordinarie verksamhet
Intäkterna från placeringsverksamheten, som omfattar räntor, dividender, försäljningsvinster av värdepapper, 
vinstandelar och kursvinster var sammanlagt 7 830 840 € (7 770 118 €). 

Adresserna inbringade 2 050 € (2 140 €). 

Villan och Annexet 
Hyresintäkterna för Villan uppgick till 37 330 € (33 925 €).  
Utgifterna omfattande bl.a. hyresvederlag, reparationer och gårdsunderhåll var 97 513 € (90 132 €). 
Hyresintäkterna för Annexet uppgick till 9 285 € (11 665 €).  
Utgifterna för Annexet uppgick till 28 972 € (19 026 €).
 
VERKSAMHETSPERIODENS RESULTAT 4 831 643 € (2 703 776 €)
 
Siffrorna för föregående verksamhetsperiod anges inom parentes. 
 
Helsingfors, den 31 januari 2020 
 
Tom Böhling, skattmästare
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Den förra bibliotekskommittén arbetade 
under en period av arton år och utförde 
ett imponerande arbete med att kata-
logisera Sällskapets omfattande antika 
bibliotek. Den nyutnämnda biblioteka-
rien fick en använbar introduktion om 
kommitténs arbete redan i januari. Detta 
förtog dock inte osäkerheten kring hur 
det vore bäst att fortsätta då i princip 
”allt var gjort”.

Denna ovisshet varade inte länge och 
löste sig så att säga av sig själv. Kanslise-
kreterare Gerd Haglund arbetade under 
vintern parallellt med den nya kansli-
sekreteraren och hade då tid att se på 
sådant som blivit ogjort i kansliet tidigare 
på grund av tidsbrist. Hon passade på att 
be bibliotekarien om hjälp med att reda 
upp vissa arkiv, vilket visade sig vara 
ett omfattande men synnerligen intres-
sant arbete. Mycket kunde slängas bort 

Finska Läkaresällskapet

Bibliotekskommitténs 
berättelse för 2019

och mycket fick en bättre ordning, men 
mycket arbete återstår fortfarande innan 
Sällskapets arkiv kan anses befinna sig 
i perfekt skick.

Under arbetets gång blev det också 
aktuellt att ordna litet på hyllorna med 
de antika böckerna och det föll sig mer 
än naturligt att Gerd Haglund skulle 
fortsätta som medlem i bibliotekskom-
mittén, vilket Sällskapets styrelse inte 
hade något emot.

Den lilla bibliotekskommittén har 
under året sammanträtt ett femtontal 
gånger och har fortsatt och fortsätter 
med att ordna upp den nyare litteraturen 
i biblioteket.

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
skickades 2019 till sexton bibliotek och 
institutioner i utlandet.I utbyte fick vi  
tidskrifter, som i huvudsak förvaras i 
Campusbiblioteket i Mejlans.

Helsingfors den 15  januari 2020

Marianne Gripenberg-Gahmberg          Gerd Haglund
bibliotekarie
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Forskare som ej doktorerat 16 
 
   127.850

ML Adam Alexandersson 8.000
Virusinfektioner och immunologisk 
rekonstitution efter allogen stamcells-
transplantation hos barn.

ML Oscar Brück 9.000
Kvantitativ och spatial immunologisk 
analys i njurcancer

ML Daniel Folger 6.000
Ibruktagande av lärande genom mo-
bil teknologi bland medicine stude-
rande och yngre läkare i det kliniska 
patientarbetet

ML Pia Hinnenberg 6.000
Resultat och riskfaktorer för gravidi-
teter i Finland, där fostret har en lägre 
vikt än förväntat i förhållande till gra-
viditetens längd.

