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Sammanfattning  

Inledning: Som avslutning i utbildningen till receptarie skrivs arbetet utformat som en 

litteraturstudie. Arbetet innehåller analys av mätning i blödningstid för olika behandlingar. 

Bakgrund: Desmopressin (DDAVP) är en syntetisk analog till hypofyshormonet vasopressin, 

vilket styr reabsorberingen av vatten i njurarna. DDAVP ökar frisättning av von Willebrands 

faktor (vWF) och koagulationsfaktor VIII (FVIII), två viktiga komponenter i koagulationen, vilka 

är i obalans vid blödarsjuka.  

Syfte: Detta arbetes syfte är att utvärdera om DDAVP har ett medicinskt värde vid blödarsjuka. 

Metod: De kliniska studierna valdes ut från databasen PubMed, vilka evaluerade effekten av 

DDAVP på blödarsjuka samt koagulationen på friska försökspersoner.  

Resultat: Alla nio artiklarna påvisar effekten av DDAVP hos människa. Hormonet har en lokal 

verkan oberoende av central påverkan, mekanismen är inte helt klarlagd. DDAVP förkortar 

blödningstiden hos blödarsjuka, såväl medfödd som förvärvad, genom att öka frisättning av vWF 

och faktor VIII, samt genom påverkan på trombocyternas adhesivitet, så att koagulationen stärks. 

Denna effekt av DDAVP är tacksam för blödarsjuka, men även för övriga vårdfall vilka genomgår 

stora kirurgiska ingrepp med risk för stor blodförlust då effekten kan bli betydande. Det finns en 

risk för vätskeretention, men den kan begränsas om vätskeintagen kontrolleras dygnet närmast 

intag av DDAVP.  

Slutsats: DDAVP agerar som enda terapiform för de med mild form av blödarsjuka, och för de 

med moderat eller svår form kan förutom behovet av faktorskoncentrat även de DDAVP ha sin 

givna plats som terapibehandling tillsammans med tranexamsyra. Slutsatsen blir att DDAVP har 

ett mycket stort medicinskt värde för patienter med blödarobalans eftersom det förbättrar 

koagulationen, minskar och stoppar blödning utan direkta biverkningar, med andra ord höjer de 

blödarsjukas livskvalitet. 
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SUMMARY  

Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The 

focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. 

 

Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, 

which controls the reabsorption of water in the kidneys. DDAVP increases the release of von 

Willebrand's factor and coagulation factor VIII, two major components of the coagulation, which are 

in imbalance in bleeding disease. 

 

Purpose: The purpose of this work is a critical appraisal of clinical trials of DDAVP to evaluate its 

medical value in bleeding disorders. 

 

Method: Since this is a literature study, clinical studies were selected in the PubMed database, which 

evaluated the effect of DDAVP in bleeding disease and the coagulation of healthy individuals. 

 

Result: All nine trials demonstrate an effect of DDAVP on the coagulation system. The hormone has 

a local effect independent of central influence, the mechanism is not fully clear. DDAVP shortens the 

bleeding time in bleeding disease, both congenital and acquired, by increasing the release of vWF and 

FVIII, as well as affecting the adhesiveness of the platelets to strengthen the coagulation. This effect 

of DDAVP is a blessing for patients suffering from bleeding diseases, but also for patients undergoing 

major surgery, associated with a risk of major blood loss. Risk of fluid retention, but may be limited if 

fluid intake is checked throughout the day following the intake of DDAVP.  

 

Conclusion: DDAVP acts as the only therapy form for patients with mild form of haemophilia, and 

for those with moderate or severe form, DDAVP, in addition to the need for factor concentrate, may 

also have its place of therapeutic treatment together with tranexamic acid. The conclusion of this 

survey is that DDAVP has a very high medical value for patients with hemorrhage because it 

improves coagulation, reduces and stops bleeding without direct side effects, in other words, they 

raise the quality of life. 
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FÖRKORTNINGAR  

Ag = antigen 

APTT = aktiverad partiell tromboplastintid 

BT = blödningstid, mätt enligt Dukes eller Ivys test 

CPB = kardiopulmonär bypass-operation 

DDAVP = Desmopressin (1-desamino-8-D arginine vasopressin) 

FIX = faktor nio 

FVIII = faktor åtta 

fvWS = förvärvad von Willebrands sjukdom 

HMWM = High-molecular-weight multimers = vWF –molekyl 

Ig = Immunoglobulin 

IgG = Immunglobulin G, typ av antikropp 

IgM = Immunoglobulin M, typ av antikropp 

IVIg = intravenös infusering av Immunoglobin 

MGUS = Monoclonal Gammapathy of Uncertain Signifiance 

PFA-100 = Platelet Function Assay 

PK (INR) = protrombinkomplex 

RiCo = ristocetin 

t-PA = tissue plasminogen aktivator 

vWF = von Willebrands faktor 

vWs = von Willebrands sjukdom 
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1. INTRODUKTION 
Detta arbete skrivs som avslutning i min utbildning till receptarie på Linneuniversitet. Arbetet 

kommer att genomföras som en litteraturstudie för att ta reda på desmopressins effekt på blödarsjuka.  

 

1.1 DESMOPRESSIN 

1.1.1 DESMOPRESSINS MOLEKYLÄRA EGENSKAPER 

Desmopressin, (DDAVP, [1-Desamino-cystein, 8-D-arginin]vasopressin) är en analog av hypofys-

hormonet vasopressin, en peptid bestående av nio aminosyror. Hormonet vasopressin stimulerar 

njurarna till att reabsorbera mera vatten så att mindre urin bildas normalt ökar även frisättning av von 

Willebrands faktor, vWF från endotelceller genom att agera på V2 receptorn. 

