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HELLP-syndromet (hemoly-
sis, elevated liver enzymes, low
platelets) är en ovanlig men po-
tentiellt livshotande hypertoni-
associerad graviditetskomplika-
tion. Symtomen är ospecifika
och bör uteslutas med hjälp av
upprepade provtagningar avse-
ende levervärden och trombo-
cytantal hos alla gravida kvin-
nor som söker på grund av illa-
mående och smärta över lever-
trakten. Behandlingen grundar
sig på hypertonikontroll och
snabb förlossning. Förutom
blödning på grund av trombocy-
topeni kan bilden ytterligare
kompliceras av fullt utvecklad
DIC (disseminated intravascu-
lar coagulation). De senaste
årens utveckling har gjort sub-
stitutionsbehandling med speci-
fika koagulationsfaktorer möjlig
vid dessa svåra tillstånd.

HELLP-syndromet (hemolysis, ele-
vated liver enzymes, low platelets) [1]
beskrevs för första gången 1954 [2],
men själva akronymen myntades inte
förrän 1982 [3]. Det förekommer i en
frekvens mellan 0,1 och 0,85 procent av
alla graviditeter och kan räknas till de
hypertoniassocierade graviditetskom-
plikationerna. Det anses vara besläktat
med preeklampsi, graviditetsassocierat
hemolytiskt uremiskt syndrom och akut
njursvikt post partum [1]. Det förekom-
mer som komplikation till preeklampsi,
men i 20 procent av fallen saknas hyper-
tension och proteinuri. HELLP är före-
nat med ökad maternell dödlighet (0–24
procent i olika studier) och ökad perina-
tal dödlighet (7,7–60 procent) [1, 4].
Dessa patienter löper risk att utveckla
multipel organsvikt och DIC (dissemi-
nerad intravasal koagulation). Tidig
diagnos och förlossning är hörnstenar-
na i behandlingen. Bästa möjliga un-
derhållande behandling och korrektion
av de hematologiska avvikelserna är
också av största vikt, särskilt i de fall
där symtomen uppstår eller förvärras
efter förlossning. En presentation av tre

fall gjordes i Läkartidningen 1990 [5].
Med anledning av ett nyligen gemen-
samt handlagt fall vill vi här göra en
uppdatering av behandlingsmöjlighe-
ter, särskilt från koagulationssynpunkt. 

FALLBESKRIVNING
Fallet handlar om en tidigare frisk

35-årig kvinna, I-gravida. Hon hade
haft normalt blodtryck under hela gravi-
diteten och endast måttlig proteinuri vid
mödravårdscentralens kontroll i gravi-
ditetsvecka 37. Tio dagar före beräknad
partus inkom hon akut till förlossnings-
avdelningen vid Höglandssjukhuset,
Eksjö, efter att två timmar tidigare fått
plötsligt insättande smärtor i epigastri-
et, tryckkänsla, andningssvårigheter
och kaffesumpsliknande kräkning. Vid
ankomsten noterades smärtor upptill i
abdomen och dyspné. CTG(kardioto-
kografi)-kurvan var normal, blodtryc-
ket marginellt förhöjt, Hb var 170 g/l,
och urinsticka visade +2 proteinuri.
Hon behandlades med Petidin och

HELLP en livshotande
graviditetskomplikation
Specifik koagulationsfaktorbehandling nu möjlig

Författare
EVA ZETTERBERG

underläkare, sektionen för hemato-
logi och koagulation, invärtesmedi-
cinska kliniken sydvästra Skåne,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö

CARLO MUCCHIANO
överläkare, anestesikliniken-IVA,
Höglandssjukhuset, Eksjö

JES WESTERGAARD
överläkare, kvinnokliniken, Hög-
landssjukhuset, Eksjö

STEFAN LETHAGEN
docent, överläkare, koagulations-
mottagningen, sektionen för hema-
tologi och koagulation, invärtesme-
dicinska kliniken sydvästra Skåne,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö

ERIK BERNTORP
docent, överläkare, sektionschef,
koagulationsmottagningen, sektio-
nen för hematologi och koagulation,
invärtesmedicinska kliniken syd-
västra Skåne, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.