ML Hanna Hisinger-Mölkänen 
6.000
Incidens och prevalens av obstruktiva 
lungsjukdomar och allergiska sjukdo-
mar samt deras riskfaktorer i Finland 
år 1996-2016

ML Henrik Husu 9.000
Svår akut pankreatit – mortalitet, in-
fektioner och resultat vid operativ vård

ML Inari Kalalahti  8.000
Den aktiva uppföljningen av lokal pro-
statacancer och provbitar tagna vid di-
agnos och uppföljning samt deras po-
tentiella komplikationer

ML Eva-Stina Korkama 6.000
En nationell översikt av finländska pa-
tienter med paroxysmal nattlig hemo-
globinuri (PNH)

ML Petra Loid 13.500
Genetiska och kliniska faktorer vid tidig 
debut av svår barnfetma

ML Richard Lundell 4.000
Arktisk dykning: Studie för att förbätt-
ra säkerhet vid dykning i mycket kalla 
förhållanden

MK, fr.o.m. 01/2020  
ML Neea Mustonen 6.000
Barndomens tidiga infektioner och de-
ras relation till immunmedierade sjukdo-
mar i Finland, Estland och ryska Karelen

ML Anna Pankakoski 4.000
Prevalens, riskfaktorer och komorbidi-
teter för autoimmuna blåsdermatoser

MK Sami Saku 5.100
Avvikelser i vårdprocessen vid knäleds-
plastik

ML Johan Rasmus Alexander 
Simonsen 20.250
Bakterieinfektioner i typ 1 diabetes och 
deras inverkan på kroniska diabeteskom-
plikationer.

ML Harriet Stenvall 8.000
Vård av kranskärlssjukdom – hälsore-
laterad livskvalitét, vårdtrender och pa-
tientskadeanmälningar under 2000-talet

ML Marcus Sucksdorff 9.000
Detecting neuroinflammation in vivo in 
Multiple Sclerosis using Positron Emis-
sion Tomography (PET)

Doktorandstipendium 31  
 
   437.725

MD Camilla Böckelman 11.250
Molekylär klassificering av kolorektal 
cancer som ett verktyg för bedömning 
av prognos
Doktorand MK Jussi Kasurinen

Prof. Kari Eklund 6.000
Genetiska mutationer vid hematologis-
ka och reumatiska sjukdomar – från ge-
ner till terapier
Doktorand ML Kristiina Silventoinen

Prof. Vineta Fellman 13.500
Sjukdomsmekanismer och terapier i en 
experimentell modell för GRACILE- 
syndromet
Doktorand Janne Purhonen

Prof. Vineta Fellman 13.500
Genterapi i en musmodell med funk-
tionsbrist i andningskedjans komplex III
Doktorand Rishi Banerjee

Prof. Carl G Gahmberg 27.000
T-cells- och kemokinreceptormedicerad 
reglering av leukocytintegrinet LFA-1 
Doktorand FM Sudarrshan Madhavan

Prof. Per-Henrik Groop 22.000
Det naturliga förloppet av diabetisk nef-
ropati bland patienter med typ 1-diabetes 
– incidens, regression och progression
Doktorand MK. fr.o.m. 02/2020 ML 
Fanny Jansson

Prof. Caj Haglund 18.000
Prognostiska faktorer vid papillärt sköld-
körtelkarcinom
Doktorand MK, fr.o.m. 01/2020 ML 
 Sebastian Stenman

Prof. Caj Haglund 9.000
Biomarkörer som diagnostiska och prog-
nostiska verktyg vid kolorektalcancer
Doktorand ML Kajsa Björkman

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS 
FORSKNINGSSTIPENDIER 2020
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FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS 
FORSKNINGSSTIPENDIER 2020

MD Ville Holmberg 13.500
Multiresistenta bakterier hos asylsökan-
de och flyktingar
Doktorand ML Tuomas Aro

Prof. Juha Kere 27.000
Proteomik av det tidiga embryot
Doktorand FM Lisa Gawriyski

Doc. Heikki Koistinen 13.500
Effekten av den finska Akt2-varianten 
och inkubering med simvastatin på glu-
kosmetabolismen i primära humana 
muskelceller
Doktorand FM Selina Mäkinen