DDAVP är ett hormon vilket stimulerar frisättning av bland annat koagulationsfaktor VIII, FVIII, 

samt vWF och det påverkar även trombocyternas adhesivitet dock utan att aggregation uppstår, detta 

gör att DDAVP kan användas för flera olika blödningstillstånd hos många olika patienter. Genom 

modifiering av den kemiska strukturen (aminogruppen i cystein eliminerats och L-arginin ersatts med 

D-arginin, 10), blev den antidiuretiska effekten högre och pressoreffekten mindre vilket ger DDAVP 

en stark antidiuretisk effekt i upp till ett dygn. Detta kan ge upphov till övervätskning om vätske-

intaget ej minskas och DDAVP kan även ge en viss blodtryckssänkning på grund av den antidiuretiska 

effekten. På grund av risken för vätskeretention ges inte DDAVP till små barn. Vid överdosering finns 

risk för vattenintoxikation och hyponatremi, därför är vätskerestriktionen viktigt vid behandling med 

DDAVP. Antidot är kol och att avbryta behandlingen samt att bevaka risken för hyponatermi, bevaka 

elektrolytstatus och vid behov ge furosemid och extra natrium, vid kramper ges diazepam.  

De vanligaste biverkningarna av DDAVP är hyponatremi, huvudvärk, palpitationer, blodtrycksfall 

samt ansiktsrodnad. För att undvika scenario med eventuella blodtrycksfall till följd av vasodilatation 

infuseras DDAVP under 30 minuter. Vid graviditet och vid förlossning påverkar inte DDAVP 

kvinnan eller foster. En fördel med DDAVP är att det är mycket billigare och renare än faktors-

preparat, (1 - 4)  

 

1.1.2. VERKNINGSMEKANISM  

DDAVP frisätter endogent FVIII, vWF och plasminogenaktivator, mekanismen är ej helt utredd.  

Eftersom fibrinolysen stimuleras då plasminogenaktivatorer frisätts, används ofta DDAVP och 

tranexamsyra, fibrinolyshämmare samtidigt. Halterna i plasma av FVIII ökar 2-4 gånger, halterna av 

vWF ökar något mindre. Halveringstiden för DDAVP är mellan 3-4 timmar. Den hemostatiska 

effekten är beroende av halveringstiden för FVIII:C, (pro-koagualant aktivitet av FVIII, en aktivitets-

mätning) vilken är mellan 8-12 timmar.  

Biotillgängligheten vid subkutan administrering är ca 85 % och maximal plasmakoncentration uppnås 

efter ca 60 minuter. Dock måste dosen anpassas individuellt eftersom alla reagerar olika på DDAVP. 

(3)  

 

1.1.3. GALENISKA ASPEKTER  

DDVAP administreras genom nässpray eller injektion eftersom effekten av blödningsminskning 

eftersträvas lokalt (1). Den vanligaste administreringen vid nokturi är som frystorkad sugtablett, 

nässpray eller näsdroppar då detta ges till barn. Eftersom peptidmolekyler bryts ner i 1:a passagen i 

levern är det ingen vinst att administrera DDAVP via svalget i tablettform. (3) 
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1.1.4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

FVIII-koncentrat är flera gånger dyrare än DDAVP, den syntetiska analogen av vasopressin, vilket 

leder till att DDAVP är ett mer ekonomiskt alternativ. DDAVP används främst till barn och vuxna, 

vilka lider av nokturi, och andra urinträngningar, behandling av nokturi hos barn görs med frystorkade 

sugtabletter vilka upptas sublingualt (9).  

Förvärvade trombocytfunktionsrubbningar, diabetes insipidus och hemofili behandlas med DDAVP 

men även kirurgiska ingrepp kan med fördel göras med lokalt insatt DDAVP för att minska blod-

förlusten vid stora operationer. Handelsnamn är Octostim®, Haemate® för injektionsvätska och 

Minirin®, Nocutil®, Nocdurna® för tabletter. Faktorskoncentrat och DDAVP ingår i läkemedels-

förmånen. (3)  

 

1.2 BLÖDARSJUKA 

1.2.1 PATOFYSIOLOGI 

Blödarsjuka är samlingsnamnet för flera olika varianter av blödningsrubbningar. Vid hemofili A, finns 

en brist på faktor VIII, vid hemofili B, finns en brist på faktor IX och von Willebrands sjukdom, vWs 

innebär brist på von Willebrandfaktorn, vWF. Dessa tre separata olika proteiner finns i cirkulationen 

som en del av koagulationsprocessen. vWF agerar på två sätt, det är dels ett bärarprotein till FVIII, 

vilket ger FVIII en längre halveringstid och dels förenar vWF trombocyter till subendotelialt kollagen 

och deltar i trombocytadhesion och trombocytaggregation. De både proteinerna FVIII och vWF är 

olika biokemiskt, immunologiskt och genetiskt. (5 - 16) 

vWF är ett glykoprotein som finns i blodplasma. Det syntetiseras i megakaryocyter och endotelceller 

och därifrån de utsöndras till blodomloppet i form av high-molecular-weight multimers, (HMWMs). I 

blodet klyvs molekylen till kortare, mindre delar. (17) 

Biosyntes av FVIII styrs av en X-kromosomal gen medan autosomal gen styr uttryck av vWF. I levern 

syntetiserar sinusoidala celler FVIII. En del forskare anser att även kärlendotelceller och hepatocyter 

är av betydelse. Syntes av vWF sker i kärlendotelceller och megakaryocyter. vWF finns även i 

trombocyter. Faktor IX syntetiseras i levern och kräver K-vitamin för normal syntes. 

Tabell 1 

Hemofili A och B FVIII resp FIX i blodet Andel jämfört med friska 

Mild form >0,05-0,30 kIE/L 5-30% 

Moderat form 0,01-0,05 kIE/L 1-5% 

Svår form ≤0,01 kIE/L < 1% 

Hemofili A och B indelas i tre svårighetsgrupper beroende på hur hög halten av koagulationsfaktorn 

är i blodet, se tabell 1. Nivåerna av vWF i plasma varierar, och sjukdomen indelas i tre svårighets-

grader, typ 1, mild form, typ 2, moderat eller typ 3, svår form. Vid typ 1 är vWF normal men nivåerna 

i blodet är sänkta. Typ 2 indelas i ytterligare 4 undergrupper, typ 2A, mild/måttlig blödningstid, typ 

2B, mild/måttlig blödningstid men då vWF binder till trombocyterna istället för kärlväggen sjunker 

antalet trombocyter i blodet och trombocytopeni uppstår.  

Vid typ 2M, mild/måttlig, är vWF mindre benägen till att binda till trombocyterna och FVIII. Vid typ 

2N, kraftigt förlängd blödningstid, är bindningen till vWF ofullständig vilket ger låg halt av FVIII i 
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blodet. Att mäta blödningstid, utgör en del av undersökningarna som styr grupptillhörighet vid 

typindelning.  