Inläggningar sker ofta på nätter och
helger när dagvården är stängd.

Lång tids utveckling förlorad
Den slutna vården på länsdelssjuk-

husen förefaller sammanfattningsvis ha
kvalitetsbrister på en rad punkter på
grund av sjukhusens avsaknad av bar-
nklinik. Nedläggning av avsides beläg-
na barnkliniker i besparingssyfte med-
för alltså en rad försämringar. Flera de-
cenniers utveckling har gått förlorad när
det gäller omvårdnad och allmänt me-
dicinskt och psykologiskt omhänderta-
gande. Samtidigt är tillgång till pedia-
trisk öppenvård naturligtvis av stort
värde för samhället. Vi vill påpeka att
detta gäller allmän pediatrik i fråga om
relativt vanliga sjukdomar och även be-
hovet av samvård vid vanliga sjukdo-
mar hos barn som annars ligger på ki-
rurg-, ortoped- och öronkliniker etc.

Vid sällsynta sjukdomar och för så-
dant som kräver särskilt kunnande och
speciell teknisk utrustning bör natur-
ligtvis en centralisering ske, vanligtvis
till regionnivå.
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Trandate med misstanke om pre-
eklampsi.

En timme senare, inför akut sectio,
fördes patienten till IVA på grund av
misstanke om lungemboli. Hon var då
blek och hade smärtor till höger i epi-
gastriet vid djupandning, men var för
övrigt opåverkad. 

Lungröntgen och blodgas var utan
anmärkning, men hemolys i provtag-
ningsröret gav misstanke om begynnan-
de allvarlig sjukdom. I samband med
överflyttningen till operationsavdel-
ningen förlorade patienten synen på
båda ögonen och utvecklade generella
kramper. Hon förlorade medvetandet
och blev tryck- och pulslös. Efter akut
intubation och stabilisering av cirkula-
tionen företogs kejsarsnitt, och barnet
förlöstes med Apgar 3-8-9.

Postoperativt fick patienten ligga
kvar i respirator. I samband med inlägg-
ning av centrala artär- och venkatetrar
samma dag sågs tilltagande blödningar
från insticksställen och operationssår,
och Hb sjönk till 66 g/l.

Koagulationsmottagningen i Malmö
kontaktades då man misstänkte koagu-
lationsstörning, och prov med fråge-
ställningen DIC skickades dit. Innan
provsvar anlände påbörjades behand-
ling med färskfrusen plasma, erytrocyt-
koncentrat, desmopressin (Octostim),
antitrombin, fibrinogen och kortison,
efter samråd med koagulationsmottag-
ningen.

HELLP-syndr om
komplicerat med DIC
På eftermiddagen kom de första prov-

svaren från Malmö, som visade att pati-
enten hade utvecklat ett HELLP-syn-
drom komplicerat med DIC (Tabell I).

Första dygnet hade patienten stora
förluster från operationssåret (ca 1000
ml/timme blodtillblandad vätska). Det
var svårt att substituera vätskeförluster-

na, och patienten var anurisk. Tillstån-
det var kritiskt under de första tre dyg-
nen. Med hjälp av erytrocytkoncentrat,
plasma, koagulationsfaktorer och in-
otropa droger kunde patientens cirkula-
tion hållas stabil. Respirationen var
oproblematisk under vårdtiden. Efter
tre dygn kom diuresen igång, hon blev
bättre och kunde extuberas.

Koagulationsvärdena normalisera-
des, och blödningarna minskade. Nio
dygn efter sectio flyttades patienten
över till vanlig vårdavdelning. Fyra da-

gar senare skrevs patienten ut med ett
måttligt förhöjt S-kreatinin och norma-
la elektrolyter. Vid efterkontroll fyra
veckor senare var patienten återställd,
och även barnet mådde bra.