MD Anu Laulajainen-Hongisto 
9.000
Friska örats mikrobiom, kronisk otit och 
dess manifestationer
Doktorand ML Atte Sjövall

Doc. Nina Lindfors 3.825
Karakterisering av ett nytt bioaktivt glas 
med antibakteriella egenskaper för vår-
den av kritiska bendefekter
Doktorand MK Elin Eriksson

Doc. Nina Lindfors 3.825
Karakterisering av ett nytt bioaktivt gla-
simplantat för vården av kritiska bende-
fekter
Doktorand ML Robert Björkenheim

Doc. Nina Lindfors 3.825
Karakterisering av ett nytt bioaktivt glas 
med antibakteriella egenskaper för vår-
den av kritiska bendefekter
Doktorand ML Gustav Strömberg

Prof. Dan Lindholm 9.000
Mekanismerna för ER-stress och inver-
kan av faktorn CNPY2 i modeller för 
neurodegenerativa sjukdomar
Doktorand MSc Vignesh Srinivasan

MD Erik Samuel Litonius 9.000
Artärblodets syrehalts effekt på hjärnans 
syresättning, inflammationsrespons och 
reperfusionsskada vid hjärtstillestånd 
och svår blodcirkulationssvikt
Doktorand ML Jaana Humaloja

Prof. Johan Lundin 13.500
Patientnära diagnostik med mobilmikro-
skopi och artificiell intelligens
Doktorand ML Oscar Holmström

Doc. Kaj Metsärinne 13.500
Flödesreserven i transplantatet och hjär-
tat i samband med njurtransplantation
Doktorand ML Johanna Päivärinta

Doc. Kaj Metsärinne 9.000
Peritonealdialysbehandling vid Åbo uni-
versitetssjukhus 2002-2015
Doktorand ML Jonna Virtanen

Doc. Jaana Panelius 8.000
Patogenesen av skleroderma och nya lä-
kemedel mot fibros
Doktorand ML Katariina Mähönen 

Prof. Pertti Panula 22.500
Hjärnans histaminsystem och dess bety-
delse för autism
Doktorand MSc Diego Moura Baronio

Prof. Ari Ristimäki 27.000
Glykomik- och proteomikstudier av ko-
lorektalcancer
Doktorand FM Matilda Holm

Prof. Markus Skrifvars 13.500
Blodtryckets och den blodtryckshöjande 
medicineringens inverkan på organper-
fusion, hjärnans syresättning och auto-
regulation vid kylbehandling efter hjärt-
stillestånd
Doktorand ML Johanna Laurikkala

Doc. Tarja Stenberg 27.000
Immunreaktioner i samband med sömn-
begränsning: mikroglias roll
Doktorand FM Sarah Steffens

MD Antti Stenroos 4.000
handledsfrakturer hos barn.
Doktorand Topi Laaksonen

Doc. Lena Thorn 13.500
Betydelsen av blodtryck och diabetesre-
tinopati för cerebral småkärlssjukdom 
vid typ 1-diabetes
Doktorand ML Marika Eriksson

Doc. Lena Thorn 6.000
Slaganfall vid typ 1-diabetes
Doktorand ML Stefanie Hägg-Holmberg

Prof. Bjarne Udd 27.000
Bioinformatik för ’copy number varia-
tion’ CNV-mutationer vid neuromusku-
lära sjukdomar
Doktorand MSc Salla Välipakka

Prof. Kristian Wahlbeck 13.500
Hur påverkar sociala determinanter den 
psykiska hälsan i utsatta grupper?
Doktorand Mag. Johanna Cresswell-
Smith

Doc. Carina Wallgren-Pettersson 
27.000
Genetiska avvikelser och molekylära me-
kanismer vid kongenital nemalinmyopati
Doktorand FM Lydia Sagath