Att mäta blödningstiden, definierades av Duke, och Ivy vidareutvecklade den till att enkelt mäta hur 

lång tid det tar för blodet att stanna. Dukes test innebär ett stick av nål eller speciell lancett på örsnibb 

eller fingertopp, efter varje 30 sekunder torkas blodet av tills det stannat, vanligen 2-5 minuter. Ivys 

test innebär ett snitt på 1mm djupt och 5 mm långt i underarmens insida efter att ha skapat ett lätt 

tryck genom att placeras en blodtrycksmanchett på överarmen. Varje 30 sekund torkas snittet 

försiktigt för att se om när blodet stannat, normalt är 3-10 minuter, över 10 minuter räknas som 

blödarobalans. (5 - 16) 

 

1.2.2 HISTORIA 

Blödarsjuka omnämns första gången i litteraturen i Talmud, den judiska stora efterbibliska samlingen 

ca 500 e. Kr. År 1803 gav läkaren J C Otto, USA, ut en beskrivning av medfödd blödarsjuka vilket 

drabbar män men förs vidare av friska kvinnor. Han beskrev de typiska ledblödningarna och förlängd 

blödningstid, att sjukdomen upptäcktes tidigt i åldern. År 1926 beskrev Erik von Willebrand, en finsk 

läkare, en blödarobalans vars sjukdom erhöll hans namn, efter att han hade undersökt en familj på 

Åland. Under 1940-talet gjorde Pavlovsky i Argentina upptäckten att koagulationsdefekten av en viss 

hemofiliker kunde bota en annan hemofiliker genom blodtransfusion. Detta undersöktes vidare på 

1950-talet då flera forskarstudier kom fram till att blödarsjuka finns i två varianter hemofili A och B, 

med brist på faktor VIII i hemofili A, samt hemofili B med brist på faktor IX även kallad ”Christmas 

factor”.  

Sjukdomen fick sitt ursprungliga namn i Tyskland, ”Haemorrhaphilia” översatt till ”kärlek till 

blödningar”, förkortat blev det sedermera hemofili. Erik Sköld framlade 1944 en doktorsavhandling 

om blödarsjuka, hemofili A och B där han redovisade resultatet av 60 familjer, 101 individer med 

blödarsjuka. Erik Sköld introducerade färskblodstransfusioner som behandling. Olof Ramgren gjorde 

1962 en uppföljning av Skölds arbete, antalet kända blödarsjuka blev då 253 st. På 1950-talet klar-

lades defekten av vWS samt att koncentrat för behandling av vWS och hemofili utvecklades av 

Nilsson et al, 1957. 1966 började Sverige industriellt framställa preparat för behandling av blödar-

sjuka, samtidigt skede detta även i USA. 

Då Drottning Victoria av England 1819-1901 hade hemofili kom blödarsjuka att kallas för den 

”kungliga sjukdomen”. Drottningen fick nio barn vilka förde sjukdomen vidare via två döttrar och en 

son, ättlingar i det spanska och ryska kungahusen. Dock efter tredje generationen upphörde anlagen 

och därmed även sjukdomen bland dessa arvtagare. Mest kända blödarsjuka kunglighet, med arv från 

sin mormorsmor drottning Victoria, var den siste ryske tsarsonen Alexis med svår hemofili A. (5 - 8, 

14) 

 

1.2.3 SYMPTOM  

De typiska symtomen för blödarsjuka, hemofili A och B samt vWs, är spontana blödningar i näsan, 

munhålan, huden, större blåmärken samt menorragi hos kvinnor vid de milda formerna. Vid moderat 

och svår form tillkommer även svårstillade blödningar i magtarmkanalen, muskler, leder, slemhinnor, 

samt vid tandutdragning, trauma, kirurgi, förlossning. För de individerna med den milda formen av 

blödarsjuka upptäcks inte sjukdomen förrän långt upp i åldern, medan de med svår form upptäcks ofta 

före 2 års ålder. (5-11, 14, 18) 

 

1.2.4 BEHANDLING 

All behandling vid blödarsjuka går ut på att förebygga, förkorta och stoppa blödningar, hindra rörelse-

inskränkningar samt minska smärtor i samband med ledblödning. Kraftiga ledblödningar gör lederna 
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svullna vilket framkallar stor, kronisk smärta och stelhet. Profylax inleds redan i tidig ålder för att 

undvika de smärtsamma ledblödningarna och risken för allvarliga blödningar, så att patienten får ett 

fullgott liv. Patienterna med mild och moderat form av hemofili behandlas med tranexamsyra och vid 

behov även DDAVP och ges injektioner av faktorskoncentrat vid akuta behov, slemhinneblödning, 

kirurgi, trauma eller blödning. 

Hemofiliker med den svåra formen ges regelbundet intravenöst faktorkoncentrat med den saknade 

koagulationsfaktorn, DDAVP, ofta tillsammans med fibrinolyshämmare, tranexamsyra. Vid mycket 

stora blodförluster kan blodtransfusioner behövas. 

Som smärtstillande läkemedel ges paracetamol och vid svårare fall ges morfin eller morfinliknade 

läkemedel. För att dämpa inflammationer, vid trauma eller kirurgi ges COX-2-hämmare, celecoxib, 

vilket inte medför påverkan på trombocyterna så att blödningsbenägenheten ytterligare störs. 

Till patienter med vWs ges fibrinolyshämmare, tranexamsyra vilket kan vara tillräckligt vid lindriga 

besvär. Vid svårare fall ges samtidigt DDAVP och faktorskoncentrat samtidigt med vWF. Vid milda 

former av vWs ges behandling med syntetiskt framtaget DDAVP intravenöst, subkutant eller som 

nässpray. 

Till patienter med vWS typ 3 har DDAVP ingen effekt och för patienter med vWs typ 2B ges inte 

DDVAP på grund av ökad risk för trombocytopeni.  