OKLAR PATOGENES
VID HELLP-SYNDR OM
Patofysiologin bakom HELLP-syn-

dromet är ofullständigt klarlagd men tros
likna den vid preeklampsi och eklampsi.
Som framgår av Figur 1 spelar en rubbad
placentafunktion och utbredd endotel-
cellsskada sannolikt en viktig roll. Vad
som sätter igång den patologiska proces-
sen är ännu inte helt fastställt, men olika
teorier har presenterats.

Rubbad placentafunktion
Den rubbade placentafunktionen

kan ha sin grund i störd trofoblastinva-
sion. Vid graviditet invaderar trofoblas-
ter väggarna i uterus spiralartärer och
omvandlar den uteroplacentära kärl-
bädden till ett högflödessystem med låg
resistans. Hos patienter med pre-
eklampsi är denna omvandling bara del-
vis fullbordad, vilket ger en ökad resi-
stans och ett försämrat flöde genom pla-
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Tabell I. Laboratorieanalyser.

Maxavvikelse
Vid ankomsten från normalvärde Referensintervall

S-kreatinin 107 µmol/l 523 µmol/l 60–100 µmol/l
S-kalium 5,2 µmol/l 7,0 µmol/l 3,5–5,0 µmol/l
S-ALP 6,2 µkat/l 16,7 µkat/l 0,8–4,6 µkat/l
S-ALAT 21,88 µkat/l 42,7 µkat/l <0,60 µkat/l
S-ASAT 23,84 µkat/l 53,4 µkat/l <0,60 µkat/l
S-LD 96,2 µkat/l 130,4 µkat/l <8,0 µkat/l
S-albumin 21 g/l 14 g/l 40–51 g/l

Analyser utförda vid koagulationslaboratoriet
Antitrombin 1,22 IE/ml 0,82–1,11 IE/ml
Protein C 0,56 IE/ml 0,56 IE/ml 0,7–1,30 IE/ml
P-VWF >2,50 IE/ml 0,6–2,73 IE/ml
P-VIII:C 1,16 IE/ml 0,50–2,00 IE/ml
P-faktor XIII 55 procent 55 procent 70–140 procent
P-fibrinogen 1,6 g/l 0,9 g/l 2,0–4,3 g/l
P-fibrin D-dimer 8,0 mg/l >8,0 mg/l >0,5 mg/l

Figur 1. Schematisk framställning av
patogenesen bakom HELLP (hemolysis,
elevated liver enzymes, low platelets)
komplicerat av DIC (disseminated
intravascular coagulation).
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centa. Invasionen är beroende av en kor-
rekt balans mellan de proteolytiska en-
zymerna uPA (urokinase-type plas-
minogen activator) och tPA (tissue-type
plasminogen activator), metalloprotea-
ser och deras inhibitorer. Man har kun-
nat visa förändrade plasmanivåer av
dessa hos patienter med preeklampsi
och HELLP [6].

Endotelcellsskada
En autoimmun genes har också före-

slagits där en immunologisk reaktion
leder till ökad produktion av fria radika-
ler från lymfoida celler i deciduan. Des-
sa inhiberar både prostacyklin och kvä-
veoxid med vasokonstriktion och
spasm som följd [7]. Den utbredda en-
dotelcellsskada som ses vid dessa till-
stånd är sannolikt ichemiskt utlöst se-
kundärt till denna.

Till följd av endotelcellsskada och
vävnadsfaktorexponering aktiveras den
humorala koagulationen och trombocy-
ter, vilket leder till fibrinutfällningar i
de periportala leversinusoiderna och fo-
kal levernekros. Fibrinutfällningar i mi-
krovaskulaturen fragmenterar erytrocy-
ter och ger intravasal hemolys.

Om endotelcellsskadan är utbredd
kan DIC utvecklas med samtidig akti-
vering av koagulation och fibrinolys.
Blödning uppkommer då på grund av
konsumtion av koagulationsfaktorer
och excessiv plasmingenerering. Delvis
på grund av konsumtion av hämmare
(antitrombin och protein C) ses mikro-
vaskulära tromboser framför allt i njur-
kärlen med minskad renal perfusion
och anuri som följd. 