 
Yngre forskare  
(som doktorerat för högst 5 år 
sedan) 9 
 
   98.500

MD Nina Elonen 7.500
HDL-partiklarnas molekylära och funk-
tionella förändringar hos typ 1-diabeti-
ker med olika grad av njursjukdom (HD-
LT1D-studien)

Doc. Nina Maria Gardberg 15.000
Nyupptäckta genfusioners genfusioners 
egenskaper i glioblastom och melanom
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MK (disp.) Markus Haapanen 
15.000
Kardiovaskulär hälsa i medelåldern som 
avgörande faktor för längre arbetskarriär 
och hälsosamt åldrande

MD Lena Hafrén 8.000
Studier av mellanöreinflammationer; 
ärftlighetsfaktorer, immunologi, och ka-
rakterisering av subfenotyper med AERD

ML Linda Linnea Helenius 3.000
Effekten av perioperativ pregabalin på 
den långvariga smärtan efter operation 
hos barn som genomgår steloperation 
av ryggen. 
En dubbel-blind placebo-kontrollerad 
klinisk studie.

MD Nina Kaseva 10.000
Prematuritet och kardiovaskulära risk-
faktorer i vuxenåldern – en syskonstudie

MD Jani Pirinen 7.500
Avancerade hjärtdiagnostiska utredning-
ar vid kryptogen hjärninfarkt i ung ål-
der: har en del av fallen möjligen sitt ur-
sprung i hjärtat?

Doc. Rahul Raj 25.000
Neurokirurgisk epidemiologisk-, transla-
tionell- och artificiell intelligensgorskning

ML Johnny Sundholm 7.500
Icke-invasivt högresolutionsultraljud 
för utredning av vaskulär struktur och 
patologi

Äldre forskare 49 
 
   947.000

Prof. Leif C. Andersson 20.000
Astroprincin (FAM171A!) som regelerare 
av cancerinvasion och prognos

Prof. Sture Andersson 20.000
6-års uppföljning av projektet D-vi-
taminintervention i spädbarnsåldern 
(VIDI-2)

Prof. Carl Blomqvist 10.000
BRÖSTCANCER OCH MOTION 
”BREX”, en öppen randomiserad forsk-
ning om motionens effekt på livskvalitet 
och hälsa hos bröstcancerpatienter som 
fått adjuvant behandling

Doc. Nils Bäck 8.000
Peptidylglycin ?-amiderande monooxy-
genas (PAM) i sekretorisk och endoso-
mal membrantrafik i hjärtmuskelceller 
och endokrina celler

MD Camilla Böckelman  
10.000
Från enskilda biomarkörer till riskindex 
– ett nytt sätt att förutspå prognos
för patienter med gastrointestinal cancer

Prof. Tom Böhling 25.000
Merkelcellskarcinomets ursprung, och 
dess betydelse för tumörens heterogeni-
tet samt kliniska bild.

Prof. Olli Carpén 20.000
Nya verktyg för upptäckt av biomarkö-
rer vid ovarialcancer

Prof. Johan Eriksson 40.000
Ett friskt och aktivt åldrande – en studie 
ur ett livscykelperspektiv

Doc. Ove Eriksson-Rosenberg 
20.000
Mitokondriala mekanismer vid uppkom-
sten av cancer med fokus på LACTB

MD Elina Erra 7.500
Vaccination mot fästingburen encefalit 
(TBE) hos äldre personer – kan immu-
nologiska skyddet förbättras med hjälp 
av olika vaccinationsprotokoll?

Prof. Vineta Fellman 35.000
Sjukdomsmekanismer och genterapi vid 
funktionsbrist i andningskedjans kom-
plex III – experimentella studier i en mus-
modell för GRACILE-syndromet

Prof. Patrik Finne 25.000
Aktiv uremibehandling – hur dialysmo-
dalitet påverkar patientens överlevnad 
och risk för komplikationer

MD Erik Sebastian Forsblom 7.500
Staphylococcus aureus bakteremi. Mo-
derna biomarkörer för sjukdoms progres-
sion och prognos: Betydelsen av MMP-8, 
PF12, TAT komplex, FVIII, AT III, APTT 
och D-dimer.