Behandling av hemofilipatienter görs genom att höja faktorshalten av FVIII och FIX till 15-20 % av 

den normala nivån för att blödningstider ska normaliseras. Inför kirurgiska ingrepp eller större 

blödningar kan halten behöva höjas till 50-60 % av normal halt. Det faktorskoncentrat som används 

har mycket högre halt av FVIII och FIX än vad koncentrationen är i blodet. Patienter med vWs kan 

bara behandlas med koncentrat med nativt innehållande vWF tex Hemate® (Behring) och FVIII VHP-

vWF (io- Transfusion). Svenska individer med hemofili A eller B har tillgång till inhemska superrena 

preparat. Men de patienterna med vWs är hänvisade till preparat från utlandet. (3 - 10, 12, 14, 18 ) 

 

1.2.5 PREVALENS 

vWs är den vanligaste blödarsjukan med en prevalens på ca 1 %. Fördelningen av patienter med vWs 

är för vWs typ 1 ca 70 %, typ 2 ca 25 %, typ 3 ca 5 %. För en del äldre patienter förvärvas vWs av en 

annan bakomliggande sjukdom, immunobalans, läkemedelsutlöst eller cancer. 

Enstaka patienter, ca 20 %, utvecklar antikroppar mot det egna vWF. vWs drabbar både män och 

kvinnor. Alla anlagsbärare har inte symtom. Prevalensen för hemofiliker för hemofili A och hemofili 

B är 1 på 10 000 och endast för män eftersom genen för kodning av faktorsbildningen sitter på X- 

kromosomen. Hälften av sjukdomsfallen av hemofili A och B beror på hereditet och hälften på ny-

mutation av genen för bildning av FVIII och eller FIX. (3 - 11, 14, 18) 

 

1.2.6 ÄRFTLIGHET 

vWs orsakas av en ärftlig medfödd brist på vWF genom att genen för att bilda denna faktor är defekt 

eller att bildandet av faktorn är för låg. Sjukdomen kan spontanuppstå av nymutationer vilket gör att 

sjukdomen förekommer hos både män och kvinnor. Den svåra formen av vWs ärvs autosomalt 

recessivt, med båda föräldrarna friska anlagsbärare. Det är 50 % risk att ett barn vid en graviditet blir 

en frisk anlagsbärare och 25 % chans att barnet blir helt friskt utan anlag samt 25 % risk att barnet 

utvecklar sjukdomen av den svåra formen. Att utveckla den medelsvåra och milda formen av vWs är 

en risk på 50 % då ena föräldern är sjuk och andra är frisk, sjukdomen ärvs autosomalt dominant. 

Hemofili A och hemofili B har samma arvsgång, ärvs via X-kromosomen. Kvinnor vilka bär anlagen 

för hemofili kan vara utan symtom men kan föra över anlagen till sina söner vilka kan utveckla 

sjukdomen. Risken för att en anlagsbärande kvinna ska få sjuka söner är 50 % och anlagsbärande 

http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=tranexamsyra&t=s&pageid=5956
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döttrar är 50 %. Dessa anlagsbärande kvinnor kan ha nivåer av FVIII och FIX motsvarande mild form 

av blödarsjuka. En hemofilisjuk man får friska söner men döttrarna bli anlagsbärare. (5 - 10, 14, 18) 

 

1.2.7 DIFFERENTIALDIAGNOSER 

Hemofili A, hemofili B eller vWs kan i ett första skede förväxlas. De typiska symtomen med inre 

blödningar med påtaglig smärta och stora blåmärken kan tolkas som misshandel. Andra differential-

diagnoser är trombocytfunktionsdefekter, förvärvad inhibitor mot koagulationsfaktorer (förvärvad 

hemofili), annan förvärvad koagulationsrubbning, t ex njur- eller leversjukdom, disseminerad intra-

vaskulär koagulation (DIC), medfödd sällsynt koagulationsrubbning, t ex Faktor XI-brist (hemofili C), 

Faktor VII-brist, Faktor XIII-brist.  

Även vaskulit, läkemedelsinducerad blödningstendens, av t ex salicylika, NSAID, SSRI, antibiotika, 

steroider, trombocythämmare och antikoagulantia kan tolkas som blödarsjuka. (5 - 10, 12, 14, 18) 

 

1.2.8 UTREDNING 

Direkt gendiagnostik fungerar bäst vid hemofili B. De flesta blödarsjuka har olika mutationer som 

orsakar sjukdomen vilket gör att varje familj behöver utredas var för sig. Utredning görs vid känd 

hereditet eller då blödningsobalans uppstått. På vårdcentral kan en inledande undersökning göras av 

blodstatus, APTT(aktiverad partiell tromboplastintid, metod att mäta blodets koagulationsförmåga), 

PK(INR) (protrombinkomplex, besvarar koagulationstid), fibrinogen och eventuellt vWF-aktivitet.  

Vidare görs anamnes, hereditet, klargörande av symtom för vidare remiss till specialistvård. APTT är 

oftast förlängd vid hemofili, Faktor VIII är låg vid hemofili A, Faktor IX är låg vid hemofili B, vWF 

är låg vid vWs, antikroppar mot FVIII/FIX för uteslutande av förvärvad hemofili eller vid känd hemo-

fili antikroppsutveckling mot faktorkoncentrat. 

Fram till några år sedan användes just Ivys test som del av identifieringen av blödarsjuka . I just detta 

arbete är detta den gemensamma nämnaren i de valda artiklarna. Blödningstid, Ivys eller Dukes test, 

har enligt flera forskare, berättar Jovan P. Antovic PhD i personlig kontakt, numera spelat ut sin roll 

och används endast i specialfall. Det råder delade meningar om PFA-100 (Platelet Function Assay, 

mätmetod för koagulationen) är en metod som bör ersätta BT, vissa forskare menar att en dålig metod 

bör inte bytas mot en annan dålig metod. BT används inte längre i Sverige som standardmetod för 

identifiering av blödarobalans. Mutationsanalys utförs via Koagulationscentrum. (5 - 10, 12, 14, 16, 

18 - 20) 

 

1.2.9 PROGNOS 

Före mitten av 1900-talet var medellivslängden för blödarsjuka patienter 20 år. I takt med att ut-

vecklingen går framåt och hembehandlingar utförs med faktorsprofylax, har dagens blödarsjuka 

individer god livskvalitet och endast några år i mindre förväntad livslängd jämfört med normal-

population.  

