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Tips	om	kurs:	
	

•  ”Hemostasrubbningar	inom	Obstetrik	och	
gynekologi	”	

•  Kursarrangör:	SFOG	(HemArg)		
•  Kursdeltagare:	specialister	inom	gynekologi/
obstetrik/anestesi/internmedicin	

•  Tid:	15	-	17	september	2021		
•  Plats:	Nääs	fabriker,	Tollered	(vid	Alingsås)	

•  Anmälan	till:	emelie.lindstrom@vgregion.se		
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•  Patientfall!	



Östrogeneffekter:	

Lipidpåverkan	(	LDL	ò,	HDL	ñ)	

Motverkar	osteoporos	

Ökad	syntes	av	koagulationsfaktorer	i	
levern	

Ökad	syntes	av	von	Willebrands	faktor	
från	endotelet	

Exogent:	p-piller		->	4x	högre	VTE-risk	

Endogent:	graviditet	->	10x	högre	VTE-
risk	



Graviditet	

•  10x	ökad	risk	för	VTE	
•  50%	lägre	nivå	av	protein	S	
•  Riskfaktorer	för	VTE	under	

graviditet	och	puerperium	
–  BMI	>	28	kg/m2	
–  Rökning	
–  Tidigare	venös	

tromboembolism	
–  Varicer	
–  Trombofili	(speciellt	

antitrombinbrist)	
–  Akut	kejsarsnitt	
–  Preeklampsi 		



Gravida	och	VTE	
•  1/6	maternella	dödsfall	orsakas	av	lungemboli!	

•  Hälften	av	graviditetsrelaterade	VTE	under	graviditeten,	resten	
under	postpartum-perioden	(första	12	v	efter	partus)	

•  90%	av	alla	djupa	ventromboser	i	vänster	ben	proximalt	

•  Waran	+	NOAK	kontraindicerat	under	graviditet!	
•  (Waran	kan	användas	till	ammande	kvinnor)	

•  Vid	etablerat	värkarbete:	Fragmin/Innohep	endast	2500	E	x2		

•  EDA/spinal	ok,	men	nästa	dos	(Innohep	4500	E/Fragmin	5000	
E)	senast	4	timmar	efter	sticket	eller	efter	att	EDA-kateter	är	
dragen	
	



Östrogeneffekter:	

Söker	akut	fredag	kväll	kl	22	på	grund	
av	dyspne	och	torrhosta	

BMI	30,	grav.vecka	30	

Cirkulatoriskt	och	respiratoriskt	stabil	

Helbenssvullnad	av	vänster	ben	

Palpationsöm	i	vänster	ljumske	

Utredningsförslag?	

Fall	från	
akuten:	
38-årig	
gravid	
kvinna	



Utredning:	
• May	Thurners	syndrom	
•  9/10	DVT	hos	gravida	på	vänster	sida	

Ultraljud:	iliacatrombos	vänster	

•  Lokal	trombolys?	I	så	fall	efter	partus.	
• Cavafilter?	Helst	inte!	Nästan	alltid	problem	
med	cavafiltren.	

Fall	för	kärlkirurgen? 	 		



Trombosprofylax	under	graviditet	
HemArg-rapporten	(SFOG)	



Patientfall	från	förra	veckans	
hemostaskonsult	

•  Tel.samtal	från	covid-IMA	
•  Kvinna	född	-88	i	grav.vecka	29.	Tid.frisk.	Väger	90	kg.	
•  Covid-dag	9.	Ligger	med	15	liter	syrgas	på	reservoar,	snabbt	

stigande	syrgasbehov.	
–  Sat	95%,	AF	42,	temp	39	
–  Sinustakykardi	113,	BT	105/75	
–  pO2	5,5,	CRP	58,	D-dimer	0,9,	laktat	1,1	
–  Perf.skint:	ingen	LE	

–  Förslag	på	handläggning?	
–  Trombosprofylax?	Dos?	