Prof. Carl G Gahmberg 40.000
Interaktion mellan hemoglobin och al-
faD integrin reglerar cancercellers till-
växt vid hypoxi

Porf. Per-Henrik Groop 30.000
Finkarakterisering av diabetisk njursjuk-
dom med hjälp av genetik och metabo-
lomik – FinnDiane-studien (the Finnish 
Diabetic Nephropathy Study)

Prof. Caj Haglund 35.000
Nya cancermarkörer – evaluering av kli-
niska användbarheten i gastrointestina-
la tumörer

Prof. Markku Heikinheimo 25.000
Precisionsonkologi inom vård av hepa-
toblastom

Doc. Otto Helve 15.000
SECFLOR – Tarmmikrobiom hos barn 
födda med kejsarsnitt

MD Ville Holmberg 15.000
Multiresistenta bakterier hos asylsökan-
de och flyktingar

Prof. Eija Kalso 35.000
Cirkadisk regulation av neuroinflam-
mation vid neuropatisk smärta, ångest 
och sömn

MD Susann Karlberg 10.000
Mulibrey nanism – fenotyp och pato-
fysiologi

Prof. Mikael Knip 25.000
Interaktioner mellan cirkulerande im-
munceller och tarmmikrobiotan vid upp-
komsten av typ 1-diabetes hos barn

Doc. Heikki Koistinen 15.000
Analys av proteom och cellmetabolis-
men i muskeln för att upptäcka nya me-
kanismer som leder till insulinresistens 
och utsätter för typ 2 diabetes
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Prof. Jyrki Kukkonen 15.000
Orexinreceptorer som mål för läkemedel

Doc. Merja Laine 10.000
Hur påverkar moderns diabetes un-
der graviditeten barnets hälsa och väl-
mående

Prof. Anna-Elina Lehesjoki 10.000
Sjukdomsmekanismerna vid progressiv 
myoklonusepilepsi – rollen av cystatin B 
som epigenetisk modifierare

Prof. Marjatta Leirisalo-Repo 
10.000
Etiologi, behandling, livskvalitet, prog-
nos, inflammatoriska mekanismer och 
prognostiska faktorer vid inflammato-
riska ledsjukdomar

Prof. Ilmo Leivo 25.000
Nya generationens diagnostiska och 
prognostiska biomarkörer vid huvud- 
och halscancer

Doc. Nina Lindfors 25.000
Karakterisering av ett nytt bioaktivt glas 
med antibakteriella egenskaper för vår-
den av kritiska bendefekter

Prof. Dan Lindholm 29.000
Mekanismerna för ER-stress och inver-
kan av faktorn CNPY2 i modeller för 
neurodegenerativa sjukdomar

MD Marie Lundberg 10.000
Effekten av en Chordate System S101-
behandling på icke-allergisk snuva

Prof. Johan Lundin 25.000
Patientnära diagnostik av cancer och 
infektionssjukdomar med mobil digital 
mikroskopi och bildbaserad artificiell 
intelligens

Prof. Antti Mäkitie 10.000
Registerbaserad utvärdering av diagnos-
tiska markörer och alternativa behand-
lingsprinciper vid cancer och andra säll-
synta tumörer i huvud- och halsregionen

Doc. Dan Nordström 15.000
Effekten av tsDMARDS vid behandling 
av reumatoid artrit samt psoriasisartrit 
med användande av ROB-FIN-regist-
ret även inom ramen för ett europeiskt 
samarbete

Prof. Pertti Panula 20.000
Histamin, GABA och hypokretin vid 
hjärnans sjukdomar

Prof. Tiina Paunio 27.000
Genetiska och epigenetiska faktorer för 
akut sömnbrist