De individerna med mild form känner av sin sjukdom endast vid större kirurgiska ingrepp, stora 

trauman och vid eventuell förlossning. På 1960-talet då industriell preparattillverkning börjades och 

tillgången blev större höjdes livskvalitet och livslängden betydligt. (5 - 10, 12, 18) 

 

1.3 KOAGULATIONSSYSTEMET 

1.3.1 KOAGULATIONSSYSTEMETS UPPBYGGNAD 
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Människokroppens egna hemostas består av tre delar, blodkärlen, vilka kontraherar, blod-plättarna 

(trombocyterna) vilka aggregerar med varandra för att bilda en plugg samt koagulationsförmågan, att 

bilda fibrintrådar som stärker pluggen. Alla de tre systemet fungerar tillsammans för att minska blod-

förlust vid skada på något kärl. Blodets koagulationsförmåga består av två delar, den primära, 

cellulära och den sekundära, humorala delen. Den primära hemostasen, är då trombocyterna fäster på 

kollagen via ett glykoprotein och med vWF, vilka finns i kärlväggen. Då tillräckligt många 

trombocyter samlats, täpps kärlväggsskadan till. 

Den sekundära hemostasen initieras av två olika vägar, den interna, intrinsic och den externa, 

extrinsic.  Då kärlväggen skadas, exploateras vävnadsfaktorn, vilken då aktiverar extrinsic-

systemet och en första koagulation startar, fibrintrådar bildas. I blodomloppet cirkulerar alla de ämnen 

som deltar i det så kallade intrinsicsystemet, aktiverad faktor V, faktor X samt kalciumjoner vilka 

initierar koagulationskaskaden. (2, 3, 10, 12, 14, 18, 21) 

 

1.3.2 LÄKEMEDELS PÅVERKAN 

För att hämma eller stimulera koagulationskaskaden i kroppen används antifibrinolytika eller faktors-

koncentrat. Flera av koagulationsfaktorerna behöver aktiverat vitamin K för att kunna reagera och 

genom att äta warfarin hämmas detta vitamin och koagulationsprocessen avbryts. Andra anti-

koagulantia är heparin, trombocytaggregationshämmande, trombinhämmande faktor Xa-hämmande 

samt antitrombotiska läkemedel, vilka alla används profylaktiskt. Acetylsalicylsyra påverkar blod-

plättarnas bindning till varandra så att den primära hemostasen blir fördröjd.  

Lågmolekylärt heparin har en förlångsammande påverkan på flera ställen i koagulationsprocessen och 

används genom injektion, intravenöst eller subkutant. NSAID och tranexamsyra hämmar fibrinolysen 

så att blödningstiden kortas. Trombolys och fibrinolys ges till patienter med redan bildade blod-

proppar.  

DDAVP är prohemostatika, vilket används för att förhindra och stoppa blödning. Övriga läkemedel 

vilka kan ge ökad blödningsrisk är dipyridamol, Aspirin®, SSRI (fluoxetin, citalopram, paroxetin, 

sertralin, fluvoxamin) samt vissa antibiotika. (1 - 4, 12, 14) 

 

1.3.3 MÄTMETODER FÖR BLÖDNINGSRUBBNINGAR 

Det viktigaste är anamnesen, utifrån vilket det väljs vidare undersökningar, först på vårdcentral och 

senare på koagulationscentra då det anses behövas för att rätt diagnos ska ställas. De screening-

analyser som görs för att klargöra hemostasen är blödningstid vilket mäter trombycyttal/funktion, 

APT-tid vilket mäter plasmakoagulation, INR vilket mäter K-vitaminberoende faktorer(II,VII X) samt 

D-dimer vilket mäter lys av fibrin, (26). Den första mätmetoden används inte längre pga. för stor 

osäkerhet.  

Idag enligt personlig kontakt med Jovan P. Antovic PhD, mäts halterna av, FVIII och vWF samt dess 

funktion såsom ristocetin-kofaktoraktivitet (vWF:RCo). Att mäta vWFs förmåga att binda till 

kollagen är ett annat test som görs. Övriga test som görs genom elektroforetisk storleksseparation 

inför diagnos av vWS är koncentrationsbestämning av vWF-antigen (vWF:Ag), aktivitet av FVIII och 

distributionen av vWF-multimerer samt genetiska tester. PFA-100 har numera ersatt Dukes test, 

blödningstid för att kunna diagnostisera vWs genom mätning av trombocytaggregationen. (4, 14, 16, 

19, 20, 22, 23) 

 

1.4 REKOMMENDERAD BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA  

Terapirekommendationer enligt läkemedelsboken är vid svår Hemofili A, är FVII-koncentrat, och vid 

svår hemofili B, FIX-koncentrat. Vid de milda formerna av hemofili A och vWS typ 1 kan DDAVP 
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vara tillräcklig utom till de med typ 2B och typ 3. Tranexamsyra rekommenderas vid kirurgi, tand-

utdragning och slemhinneblödningar och ges till alla typer av vWs. Till moderat eller svår vWs, ges 

vWF/FVIII-koncentrat. 

De rekommendationer vilka ges av patientföreningar är att lära känna sin sjukdom, undvika läkemedel 

vilka gör att blodet har svårare för att levra sig såsom acetylsalicylsyra, Treo®, Magnecyl®, Albyl®, 

m fl. Att undvika olyckor, mer noggrant, att inte utsätta sig för onödiga situationer där blödningar kan 

uppstå, att informera läkare och att ta sina profylaxinjektioner regelbundet vid de svårare varianterna 

av blödarsjuka och att alltid ha rutiner för akuta olyckor för att kunna stoppa blödningar, beroende på 

svårighet av blödningsobalans, antingen injektioner och läkarebesök eller tranexamsyra vid de mildare 

varianterna av blödarsjuka, enligt personlig kontakt med Jovan P. Antovic PhD. (2, 4, 13, 16, 14, 18, 

23) 

 

1.5 MÄTMETODER FÖR BEDÖMNING AV BEHANDLINGS-

EFFEKT  

Alla artiklar har gemensam nämnare i BT. Ivys eller Dukes test, vilka används världen över som 

inledande undersökningar av blödarsjuka efter anamnesen. Att mäta BT är enligt en del forskare, 

förklaras av personlig kontakt med Jovan P. Antovic PhD enkelt och billigt. Ett BT-värde över tio 

minuter räknas som onormalt. De flesta studier mäter blödningstiden i minuter för att se om läke-

medlet vilket provas har möjlighet att förkorta blödningstiden för patienten. De olika halterna av 

specifika molekyler i blodet anges i IU, internationella units per deciliter provtaget blod. I studierna 

mäts koagulationen även vWF:RCo genom elektroimmunoassay. FVIII:C och vWF:Ag genom 

electrofores på agaros gel. Mätning av total t-PA gjordes med reagent kit TintElizet-PA. Den fria, 

aktiva fraktionen av t-PA undersöktes genom biofunktionell immunosorbant assay. Mätning av 

förlorad blodvolym samt behov av blodtransfusioner är en använd metod för behandlingseffekt. 