–  Covid	och	trombosprofylax	under	graviditet:	SFOG	HemArg	riktlinjer	
	



European	Heart	Journal	(2019)	00,	161	



	
	

Riskfaktorer	för	VTE	
från	ESC	
guidelines	2019	









Behandling	av	VTE	under	graviditet	(SFOG)	
	
	Behandlingsdos:	

	-	LMWH	s.c.	Tvådos	(Innohep	100E/kg	x2	eller	Fragmin	125E/kg	x2)	
	-	anti-FXa	0.6-1.0	efter	3	timmar	

			-	minst	1	månad/tills	symtomfrihet	
Högdosprofylax	
	-	anti-FXa	0.1-0.2	före	injektion	

				-	resten	av	graviditeten	+	6	v	postpartum	
	-	endos	postpartum	

	
aFXa-värdet	korrelerar	inte	till	behandlingssvar	eller	

blödningskomplikationer	i	studier…	
	
	
		

	



Heparininfusion?	
•  Nej	tack!	

•  Har	inte	visat	några	fördelar	jfr	med	LMWH.	
•  Ofta	kan	det	ta	upptill	2-3	dygn	innan	pat	är	
terapeutiskt	i	APT	

•  Undantag:		
–  vid	pågående	förlossning	och	central	LE	senaste	
dagarna	

–  Vid	beh.svikt	på	LMWH	

•  Vid	ev	trombolys-pat:	ge	Heparinbolus	5000	iv	



Fall	från	Danderyds	sjukhus:	
38-årig	kvinna	med	buksmärta	

•  Asylsökande,	inkommer	under	pågående	förlossningsarbete	
•  Generaliserade	kramper	på	akutrummet,	eklampsi.	
•  Akutsnitt	och	både	kvinnan	och	barnet	klarade	sig.	
•  Centrala	lungembolier	på	3.e	postpartum	dag.	
•  Cirkulatoriskt	påverkad	med	sinustachykardi	110	slag/min	och	

blodtryck	90/60	mmHg.	Sat	94%	på	luft.	

•  Vilken	vidare	utredning	och	behandling	ska	vi	välja	för	denna	
patienten?	

	



Akutbehandling:	

•  A)	Trombolys	bolus	50	mg	iv	över	10	minuter	
•  B)	Trombolys-infusion	över	två	timmar	
•  C)	Heparin	bolusdos	5000	E	iv	
•  D)	Heparininfusion	utan	bolusdos	
•  E)	Lågmolekylärt	heparin	i	tvådos	

	



	
	
	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
		

När	ska	man	ge	trombolys?	

PEITHO	trial:	
•  multicenter,	randomiserad,	dubbel-blind	jämförelse	av	tenecteplase	plus	

heparin	vs.	placebo	plus	heparin,	n=1005		
•  Patienter	med	akut	lungemboli	med	högerkammardysfunktion	och	positivt	

troponin.		
•  Primära	effektmått:	

–  Död	
–  Hemodynamisk	dekompensation/kollaps	inom	7	dagar	

•  Resultat:	signifikant	reduktion	i	trombolysgruppen	(2.6%	vs.	5.6%	i	placebo	
gruppen;	P	<	0.015;	OR	0.44;	95%	CI	0.23–0.88).		

•  Vinsten	av	trombolys	var	huvudsakligen	genom	en	signifikant	reduktion	av	
hemodynamisk	kollaps	(1.6%	vs.	5.0%;	P	<	0.002).	

•  Analys	av	poolade	data	från	studier	har	visat	intrakraniella	blödningar	i	1.9	-	
2.2%	av	fallen.	

•  Meyer,	et	al,	N	Engl	J	Med.	2014	Apr	10;370(15):1402-11	



Cochrane	dec	2018:	
•  thrombolytics	plus	heparin	can	reduce	the	odds	of	
death	(OR	0.57,	95%	CI	0.37	to	0.87,	2167	participants,	
P	=	0.01,	low-quality	evidence)	and	recurrence	of	PE	
(OR	0.51,	95%	CI	0.29	to	0.89,	1898	participants,	P	=	
0.02,	low-quality	evidence)	

•  The	incidence	of	major	and	minor	hemorrhagic	events	
was	higher	in	the	thrombolytics	group	than	in	the	
control	group	(OR	2.90,	95%	CI	1.95	to	4.31,	1897	
participants,	P	<	0.001,	low-quality	evidence;	OR	3.09,	
95%	CI	1.58	to	6.06,	1553	participants,	P	=	0.001,	very	
low-quality	evidence,	respectively)	



For patients with unstable PE, we recommend systemic thrombolysis 
(GRADE 1B).  
	
