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Heparininducerad trombocytopeni
(HIT) förekommer i två former: Typ I,
där trombocytopenin kommer tidigt, är
måttlig och saknar klinisk betydelse [1-
3]. Typ II är mer ovanlig, med trombo-
cytantal vanligen under 100×109/l, eller
halva utgångsvärdet. Den är en immu-
nologisk reaktion, vilken induceras av
heparinberoende antikroppar som upp-
träder efter fem till tio dagars behand-
ling och utvecklas oberoende av admi-
nistrationssätt, dos eller typ av heparin,
alltså även vid behandling med lågmo-
lekylära hepariner (LMH) [4]. HIT typ
II är viktig att känna till då den är för-
enad med hög mortalitet och kraftigt
ökad trombosbenägenhet både på artär-
och vensidan, så länge heparinbehand-
lingen fortgår. Avgörande för progno-
sen är att heparintillförseln avbryts. Vi
presenterar här ett fall av HIT typ II, i
fortsättningen endast kallad HIT, kom-
plicerad med trombos.

FALLBESKRIVNING
En tidigare hjärtfrisk 74-årig man in-

kom till sjukhuset efter att ha svimmat i
hemmet. Patienten hade tidigare be-

handlats för hypertoni men tog vid in-
sjuknandet inga mediciner. Det fanns
ingen anamnes på trombossjukdom el-
ler blödningsbenägenhet och ingen
känd allergi eller överkänslighet för lä-
kemedel.

EKG visade hjärtinfarkt
Vid ankomsten hade patienten svåra

centrala bröstsmärtor, var orolig och il-
lamående. Blodtrycket var 110/60, och
hjärta och lungor auskulterades utan an-
märkning. EKG visade pågående hjärt-
infarkt och intermittent AV-block III.
Behandling inleddes med isoprenalin-
infusion medan en temporär transvenös
pacemaker lades in via höger vena fe-
moralis. Därefter gavs Actilyse, sam-
manlagt 90 mg under 90 minuter, och en
kontinuerlig heparininfusion (Lövens)
startades. Trombocytantalet (TPK) var
normalt, 170×109/l.

Behandlades med heparin
och pacemaker
Patienten utvecklade en Q-vågs-

infarkt med CKMB(IMX)-stegring till
174 µg/l, utan tecken till reperfusion.
Behandling med dobutamin gavs under
ett dygn på grund av låg hjärtminutvo-
lym. Heparininfusionen avslutades dag
3. Pacemakerbehandlingen, som fort-
satte under tre dygn, komplicerades
med transfusionskrävande blödning i
höger ljumske, med sjunkande Hb från
156 g/l till 79 g/l. Tre enheter erytrocyt-
koncentrat gavs dag 4 och 5 med efter-
följande stabilt Hb. TPK var då
125×109/l. Övrig medicinering var:
Trombyl (dag 2–7), Triatec (dag 4–),
Seloken (dag 7–), acetylcystein (dag
4–13), furosemid (dag 15–). Vibramy-
cin gavs (dag 4–8) för misstänkt bron-
kit.

Dag 7 diagnostiserades en djup ven-
trombos i höger ben. TPK var då
135×109/l. Behandling med heparin i
infusion påbörjades samma dag. Infu-
sionshastigheten reglerades så att
APTT (aktiverad partiell tromboplas-
tintid) hölls inom intervallet 80–120 se-
kunder (referensvärde <42).

Trombocytaggregationstest
Dag 8 inopererades en permanent

pacemaker på grund av kvarstående bi-
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Heparininducerad trombocy-
topeni (HIT) är ett livshotande
tillstånd. Även om det är en
ovanlig komplikation är syndro-
met viktigt att känna till efter-
som snabb diagnos och behand-
ling är helt avgörande. För att
minska risken för HIT bör kort
behandlingstid med heparin ef-
tersträvas.

operativa alternativ och risker [14].
De två andra undersökningarna pekar
båda på behovet av prospektiva redovis-
ningar av samtliga kolecystektomier
inom definierade populationer. Rappor-
ten från Kanada tydliggör att värdering
av en operationsmetod från epidemio-
logisk synpunkt måste omfatta data från
alla patienter som behandlats för sjuk-
domen under den aktuella tiden, inklu-
sive dem som behandlats med andra
metoder.
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fascikulärt block. Fyra dagar senare,
under pågående heparinbehandling,
konstaterades en djup ventrombos i
vänster överarm, verifierad med ultra-
ljudsundersökning. Kontroll av TPK vi-
sade en uttalad trombocytopeni,
32×109/l (Figur 1). På grund av misstan-
ke om HIT avbröts heparinbehandling-
en omedelbart. Patienten var opåver-
kad, han hade ingen feber eller andra
kliniska infektionstecken. Lungröntgen
visade inget infiltrat, och urinodling var
negativ. LPK (leukocytpartikelkoncent-
ration) var 11,5×109/l och CRP 95 mg/l.