Trombocyter räknades med hjälp av fas konstrast mikroskop. Protrombin tid undersöktes med 

manchester Comparative Reagent. Aktiverad partiell protrombin tid, APTT, genom commercial 

reagent, vWF multimer analyserades med agaros elektrofores. Urinmängd, Hb-nivåer, blodförlust och 

blodtransfusion samt trombocytantal mättes i en studie.(16) 

 

2. SYFTE 
Syftet med detta arbete är att svara på frågan: Vilket medicinskt värde har DDAVP vid behandling av 

blödarsjuka?  

 

3. MATERIAL OCH METODER 
För att hitta lämpliga studier, randomiserade kliniska dubbelblinda, valdes sökorden DDAVP och von 

Willebrand ut. 1032 artiklar erhölls med dessa söktermer. För att få ut en mer hanterbar samling 

studier att läsa, begränsades sökningen till att endast innehålla studier vilka var tillgängliga i full text 

gratis i databasen PubMed som berör människor. Sökningen gav 20 artiklar och av dessa valdes nio ut 

genom att fokus lades på att alla artiklar där blödningstid som mätmetod användes som måttstock av 

olika behandlingar skulle ingå. Artiklarna handlade om att DDAVP förkortade blödningstiden på 

patienter med vWs, på patienter med levercirros, samt en artikel där det undersöktes om DDAVP hade 

en lokal verkan i kroppen eller om mekanismen var av central natur. En artikel berörde patienter med 

förvärvad vWs. 

Artiklar vilka undersökte interleukiner, vWFpropeptider, bleeding score, aprotin, dialyspatienter och 

där jämförelse av genotyp och fenotyps påverkan på desmopressins verkan på blödarsjuka ex-

kluderades för att begränsa arbetets omfattning. Artikel där undersökning gjordes av hur läkemedlet 
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Haemate® påverkade vWS valdes bort eftersom den artikeln inte handlade om förlängd blödningstid. 

Sökning av studier gjordes mellan 14/1 och 27/1 2015 samt 5/10 2017. (24) 

 

4. RESULTAT  
TABELL 2  

Sjukdomstillstånd , Författtare Antal 

patienter 

Blödningstid 

 före  

Blödningstid  

efter  

Tid 

efter  

von Willebrands typ 1, Federici et al  26 24±10 min 11±6 min 120 

min 

von Willebrands typ 2A, Federici et al 15 28± 5min 23± 7 min 120 

min 

von Willebrands typ 2N, Federici et al 4 7±3 min 6± 2 min 120 

min 

von Willebrand typ 2 M, Federici et al 21 17±7 min 12±6  min 120 

min 

von Willebrand svår form, Cattaneo et al 10 14±2 min 9±2 min - 

Levercirros, Mannucci et al 21 16 min 12 min 30 min 

Trombocytopeni, Mannucci et al 15 >30 min >30 min 30 min 

Oklassad förlängd BT, Mannucci et al 8 17 min 11 min 30 min 

Medfödd trombocyt dysfunktion, Mannucci 

et al 

7 19 min  11 min 30 min 

Kronisk lever sjukdom, Burroughs et al 6 18 min 12 min 60 min 

Förvärvad vWS IgM-MGUS, Federici et al 2 17 min 4 min 30 min 

Förvärvad vWS IgG-MGUS, Federici et al 8 16 min 7 min 60 min 

Hjärtkirurgi, Czer et al 23 17 min 9 min 240 

min 

DDAVP förkortar blödningstiden vid dessa sjukdomar. Alla deltagare har givits dosen DDAVP med 0,3 
µg/kg kroppsvikt under 30 minuter. Minutantalet anger medeltalet av de patienter som fick DDAVP 
och ingick i studien. Här anges inga placeboresultat.  
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4.1 BIOLOGIC RESPONSE TO DESMOPRESSIN IN PATIENTS 

WITH SEVERE TYPE 1 AND TYPE 2 VON WILLEBRAND 

DISEASE: RESULTS OF A MULTICENTER EUROPEAN STUDY. 

Federici AB, Mazurier C, Berntorp E, Lee CA, Scharrer I, Goudemand J, Lethagen S, Nitu I, Ludwig 

G, Hilbert L, Mannucci PM. Blood. 2004 Mar 15;103(6):2032-8. Epub 2003 Nov 20. (25) 

 

4.1.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

Denna studie undersökte biologiska effekten av desmopressin, DDAVP, på 66 patienter med vWs typ 

1 och typ 2. Varje patient hade en karakteristisk blödarhistoria med BT som var längre än 15 minuter 

och hade en halt av ristocetin cofaktor aktivitet (vWF:RCo) som var mindre än 10 IU/dl samt hade en 

halt av FVIII kofaktor aktivitet (FVIII:C) mindre än 20 IU /dl, det vill säga svår vWs. Före studien 

definierades varje patient genom en dos av DDAVP på 0,3µg/kg i 50-100ml koksaltlösning, och efter 

två timmar mättes halten av både vWF:RCo och FVIII:C, de hade ökat trefaldigt och BT hade minskat 

till 12 minuter eller mindre. För vWs-patienter typ 1, hade 7 av 26 patienter respons av DDAVP, och 

hos typ 2, hade 7 av 40 patienter respons av DDAVP. Denna studie visar att effekten av DDAVP är 

ganska låg vid både vWS typ 2 och typ 1, när strikta kriterier för patienturval och mätning görs. Upp-

gifter om genotyp var mer användbar kunskap än fenotyp hos patienter med vWs typ 2A och 2N. 