Exponering av vävnadsfaktor har en
central roll vid utveckling av DIC. Man
har kunnat visa att behandling med mo-
noklonala antikroppar mot vävnadsfak-
tor kan förhindra DIC och septisk chock
hos babianer som fått en dödlig dos le-
vande E coli-bakterier injicerad intrave-
nöst [8]. Samma grupp har även kunnat
visa att behandling med inaktiverad
faktor VIIa kan förhindra koagulations-
rubbningarna, en viss del av det inflam-
matoriska svaret, men däremot inte den
septiska chocken i samma modell [9]. 

Sammanfattningsvis finns det goda
belägg för att en försämrad placenta-
funktion, endotelcellsskada och med-
följande vasospasm, trombocytaggre-
gation och aktivering är viktiga moment
i patogenesen vid preeklampsi/eklamp-
si och HELLP. Vad som är den utlösan-
de faktorn och vad som disponerar för
de olika kliniska manifestationerna är
för närvarande okänt.

OSPECIFIKA
DEBUTSYMT OM
De vanligaste debutsymtomen är

ospecifika, och en hög grad av upp-

märksamhet är nödvändig för att kun-
na ställa diagnosen i tid. I en stor stu-
die på 442 patienter med HELLP av Si-
bai och medarbetare var smärta under
höger arkus, illamående, kräkningar
och huvudvärk de vanligaste manifes-
tationerna. Därutöver förekommer
viktökning, ödem, proteinuri och än-
drat neurologiskt status i relativt hög
frekvens [10].

Symtomen debuterar oftast ett par
veckor före förlossning, men både myc-
ket tidiga debuter (>27 veckor före för-
lossning) och debut efter själva förloss-
ningen förekommer [10].

En isolerad progressiv trombocyto-
peni är den tidigaste laboratoriemässiga
förändringen följd av tecken på intrava-
sal hemolys. Baserat på tidigare nämn-
da stora material har följande kriterier
för diagnos föreslagits:

1. Trombocytopeni (<100 109/l).
2. Hemolys baserat på ett perifert

blodutstryk (förekomst av schistiocyter
och helmetceller), förhöjt bilirubin
(>20 µmol/l) och förhöjt LDH (>8,0
µkat/l E).

3. Förhöjda leverenzymer (ASAT
>60 µkat/l).

Den leverskada som tar sig uttryck i
de förhöjda levervärdena beror framför
allt på periportal nekros. Den histolo-
giska bilden är specifik och gör det möj-
ligt att särskilja det från fall av AFLP 
(acute fatty liver of pregnancy) där man
i stället ser en utbredd steatos samt cen-
tral nekros [11].

Det är framför allt de allvarliga kom-
plikationerna som gör det nödvändigt
att ställa diagnosen i tid. Dessa innefat-
tar subkapsulärt leverhematom, lever-
ruptur, njursvikt, ARDS (adult respira-
tory distress syndrome) och även DIC
[12-15]. 

SPECIFIK BEHANDLING
SAKNAS
Då patogenesen till HELLP-syndro-

met är ofullständigt känd saknas speci-
fik behandling. Så snart diagnosen är
ställd bör man inrikta sig på att stabili -
sera patientens tillstånd cirkulatoriskt
och koagulationsmässigt.

Vid grava fall är den primära be-
handlingen hypertonikontroll och ome-
delbar sectio, vilket i de allra flesta fall
resulterar i prompt förbättring. Vid
symtomdebut långt före beräknad par-
tus och mildare sym-tombild kan försök
göras att uppskjuta förlossning för att
öka möjligheterna för barnet.

Före förlossning bör patienten moni-
toreras noggrant med avseende på kar-
diovaskulär stabilitet, njur- och lever-
funktion. Kontroll av blodtryck samt
krampprofylax är av största vikt. 

Högdos kortisonbehandling har vi-
sats kunna stabilisera tillståndet och

möjliggöra en senarelagd förlossning
när detta är önskvärt [16].