Något konsumtionssyndrom kunde
inte påvisas. DIC(disseminerad intrava-
sal koagulation)- och hemolysprov var
normala (P-D-Dimer, dvs fibrinned-
brytningsprodukt bestående av kors-
bundet fibrinfragment D, 0,5–1 mg/l, fi-
brinogen 2,4 g/l, protrombinkomplex
[P-PTK] 72 procent, haptoglobin 0,4 g/l
och bilirubin 27 µmol/l). Diagnosen
HIT kunde bekräftas med trombocytag-
gregationstest.

Byte av antikoagulantia
Patientens antikoagulationsbehand-

ling ändrades. Heparinet byttes nu ut
mot Orgaran (se under behandling) och
Waran. Redan efter två dygn började
TPK stiga, efter att ha nått ett lägsta vär-
de på 24×109/l dagen efter att heparinet
utsattes. Orgaran gavs som kontinuerlig
infusion i tio dygn, med kontroll av P-
anti-Xa med terapeutisk nivå på 0,60
E/ml.

Efter fem dygns behandling hade
TPK stigit till 113×109/l. Inga nya trom-
boser inträffade under behandlingen
med Orgaran, som avslutades efter
uppnådd terapeutisk nivå av TPK. Två
veckor efter avslutad heparinbehand-

ling hade TPK normaliserats
(187×109/l) (Figur 1).

INCIDENS
Incidensen av HIT med trombos har

länge ansetts vara 0,02–0,05 procent
hos heparinbehandlade patienter. Rap-
porter från USA och Tyskland har emel-
lertid visat en betydligt högre incidens
på 0,25 procent [5, översiktsartikel].

HIT betraktas i Sverige som en myc-
ket ovanlig komplikation till heparinbe-
handling. Det första dokumenterade
fallet publicerades 1994 [6] och senare
har ännu ett beskrivits [7]. Ytterligare
några fall av trombocytopeni under he-
parinbehandling har med stor sannolik-
het varit HIT och har framgångsrikt be-
handlats med Orgaran [Jonas Wallvik,
medicinkliniken, Sundsvalls lasarett,
Hans Johnsson, koagulationsmottag-
ningen, Karolinska sjukhuset, Stock-
holm, pers medd 1995].

Det finns skäl att tro att patienter
med HIT är betydligt fler än de ovan
nämnda, då heparinbehandling är van-
ligt förekommande och då trombocyto-
peni, och även tromboskomplikation,
många gånger kamoufleras av olika
grader av multiorgansvikt och låggra-
dig DIC.

PATOGENES
På senare år har flera rapporter pub-

licerats som kan förklara en del av verk-
ningsmekanismen vid HIT, genom att
egenskaperna hos trombocytantikrop-
parna har karaktäriserats. Således har
det visats att antikropparna inte är spe-
cifika för heparin utan i stället angriper
komplexet mellan heparin och trombo-
cytfaktor (PF) 4, det heparinneutralise-
rande proteinet som normalt finns i
trombocyternas alfa-granulae [4]. Det
har också visats att antikropparna, som

kan vara antingen av IgG- eller IgM-
typ, kan reagera med endotelceller ut-
klädda med PF 4 [8].

Detta fenomen har troligen sin för-
klaring i att de heparinliknande gluko-
saminoglukanerna, som finns på endo-
telcellsytan, är så lika heparin att de
också kan binda PF 4 och därmed bilda
komplex, vilket är specifikt mot anti-
kropparna. Sannolikt kan detta orsaka
vaskulär skada och utveckling av trom-
bos. LMH aktiverar trombocyter in vit-
ro i mindre utsträckning än icke-frak-
tionerat standardheparin [9].

Det förefaller därför rimligt att anta
att behandling/profylax med LMH in-
nebär en lägre risk för utveckling av
HIT. En sådan skillnad har noterats i en
klinisk profylaxstudie vid total höftled-
skirurgi, där antikroppsförekomst testa-
des med serotoninfrisättningsmetod
[10]. HIT påvisades hos 9 av 332 pati-
enter behandlade med icke-fraktionerat
standardheparin, till skillnad från 0 av
333 patienter behandlade med LMH
(enoxaparin – Klexane).

Det kan tilläggas att de olika typerna
av LMH inte har identiska egenskaper,
och det går därför inte att direkt över-
föra resultat från ett preparat till ett an-
nat.

DIAGNOSTIK
HIT-diagnosen baseras på följande

kriterier [1]:
1. Trombocytopeni under pågående he-

parinbehandling.
2. Exklusion av andra, mer vanliga or-

saker till trombocytopeni, som sep-
sis, DIC och andra läkemedel.