Prof. Ari Ristimäki 15.000
Förändrad glykosylering vid pseudomyx-
oma peritonei

Doc. Camilla Schalin-Jäntti 15.000
Ärftliga endokrina tumörsyndromsjuk-
domar vid Helsingfors universitetssjuk-
hus - diagnos, manifestationer, behand-
ling och behandlingsresultat hos pa-
tienter med Multipel endokrin neoplasi 
(MEN) och von

Prof. Markus Skrifvars 40.000
Kan vi miminera organskadan efter hjärt-
stillestånd med optimerad elektrisk de-
fibrillering, vård med vasopressorer ef-
tersträvande ett högre medelartärtryck 
och optimerad kylbehandling?

Prof. Leif Andre Sourander 25.000
Kraftfamiljer i Finland – tidigt, familjecen-
trerat ingripande i barns mentala problem

Doc. Tarja Stenberg 10.000
Immunrektioner i samband med sömn-
begränsning: mikroglias roll

Doc. Lena Thorn 10.000
Cerebrovaskulär sjukdom vid typ 1-di-
abetes

Doc. Tiinamaija Tuomi 10.000
Heterogeniteten av diabetes: hur ärft-
liga mutationer och varianter påverkar 
risken, kliniska bilden och behandling-
en av diabetes

Prof. Bjarne Udd 25.000
Multisystemproteinopati (MSP) – mo-
lekylärbiologisk relevans för vakuolära 
myopatier

Doc. Carina Wallgren-Pettersson 
15.000
Nemalinmyopati och liknande sjukdo-
mar: molekylärgenetisk diagnostik, pa-
togenetiska mekanismer och förberedan-
de arbete för experimentella och kliniska 
behandlingsstudier

Doc. Erika Wilkman 10.000
ASSESSment of peripheral perfusi-
on, tissue oxygen saturation, endothe-
lial function and coagulation disorder 
in circulatory SHOCK. The ASSESS - 
SHOCK study

Doc. Fredrik Åberg 20.000
Prediktiva faktorer för kronisk leversjuk-
dom i befolkningen

Prof. Karl Erik Åkerman 8.000
Reglering av radial glia-neuronkommu-
nikation via mGluR5 och ErbB4/NRG3

Doc. Pia Österlund 20.000
RAXO-studien: En finländsk, befolk-
ningsbaserad, prospektiv och retrospek-
tiv studie, som undersöker metastaskirur-
gi, cancerns natur och biomarkörer hos 
patienter med metastaserad tarmcancer 

Postdoktoral forskning 
utomlands  5  
 
   189.000

MD Patrick Björkman 35.000
Öppen eller endovaskulär kirurgi vid be-
handling av kritisk ischemi

MD Magnus Hagnäs 39.000
Fysiskt aktivitet på fritid, fysisk kondition 
och risk för plötslig hjärtdöd

Doc. Otto Hemminki 35.000
Detektion av alla cancerspecifika anti-
kroppar hos patienter behandlade med 
immunoterapi

MKD Pirkka-Pekka Laurila 40.000
Ceramidhämmare i åldersrelaterade 
sjukdomar

MD Sirkku Setänen 40.000
För tidigt födda barn och deras långtids-
utveckling – nationella och samnordis-
ka rekommendationer för utvecklings-
uppföljning
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IN MEMORIAM

Professorn, friherre Carl-Gustaf Stan-
dertskjöld-Nordenstam föddes  den 16 
mars 1939 som äldsta barnet till agrolo-
gen, ryttmästaren Gustaf Standertskjöld-
Nordenstam och agronomen Clara 
Wegelius. Han avled svårt bruten av 
Parkinsons sjukdom  den 28 mars 2020.

Stani inledde sin skolgång hemma i 
Anjala. Han gick i läroverk i Helsing-
fors, tog studenten 1957, disputerade 
för doktorsgraden 1965 och blev färdig 
läkare 1966. Stani deltog i medicinska 
fakultetens promotion vid Helsingfors 
universitet 1965. Det här innebar att han 
promoverades till jubeldoktor 2015 – en 
fin avslutning på en magnifik akademisk 
karriär.