For patients with stable PE and RVD, we suggest against routine use 
of systemic thrombolysis (GRADE 2B), given the lack of clear mortality 
benefit and increased bleeding risk. However, the use of thrombolysis 
could be considered in carefully selected patients at low risk of 
bleeding, particularly when the patient is persistently symptomatic.  
	
For patients with stable PE and no RVD, we recommend against the 
use of systemic thrombolysis (GRADE 1B). 	

Ref:	Wang	et	al,	BLOOD,	2015;	VOLUME	125,	NUMBER	14		
 

När ska trombolys ges?? 



Viktigt	vid	lungemboli:	
	•  Låg	saturation	är	oftast	pneumoni,	atelektas	eller	hjärtsvikt.	

•  Symtomen	sitter	ofta	kvar	i	flera	veckor.	
	
•  Pat	under	pågående	adekvat	antikoagulantia-	

	behandling	får	mycket	sällan	nya	proppar	
–  Undantag:	cancer-patienter	(pancreas-ca)	och	pat	med	kardiolipin-ak	+	

covid-19!!	
	

•  Om	kvinnan	är	hemodynamisk	instabil:	ge	trombolys!!	

•  Viktiga	diff.diagnoser:	kardiomyopati,	aortadissektion	
–  Hjärtultraljud	kan	hjälpa	i	diagnostiken!	
–  ProBNP!	



Tack för uppmärksamheten och lycka till 
med de gravida

lungemboli-patienterna!



Sinustrombos	
•  Median	ålder	37	år,	70%	kvinnor,	gravida	i	2.	eller	3.	trimester	
•  Symtom:		

–  Huvudvärk	90%	
–  Kramper	40%	
–  Pareser	40%	
–  Dysfasi	20%	

•  Huvudvärk	först,	neurologiska	symtom	efter	2-3	dagar	
•  D-dimer	sensitivitet	82%	
•  Behandling:		

–  provocerad	3-6	mån,	oprovocerad	6-12	mån	
–  LMWH	initialt	i	två-dos,	sedan	Waran	

•  Komplikationer:	40%	kronisk	huvudvärk,	30%	slapphet	



Intensivakuten	
NKS	jan	2019:	

40-årig	kvinna	inkommer	kl	02:30	
med	pågående	HLR		

Gravid	i	7.	månad	

Akutsnitt	på	larmrummet,	barnet	
tas	till	bredvidliggande	larmrum	

Man	avbryter	HLR	efter	2	timmar	

Jag	får	ta	över	ansvaret	efter	
morgonmötet…	



Fall	från	
intensiv-
akuten	

Hade	sökt	pga	bröstsmärta	och	skickats	
hem	med	lugnande	besked	dagen	innan	

Gjorde	då	ett	hjärtultraljud	på	akuten	där	
man	såg	en	lätt	breddökad	aorta	som	man	
hade	planerat	att	följa	upp	innan	partus	

Ingen	obstetriker	konsulterades	

Min	fråga:	hade	DT	lungartärer	och/eller	
CTG	dagen	innan	räddat	bådas	liv?	



TETHYS	studien	

•  Pågående	multicenter	behandlingsstudie	
•  MRDTI	vid	misstänkt	iliacatrombos	under	
graviditet	

•  60	gravida	kvinnor	med	misstänkt	
bäckenvenstrombos	med	hög	sannolikhet	
enligt	D-dimer	och	LEFTs	och	25	kvinnor	med	
misstänkt	DVT	där	LEFTs	och	D-dimer	ger	låg	
sannolikhet.	

maj	30,	2021	 Orthopedic	and	Sports	Medicine	Research	 28	



Vetenskaplig	frågeställning:		
	

Primärt	mål:		
•  Att	undersöka	prevalensen	av	isolerade	bäckenvenstromboser	

som	visualiseras	på	MRDTI	hos	gravida	kvinnor	med	kliniskt	
misstänkt	DVT,	som	har	hög	pre-test	sannolikhet	enligt	LEFt	
kriterierna,	positiv	D-dimer	men	negativ	kompressionsultraljud.	

Sekundära	mål:	
•  Att	undersöka	säkerheten	med	att	inte	ge	antikoagulantia	till	

gravida	kvinnor	med	misstänkt	bäckenvenstrombos	men	
negativ	MRDTI.	