3. Stigande trombocytvärde efter av-
slutad heparintillförsel.

4. Påvisande av heparinberoende trom-
bocytantikroppar.

Trombocytaggregationstest
Olika metoder kan användas för att

diagnostisera HIT. Trombocytaggrega-
tionsmetoden bygger på att aggregation
av normala trombocyter triggas av he-
parin i närvaro av prov från HIT-patient.
Om laboratoriet har en aggregometer
tillgänglig är metoden enkel att utföra,
specificiteten är hög medan sensiviteten
är något låg, 88 procent [1].

På vår patient utfördes testet enligt
följande: Trombocytrik citratplasma
preparerades från frisk kontrollperson.
Vid tillsats av patientens plasma + hepa-
rin (Lövens) aggregerade trombocyter-
na. Kontrollförsök med tillsats av NaCl
till patientens plasma plus normala
trombocyter åstadkom inte någon ag-
gregation.

Slutligen sattes normalplasma och
heparin till trombocyterna och inte hel-
ler vid detta kontrollförsök uppträdde
någon trombocytaggregation. Således
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Figur 1. Utveckling av trombocytantalet
under och efter heparinbehandling. TPK
= trombocytantalet; APTT = aktiverad
partiell tromboplastintid.
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kunde vi konstatera att vår patient hade
HIT.

Serotoninfrisättningstest
En metod med högre sensitivitet är

serotoninfrisättningstestet där heparin
åstadkommer frisättning av 14C-märkt
serotonin från normala trombocyter i
närvaro av HIT- serum [11]. Nackdelen
med denna metod, utöver att radioaktivt
märkta trombocyter fordras, är att den
tar relativt lång tid att utföra, men den
anses ha den högsta sensitiviteten och
specificiteten av alla tillgängliga meto-
der.

HIPA-test
HIPA (Heparin induced platelet ag-

gregation) är ett test som både går
snabbt att utföra och har hög känslighet.
Normala trombocyter, heparin och pati-
entserum inkuberas med kollagen i
mikrotiterplatta under omrörning. Om
suspensionen blir transparent i närvaro
av heparin innebär detta ett positivt
fynd, dvs att patienten har HIT [12].

ELISA-test
Ytterligare en metod beskrevs första

gången av Amiral och medarbetare [4],
som visade att PF 4-komplex bundet till
heparin spelade en nyckelroll för bind-
ningen av HIT-antikroppar. Baserat på
denna hypotes utvecklades en ELISA
(enzyme-linked immunosorbent assay)
där brunnarna är utklädda med PF 4-he-
parin-komplex. Olika sådana metoder
är under utveckling och prövas på kli-
niska material [13, 14].

BEHANDLING
Orgaran (Org 10172) är en lågmole-

kylär heparinoid som inte innehåller he-
parin utan är en blandning av heparan-
sulfat, dermatansulfat och kondroitin-
sulfat. Det har visat sig vara effektivt
som antikoagulans i över 90 procent av
fallen med HIT [2, 5]. Preparatet kan
ges i infusion eller som subkutana in-
jektioner (se ruta). Det anses vara förs-
tahandspreparat på grund av sin låga
korsreaktivitet mot heparin (ca 10 pro-

cent), jämfört med över 90 procent för
LMH [5].

SAMMANFATTNING
Sannolikt är HIT (typ II) inte heller i

Sverige någon fullständig raritet även
om det är en ovanlig komplikation. Syn-
dromet är viktigt att känna till eftersom
snabb diagnos och behandling är helt
avgörande. Det finns idag inga kliniska
eller laboratoriemässiga möjligheter att
förutsäga utveckling av HIT. 

För att minska risken för HIT bör
kort behandlingstid med heparin efter-
strävas. Vissa författare rekommende-
rar kontroll av TPK efter fyra dagars be-
handling och därefter två gånger per
vecka [1, 2]. Vid stark misstanke om el-
ler vid diagnostiserad HIT används i
första hand Orgaran. Detta preparat är
registrerat i Sverige men inte prisför-
handlat, och därför finns det inte uppta-
get i FASS. Det kan på kontorstid erhål-
las från Kronans Droghandel, tel 031-
86 66 00, och på jourtid finns det till-
gängligt på Blodcentralen, Sahlgrenska
sjukhuset, Göteborg, tel 031-60 10 00.

I andra hand kan LMH övervägas,
men korsreaktion bör då ha uteslutits.
Vidare bör trombocyttransfusion und-
vikas då sådan tycks kunna utlösa trom-
bos [15]. De flesta patienter med påvi-
sad HIT blir antikroppsnegativa en till
två månader efter heparinbehandlingen
[12]. Kort reexponering för heparin kan
då tolereras, men bör undvikas, på
grund av risk för reimmunisering [15].
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Doseringsschema för
Orgaranbehandling
1. Bolusdos intravenöst: 1 250 E

(1 ml)

2. Kontinuerlig infusion:
400 E/timme i 4 timmar
300 E/timme i 4 timmar
200 E/timme fortsättningsvis,
alternativt 1 250 E subkutant
två gånger dagligen.

Terapeutisk nivå av P-anti-Xa
är 0,6 E/ml.