Plasmabyte gav
dramatisk effekt
Intravasal hemolys och trombocyto-

peni är de enda specifika hematologis-
ka rubbningarna vid detta tillstånd.
Blodtransfusioner kan behövas vid
kraftig hemolys, medan värdet av trom-
bocyttransfusioner kan diskuteras då
dessa konsumeras snabbt. Det förekom-
mer patienter där trombocytopeni och
progredierande organsvikt kvarstår ef-
ter förlossning.

I en studie av 107 gravida kvinnor
med HELLP var incidensen 6,5 procent
(sju patienter). Dessa behandlades med
plasmabyte: tre liter färskfrusen plasma
gavs vid tre tillfällen, med god effekt
[12]. Detta föranledde författaren att re-
kommendera plasmabyte på patienter
med HELLP vars symtom kvarstår 72
timmar efter förlossning. Denna be-
handling kräver vaksamhet vad gäller
vätskebalansen, då dessa patienter lätt
retinerar vätska.

Ytterligare en subgrupp med kraftigt
ökad mortalitet är de med extrem för-
höjning av levervärden och fulminant
hemolys.

I en rapport av Catanzarite och med-
arbetare beskrivs tre sådana patienter.
De behandlades med upprepade plas-
mainfusioner med eller utan plasmafe-
res med dramatisk effekt i två av fallen.
Den tredje utvecklade levernekros trots
behandling, men tillståndet kunde ändå
långsamt reverseras [14]. Mekanismen
bakom behandlingseffekten är oklar,
det kan röra sig om en ren utspädnings-
effekt, vilken bryter den patologiska
processen.

Plasmabyte
har ifrågasatts
I studien av Sibai och medarbetare

behandlades 442 patienter med HELLP
utan plasmabyte, och mortaliteten var
förhållandevis låg (1,1 procent) varför
värdet av denna behandling har ifråga-
satts [10].

I de utvalda fall där symtomen pro-
gredierar efter förlossning eller vid ful-
minanta höjningar av leverenzymerna
kan dock transfusion av färskfrusen
plasma prövas med tanke på de få ris-
kerna med denna behandling.

DIC förekommer hos ca 30 procent
av patienterna och behöver i lindriga
fall inte behandlas specifikt. Vid allvar-
lig DIC med blödning bör klinisk koa-
gulationsenhet kontaktas för diskussion
av substitutionsbehandling med koagu-
lationsfaktorer. En översikt av de kom-
ponenter som kan bli aktuella ges i Fak-
taruta.

Det är viktigt att betona att substitu-
tionsbehandling vid allvarlig DIC är
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bristfälligt dokumenterad; detta gäller
även antitrombinkoncentrat som an-
vänds mycket i vissa delar av landet
[17]. 

SAMMANFATTNING
Vårt aktuella patientfall insjuknade

akut tio dagar före beräknad partus i ful-
minant eklampsi med kramper och cir-
kulationsstillestånd. Som framgår av
Tabell I visade prov tagna vid detta till-
fälle hemolys, förhöjda leverenzymer
samt trombocytopeni, och misstanke
om HELLP-syndrom förelåg. Efter in-
tubering och stabilisering av cirkulatio-
nen utfördes akut kejsarsnitt. 

De blödningar som tillstötte post-
operativt från insticksställen och opera-
tionssår ingav misstanke om DIC. Koa-
gulationsprov från detta tillfälle visade
då en förlängd APTT, ett lågt Pt-värde,
en sänkt nivå av faktor XIII, sänkt pro-
tein C och förhöjda D-dimerer (Tabell
I). Dessa fynd konfirmerade misstan-
ken på DIC, som laboratoriemässigt ka-
rakteriseras av konsumtion av koagula-
tionsfaktorer, hämmare, samt tecken på
ökad fibrinolys. Hon fick även en kraf-
tig kreatininstegring och anuri, sanno-
likt till följd av renal mikrotrombotise-
ring.