•  Att	studera	specificiteten	till	MRDTI	för	bäckenvenstromboser	
hos	gravida.	

•  Att	studera	inter-observer	variabilitet	på	MRDTI-tolkning	vid	
misstänkt	bäckenvenstrombos	hos	gravida.	

maj	30,	2021	 Orthopedic	and	Sports	Medicine	Research	 29	



Clinical	characteristics	and	risk	factors	for	symptomatic	venous	thromboembolism	in	
hospitalized	COVID-19	

patients:	A	multicenter	retrospective	study	
	

•  There	is	an	excess	risk	of	venous	thromboembolism	
(VTE)	in	severe	and	non-severe	hospitalized	
COVID-19	patients.	

•  Risk	factors	are	aging,	cancer,	longer	duration	of	
symptoms	prior	to	admission,	lower	fibrinogen,	
higher	D-dimer,	and	D-dimer	increment.	

	
•  D-dimer	increment≥1.5-fold	has	the	most	
significant	association	with	VTE	in	hospitalized	
COVID-19	patients	(OR	14.18,	95%	CI	6.25–32.18).	

	
Li,		JTH.	2021;19:1038–1048.	



Post-Discharge	Thromboembolic	Outcomes	and	Mortality	of	
Hospitalized	

COVID-19	Patients:	The	CORE-19	Registry	
	

•  Prospektiv	registerstudie	
•  Alla	covid-19-positiva	patienter	som	blev	

sjukhusvårdade		
•  1	mars	–	31	maj	2020	
•  Följdes	i	3	månader	efter	covid-insjuknandet	
•  Utfallsmått:	VTE,	ATE	+	mortalitet	

	 	 	 	 	Giannis,	et	al.	Blood	6	apr	2021	



Eli	Westerlund		

Patienter	 (N	=	4906)	
	

Män	 53,7%	

Ålder,	medel	 61,7	

IVA-vård	 11,8%	

Mortalitet	 4,8%	

Trombosprofylax	efter	utskrivning	 13,2%	

Venös	tromboembolism	N	(%)	 76	(1,55)	

DVT	 44	(0,90)	

LE	 42	(0,85)	

Arteriella	tromboser	N	(%)	 84	(1,71)	

Stroke	 22	(0,45)	

Hjärtinfarkt	 24	(0,49)	

Major	adverse	limb	event	 26	(0.53)	



	
Key	points:	

	

Eli	Westerlund		

•	In	our	registry,	the	90	day	post-discharge	
venous	and	arterial	thromboembolism	and	all-
cause	mortality	rates	were	1.55%,	1.71%	and	
4.83%	
	
•	Anticoagulants	at	discharge,	mostly	in	
prophylactic	doses,	were	associated	with	a	46%	
decrease	in	the	composite	endpoint	of	major	TE	
or	ACM	
	



IVA	på	DS	våren	2020	

•  59	patienter	(80%	män,	41%	avled)	
– 8	med	LE	(7	män,	1	kvinna)	

•  3	avled		
•  1	ECMO-beh.	
•  0	centrala,	3	lobära,	5	perifera	
•  Tid	från	covid-symtomdebut	till	LE-diagnos	

– Median:	15	d	(4-36)	
– Medel:	17	d	

•  3	pat	hade	trombosprofylax	(2	med	högdos-profylax)	

Eli	Westerlund		



Patienter med svår covid-19 och/eller IVA-IMA-vård ges utökad 
trombosprofylax/högdosprofylax med LMH, i form av dubblerad 

profylaxdos:	
	

•  Vid kroppsvikt 50–90 kg:  
  Fragmin 5 000 E/Innohep 4500 E subkutant x 2	

•  Vid kroppsvikt <50 kg:  
  Fragmin/Innohep 2 500 E subkutant x 2	

•  Vid kroppsvikt >90 kg:  
  Fragmin 75 E/kg x 2/Innohep 50 E/kg x 2 (avrunda dos till 
  närmaste endosspruta) 

•  Endosförfarande är ett alternativ 

•  Vid eGFR <30 ml/min halveras dosen LMH 

•  Dosreduktion med 50 procent av LMH vid 
trombocytopeni med tpk <50x109/l rekommenderas.  

•  Ref: Janusinfo, skriven av Region Stockholms expertgrupp i koagulationssjukdomar	