 

4.1.2 STUDIENS SYFTE, FRÅGESTÄLLNING, URVAL SAMT UTFÖRARE 

Denna studie publicerades 2004 med syftet att utvärdera desmopressins biologiska effekt vid vWs typ 

1, 2A, 2M och 2N. Studien designades för att förstå hur DDAVP påverkar effekten på koagulation vid 

vWs med avseende på olika genotyper och fenotyper. DDAVP har använts vid behandling av vWs 

sedan 1977, men ingen studie hade tidigare utvärderat kopplingen mellan desmopressins biologiska 

effekt och olika undergrupper av vWs. För att undvika felklassificering av patienter identifierades von 

Willebrands genen. Urvalet började med screening av 912 patienter, 12-65 år från fem hemofili centra 

i Europa där 150 personer uppfyllde inklusionskriterierna. Endast 66 patienter gav sitt samtycke till att 

delta studien, varav det senare visades att 11 inte uppfyllde kriterierna för inklusion, men togs med i 

alla fall i ”intention to treat” analysen. 26 deltagare var vWs typ 1 och 40 deltagare var vWs typ 2, 2A 

(n=15), 2M, (n=21) och 2N, (n=4). Alla deltagare hade före studien deklarerat att de hade en erkänt 

svår och livslång blödarsjukdom med minst ett av följande laboratoriedokumenterade fynd, BT längre 

än 15 minuter, vWF:RCo mindre än 10 IU/dl eller FVIII:C mindre än 20 UL/dl. Alla patienter med 

vWs typ 3 uteslöts eftersom för att det är känt sedan tidigare att de inte svarar på behandling på 

DDAVP. Patienter vWs typ 2B uteslöts för att inget av de deltagande centrerna använder DDAVP för 

att behandla typ 2B på grund av risken för trombocytopeni. Andra exklusionskriterier var antikroppar 

mot vWF eller FVIII, svåra biverkningar av just DDAVP, epilepsi, graviditet eller hjärta-kärl-

sjukdomar. Studien finansierades via bidrag från European Community, inom ramen för “BIOMED 2” 

med titeln ”Optimizing Orphan Drug Therapy of Severe Forms of von Willebrand Disease”.  

 

4.1.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Ingen av de patienterna, hade några allvarliga biverkningar (tex allergiska reaktioner) av tidigare 

exponeringar av DDAVP. Patientdata var summeriskt redovisade vilket försvårar bedömning av 

förekomst av bias.  

 

4.1.4 METODVAL, MÄTETAL 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630825
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I denna studie tas venöst blodprov före och 2 timmar efter att infusionen av DDAVP avslutats, för 

bestämning av FVIII:CO och vWF:RCO. Test av BT och blodtryck utfördes vid samma tid. Som 

referenstal för analyserna av FVIII:C och vWF på laboratoriet användes en standard satt av World 

Health Organisation (WHO). Andra försöket gjordes på enbart fyra patienter, venöst blodprov togs vid 

½, 1, 2, och 4 timmar efter infusionen avslutats, för bestämning av FVIII:CO och vWF:RCO, samt BT 

utfördes vid samma tidpunkt. Vid tillfället patienterna fick infusion av DDAVP var ingen blödande, så 

ingen mätning av BT gjordes då. 

 

4.1.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Studie utfördes på individer mellan 12 och 65 år, ingen kommentar om kön, vikt eller morbiditet. 

 

4.1.6 RESULTAT I KONTEXT 

Resultaten visar att de som hade effekt av DDAVP, så höjdes alla nivåer, FVIII:C och vWF:RCo, med 

en medelhöjning på 3,6-3,7 gånger på varje. Endast 1 av 15 patienter med vWs typ 2A, uppnådde 

uppsatta kriterierna för effekt. För patienter med vWs typ 2M hade 3 av 21 effekt av DDAVP, och av 

typ 2N hade 3 av 4 effekt, detta visas genom låga värden på vWF:RCo/Ag. BT var initialt förlängd 

hos de flesta patienterna, men det normaliserades endast hos tre patienter. På det hela taget var det 

ungefär bara en femtedel av patienterna som hade en biologisk effekt av DDVAP, definierades som 

minst en 3-faldig ökning av FVIII:C och en höjning av vWF:RCo till nivåer av minst 30 UI/dl och BT 

som var kortare än 12 minuter.  

Som väntat var det patienter med vWs typ 1 som hade bäst effekt, relativt typ 2. Den senare gruppen, 

svarade sämre än väntat enligt tidigare studier. Enligt Federici AB et al:s kriterier så är patienter med 

vWs typ 2A icke mottagliga för DDAVP, oavsett vilken mutation de har. Det visas i andra försöket, 

där vWF:RCo inte påverkas alls, påverkan på vWF:Ag visades på två av fyra patienter med vWs typ 2 

A, endast en patient av dessa fyra hade förbättrad BT, de övriga visade ingen effekt. Genotyp är en 

mer användbar information för att förutse effekt av DDAVP än fenotyp. Artikelförfattarna anser att 

effekten av DDAVP inte är så stor som förut sagts och att det kan finnas, en övertro på att DDAVP 

kan hjälpa som monoterapi vid med mild till moderat vWs. Att det finns flera undertyper av vWs 

visste man sedan tidigare men inte att det hade så stor betydelse för effekten av DDAVP. Studien visar 

att effekten av DDAVP påverkas av genmutationen i vWF. Studien är väl genomförd. Beskrivningen 

av patienterna i studien hade kunnat framgå bättre t.ex. ålder, kön, comorbiditet och andra läkemedel. 

Vissa resultat som hämtats från enbart fyra kan ses som hypotesgenererande.  

  

4.2 EVIDENCE OF A LOCAL MECHANISM FOR 

DESMOPRESSIN-INDUCED TISSUE-TYPE PLASMINOGEN 

ACTIVATOR RELEASE IN HUMAN FOREARM. 

Wall U, Jern S, Tengborn L, Jern C. Blood. 1998 Jan 15;91(2):529-37. (26) 

 

4.2.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

I denna artikel testas hypotesen om DDAVP lokalt stimulerar endotelcellerna till att akut frisläppa 

tissue-type plasminogen aktivator, t –PA och vWF, till blodet eller om det finns någon central 

mekanism inblandad. Studien utfördes på 11 fullt friska mäns underarmar, med den dominanta armen 

som referens. Skillnaderna i halveringstider mellan t-PA och vWF, 3-5 minuter mot 6 timmar, kan 

förklara den snabba av DDAVP inducerade ökning av plasmakoncentrationen av t-PA och vWF. 

