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Koagulationsforstyrrelser

Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle

og analyseforskrifterne
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Analyser

Arvelige koagulopatier

Hæmofili A – mangel på faktor VIII 
(X-bunden recessiv – 1:15.000 
drenge).

Hæmofili B (Christmas sygdom) –
mangel på faktor IX (X-bunden 
recessiv – 1:60.000 drenge).

Von Willebrands sygdom – mangel 
på von Willebrand faktor (autosomal 
dominant)
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Erhvervede koagulopatier

• Mangel på koagulationsfaktorer pga. K-

vitamin mangel.

• Leversygdom

• Inhibitor (IgG rettet mod F8 eller F9) hos 

20-30% af hæmofilipatienter.

• Anti-koagulansbehandling

Figur fra bogen Hæmatologi af H. 

Karle

Hyper-fibrinolyse

Årsager:

• Øget frigørelse  af plasminogen-aktivator (PA) til blodbanen

• Nedsat elimination af plasminogen-aktivator (PA) til 
blodbanen

Medfører:

Høj plasmin-koncentration

Nedbrydning af fibrin og dannelse af fibrin-nedbrydnings-
produkter (FR-A). Nedbrydning af flere koagulationsfaktorer.

FR-A binder trombin. FR-A hæmmer polymeriseringen af 
fibrin. Mangel på koagulationsfaktorer.

Hæmning af koagulationen
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DIC-syndrom
(Dissimineret intravaskulær koagulation)

Årsager:

• Ukontrolleret aktivering af det 
hæmostatiske system som følge af stor 
vævsbeskadigelse.

Medfører:

Aktivering af koagulation og trombocytter

Dannelse af fibrinaggregater (øget 
forbrug af koagulationsfaktorer og 
trombocytter)

Aktivering af det fibrinolytiskesystem 
(øget mængde af FR-A)

Blødning

Øget tromboseberedskab

Medfører øget risiko for blodpropper

• Arveligt (under 10%) 

• Erhvervet kan skyldes: P-piller, 
traumer, cancer, stase (f.eks. hos 
langvarigt senge-liggende)



30-04-2009

4

Analyser

• APTT 

• Faktor II, VII og X (PT, INR, KFNT)

• Fibrinogen

• Antistoffer mod D-dimer

• Blødningstid + TRC antal

APTT

(Aktiveret Partiel Tromboplastin-Tid)

Formål:

• Tjek for mangel på koagulations-faktorene V, VIII, 

IX, X, XI eller XII. (interne system + fælles system)

• Kontrol af heparin-behandling

Analyse-svar:

• Forlænget koagulationstid (øget APTT) ses i 

patientprøven ved

– nedsættelse af én af ovennævnte faktorer til under 20-

30%.

– behandling med anti-koagulans.
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APTT fremgangsmåde

• Veneblod tages i citratglas og prøven 

centrifugeres.

• En bestemt mængde citratplasma blandes med 

en bestemt mængde APTT-reagens.

– Reagenset indeholder:

• Trombocyt-erstatning (et phospholipid der aktiverer flere 

koagulationsfaktorer i det  interne system)

• Kontakt-aktivator (silica der aktiverer faktorerne XI og XII)

• Blandingen tilsættes Ca2+ (prøven re-calciferes).

• Koagulationstiden måles (automatiseret).

Denne tid er APTT.

Faktor II, VII, X - bestemmelse

Disse tests udføres på plasma og undersøger vha. 
koagulationstids-måling og evt. efterfølgende beregning 
koagulationsfaktor-nivauet i en patientprøve (eksterne + 
fælles system)

PT:

Protrombin Tid– angives i sekunder.
(kontrol af antikoagulansbeh., diagnostik af DIC) 

INR:

International Normalized Ratio– egentlig protrombintid som 
omregnes til og angives som INR-værdi.
(kontrol af antikoagulansbeh., diagnostik af DIC) 

KFNT:

Koagulations Faktor Normal Test angives som INR-værdi.
(kontrol af leverfunktion – hos patienter som ikke er i anti-
koagulansbehandling).
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PT,INR, KFNT fremgangsmåde

• Veneblod tages i citratglas.

• Prøven centrifugeres

• En bestemt mængde plasma blandes med en 
fortyndingsvæske

• Testreagens tilsættes
– Testreagens indeholder:

• Vævstromboplastin fra kaninhjerner ( pladefaktor III)

• Adsorberet okseplasma (V og fibrinogen)

• Ca2+

• Koagulations-tiden måles i sekunder 
(PT=protrombintiden)

Orange: INR for tilsendt standard

INR beregningen

INR findes udfra PT vha. en beregning: 

INR= ISI

ISI = log INR *

PTratio    = PT (kalibrator)

PT normal

PlasmanstidNomalkoagulatio

ntprøvenstidPatiekoagulatio

PTratiolog

1
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P-fibrinogen

Fremgangsmåde:

• Veneblod i citratglas, centrifugering

• Plasma fortyndes og tilsættes trombin og 

Koagulationstiden måles

• Sammenlign med standardkurve

• Normal værdi: 5-10 µmol/l

Antistof mod D-dimer

D-dimer= fibrin-nedbrydningsprodukt

Fremgangsmåde:

• Veneblod tages i citratglas, centrifugering.

• Plasma anvendes i immunologisk 

kvantitativ test, f.eks. Vha. ELISA-teknik

• Normalt: voksne < 0,5 mg/L
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Blødningstid + TRC antal

Blødningstid (primære hæmostase): Standardiseret 
snit, normal 3-8 min

Forlænget kan skyldes:
• [TRC] (trombocytopeni, f.eks. DIC)
• TRC-defekter (trombocytopati, tabel s. 274 i 

HÆM)
– [TRC]:N (160 – 450 109/L)
– Erhvervet: F.eks. acetylsalicylsyre 

(aggregation )
– Arveligt (kongenit): F.eks. von Willebrand’s 

sygdom (adhæsion ) pga. mangel på v. 
Willebrand Faktor)