Inspirerad av sin morbror, professor 
Carl Wegelius, en av den finska radiolo-
gins pionjärer, och sin mosters man Per-
Erik Heikel, som var röntgenöverläkare 

och specialister som forskningen. Vid 
samma tid inföll också anskaffningen 
av dyrbar utrusning för datortomografi 
och magnetkameraundersökning. En 
gemensam ledning kunde lättare ko-
ordinera placeringen av apparatur och 
undersökningar till olika delar av den 
utspridda enheten HNS Röntgen.

Stani ledde skrivarbetet för två läro-
böcker i radiologi på finska och en nord-
isk lärobok till stöd för undervisningen. 
Dessutom höll han i trådarna för ett verk 
om radiologins historia.

Också umgängeslivet var en viktig 
del av hans liv. Under studietiden hade 
nationslivet och körsången en central 
roll. Körsången fortsatte han med också 
efter studietiden, i Akademiska Sång-
föreningen och Muntra Musikanter. 
I vänskapskretsen ljöd snapsvisorna 
under hans ledning. Han var också en 
aktiv och entusiastisk konsert- och ope-
rabesökare så länge hans sjukdom tillät 
det. Vid sidan av musik och språk hörde 
också golf till hans fritidsintressen. Som 
kollega var Stani en omtyckt, vänlig och 
saklig gentleman, en god kliniker, fors-
kare och alltid redo att stödja och hjälpa 
kolleger när det uppstod problem. Stani 
var en god far till sina döttrar och morfar 
till sina barnbarn. Och han var en god 
äkta man till hustrun Eira, som under 
sjukdomstiden hela tiden stod vid hans 
sida, skötte och stödde honom. Vid sidan 
av familjen finns en stor krets av vänner 
och kolleger både i Finland och inom det 
internationella radiologsamfundet som 
saknar Stani.
 
Leena Kivisaari
Johan Edgren

Professor Carl-Gustaf Maurice 
Standertskjöld-Nordenstam 

(Stani)

på Barnkliniken, valde han redan under 
studietiden att specialisera sig inom ra-
diologi. Specialist blev han 1972.

Största delen av sin karriär som prak-
tiker arbetade Stani som specialistläkare 
på Mejlans sjukhus, som avdelningsö-
verläkare och överläkare. Vid sidan av 
det praktiska arbetet bedrev han hela 
tiden forskning inom radiologin samt 
utbildade yngre forskare och radiologer 
under specialistutbildning.

Har var professor (radiologi) vid 
universitetet i Kuwait 1986–1987 och 
vid Helsingfors universitet 1988–2002.

Som den goda och språkkunniga 
nätverkare han var valdes han till olika 
förtroendeuppdrag – styrelsemedlem, 
sekreterare, ordförande och president – i 
flera föreningar, både inhemska (Radio-
logföreningen, Cancerföreningen, Can-
cerstiftelsen, Finska Läkaresällskapet) 
och internationella (Tysklands radiolog-
förening, Europeiska radiologföreningen 
EAR, Internationella radiologföreningen 
ISR). Han kallades till hedersmedlem i 
radiologföreningarna i både Sverige och 
Nordamerika 2001. 

Stanis insatser för att internationa-
lisera radiologin i Finland var av stor 
betydelse. Tack var hans goda kontakter 
med universitetet i Rochester kunde ett 
stort antal radiologer från Finland vistas 
några år i Nordamerika för att ta del av 
forskningen och det praktiska arbetet 
inom radiologin där.

Ett stort arbete gjorde han också inom 
HNS då han organiserade de utspridda 
radiologiska enheterna vid de olika 
klinikerna till en gemensam enhet för 
radiologi, där det blev möjligt att sam-
ordna såväl utbildningen av studerande 
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