Hon hade normala värden för von
Willebrand-faktorn och faktor VIII.
Dessa faktorer ökar ofta initialt då de är
reaktiva parametrar. Inte förrän senare i
förloppet när konsumtionen tar över ses
sänkta nivåer. 

Hon hade även normalt värde på
antitrombin, vilket ofta är sänkt vid
DIC. I det aktuella fallet var antitrom-
binbehandling redan påbörjad vid
provtagningen, vilket kan ha normali-

serat antitrombinkoncentrationen i
plasma.

Substitution med specifika
koagulationsfaktorer
Behandling inleddes således redan

innan analyserna var färdiga, på grund
av den starka kliniska misstanken om
pågående DIC. Behandlingen och dess
relation till de olika koagulationspara-
metrarna kan följas i Figur 2. 

Man valde att behandla med färsk-
frusen plasma och antitrombin för att
substituera de konsumerade koagula-
tionsfaktorerna och hämmarna.

Man gav desmopressin (Octostim)
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Möjligheter till specifik
koagulationsbehandling vid DIC

Tillför hämmare och koagulationsfak-
torer:

– Färskfrusen plasma

– Antitrombinkoncentrat

– Protein C-koncentrat1

– Faktor VIII-koncentrat

– von Willebrand-faktor-koncentrat

– Protrombinkomplex-koncentrat1

– Faktor XIII-koncentrat1

– Fibronogenkoncentrat1

Övrigt:

– Tranexamsyra

– Desmopressin

1Licenspreparat.
Substitution med koagulationsfaktorer bör ske  i

samråd med koagulationsenheten i Malmö, Göte-
borg eller Stockholm.

FAKTARUTA

Figur 2. Förloppet av koagulations-
parametrar analyserade under vårdtiden
på IVA. Patienten utvecklade under
första dygnet trombocytopeni och tecken
på DIC (disseminated intravascular
coagulation) med svåra blödningar från
insticksställen och operationssår. Hon
krävde upprepade blodtransfusioner
(SAG), och fibrinogen gavs i upprepade
doser för att minska risken för ytterligare
blödning. DIC karakteriseras av
konsumtion av koagulationsfaktorer och
hämmare, vilket avspeglar sig bl a i en
förlängning av APTT och sänkt Pt-värde.
För att substituera dessa gavs färsk-
frusen plasma (FFP), antitrombin, de
faktorer som ingår i protrombinkomplexet
(Prothromplex T) samt faktor VIII och von
Willebrand-faktor (Haemate). Referens-
värden: Pt (70–130 procent), APTT
(24–37 s), trombocyter (125–340 109/l),
Hb (115–147 g/l), fibrinogen (2,0–4,3 g/l).



för att stimulera trombocytadhesivite-
ten och frisättning av faktor VIII och
von Willebrand-faktor. Antitrombin
gavs för att motverka fortsatt aktivering
av koagulationen. Man substituerade
även med fibrinogen då det anses att ris-
ken för blödning ökar om fibrinogen-
värdet är under 1,0 g/l. 

Som framgår av Figur 2 kvarstod la-
boratoriemässiga tecken på pågående
DIC med förlängd APTT och lågt Pt de
första tre dagarna. Patienten hade sam-
tidigt svåra blödningar och krävde upp-
repade blodtransfusioner. Natten mel-
lan dag 2 och 3 var hennes tillstånd kri-
tiskt, och man valde då att gå in med yt-
terligare substitution av koagulations-
faktorer: de faktorer som ingår i pro-
trombinkomplexet (Prothromplex T)
samt faktor VIII och von Willebrand-
faktor (Haemate).

Efter ytterligare transfusioner med
färskfrusen plasma och fibrinogen kun-
de förloppet brytas, och som framgår av
Figur 2 var de viktigaste koagulations-
parametrarna i det närmaste normalise-
rade dag 4. Trombocytopenin kvarstod
något längre, men vid utskrivning till
vårdavdelning nio dagar efter kejsar-
snitt hade hon normalt antal trombocy-
ter.
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