Normalvärdet av frisläppningshastigheten av totalt och aktivt t-PA var i denna studie 6,7 ng/min och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9427706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9427706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9427706
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högsta värdet av total t-PA 178 ng/min resp 150 ng/min för aktiv t-PA, erhölls vid den höga dosen av 

DDAVP, 70 ng/min. Vid de lägre doserna visas ingen stor förändring. Resultaten av låga halterna av 

t-PA och vWF i kontrollarmen visar att DDAVP inte påverkas av någon central mekanism.  

 

4.2.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT SPONSOR 

Denna randomiserade, singelblinda studies syfte var att testa hypotesen om DDAVP agerar som en 

lokal stimulator på endotelceller för frisättning av t-PA och vWF oberoende av en central aktivering. 

En hypotes om att förstå DDAVPs verkningsmekanism. När denna studie publicerades 1997, visste 

man sedan tidigare att DDAVP hade antidiuretisk effekt, men även kunde öka halten av plasminogen-

aktivator, vWF och FVIII. Studien var utfördes på elva fullt friska, ickerökande, normalviktiga, 

studerande män i ålder av 22-29 år, med normalt blodtryck. Ingen av personerna använde någon 

medicin eller hade tidigare haft någon historia av hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes mellitus 

eller hyperkolesterolemi. Studien var godkänd av Etiska kommittén vid Göteborgs Universitet. 

Studien sponsrades bl. a. av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond m fl fonder. 

 

4.2.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Det uppkom inga biverkningar hos någon av deltagarna. Där var inga signifikanta förändringar i 

medelartärblodtrycket, hjärtfrekvensen, underarmsblodflödet i kontrollarmen eller någon förändring 

av antalet röda blodkroppar varken före eller efter infusionen. 

 

4.2.4 METODVAL, MÄTETAL 

Studien utfördes efter en fastenatt, 10 timmar, och påbörjades kl 08:30 dagen efter. Deltagarna fick 

först vila i 45 minuter i ett ljudisolerat och nedsläckt rum. I den första studien fick sju deltagare en 

singelblind stegvis administrering av DDAVP med ökande koncentration, 0,7 ng/min, 7,0 ng/min och 

70 ng/min. Infusionerna pågick under 60 minuter i en randomiserad ordning. I den andra studien 

erhöll fyra deltagare den högsta dosen av DDAVP, 70 ng/min, som en konstant intravenös artär-

infusion i den icke dominerande armen och den dominanta armen användes som kontroll. BT och 

medelartärtrycket mättes kontinuerligt. Som placebo användes isoton koksaltlösning, vilket även 

användes för att späda ut DDAVP med. På grund av tekniska problem med den högsta koncen-

trationen av DDAVP infusionen blev den avbruten efter fem minuter hos en av deltagarna. I studie två 

infuseras DDAVP med dosen 70 ng/ min under 20 minuter. Alla infusionerna gjordes med en konstant 

hastighet av 1 ml/min med hjälp av en infusionspump. Alla blodprover, i ven och artär, efter den steg-

vist insatta infusionen av DDAVP, togs före, samt 2, 4, 15 minuter efter infuseringen från den arm i 

vilken dosen givits. 

 

4.2.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Studie var utförd på elva fullt friska, ickerökande, normalviktiga män i ålder av 22-29 år. 

 

4.2.6 RESULTAT I KONTEXT 

Författarna hade utvecklat en human in vivo modell, för undersökning av frisättningshastighet av t-PA 

från kärl i underarm eller från cerebralt kärl. Eftersom bara 0,5 % av cardiac output fördelas till under-

armen i vila är modellen väl anpassad för studier av en endotelial cellreceptoragonist så som DDAVP, 

därför att substansen kan infuseras via brachial artären i mängder som ger en lokal ökning av t-PA 

utan aktivering av centrala reflexmekanismer. Både t-PA och vWF syntetiseras, lagras och sekreneras 
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av endotelceller. I tidigare forskning antogs att DDAVP ökar den reglerade endotel-frisättningen av 

båda proteiner genom en vanlig mekanism.  

Efter den högsta dosen av DDAVP, 70 ng/ min, observerades en trefaldig ökning av underarms-

blodflödet i den undersökta armen. Vid en dos på 7 ng/min DDAVP, var där endast en liten ökning av 

underarmsblodflödet och ingen effekt var observerad under lågdosinfusionen. Med en fortsatt in-

fusion av DDAVP, ökade underarmsblodtrycket långsamt och hade inte återgått till normalvärdet tio 

minuter efter att infusionen var avslutad. Inga andra avvikelser i underarmsblodtrycket observerades 

under placeboinfusionen. Där var en tydlig nettofrisättning på total 6,7 ng/min t-PA från hela under-

armens kärlbädd. Det var ingen tydlig förändring av t-PA frisättning under de första två dosstegen av 

DDAVP. Frisättningen av total och aktiv t-PA vid dosen 70 ng/ min DDAVP, förhöjdes dramatiskt. 

Frisättningen av t-PA efter den höga dosen av DDAVP var snabb. Nettofrisättningen ökade redan 

efter 2 minuter och toppade vid slutet av infusionen. Den maximala nettofrisättningen av total och 

aktiv t-PA från underarmens kärlbädd var i medeltal för total t-PA, 78 ng/min (varierande 35-562) och 

150 ng/min (varierande 65-449) för aktivt t-PA. Nivåerna sjönk långsamt efter avslutad infusion men 

hade inte nått normalvärde efter tio minuter efter avslutad infusion. Det sågs ingen tydlig förändring i 

plasmakoncentration av t-PA efter placeboinfusionen. Efter infusionen av DDAVP ökade nivåerna av 

t-PA i sin aktiva form i brachialvenen, medan den aktiva fraktionen var oförändrad under placebo-

nfusionen. Värdet på arteriellt t-PA ökade något vid slutet av infusionen medan halten av aktivt och 

totalt-PA i brachial artären förblev konstant under hela försöket. Studien visar att medelvärdet på t-PA 

på så mycket som 3,000 ng av t-PA (940-9000 ng) frisattes av den högsta avdelade dos och efter tio 

minuter. I kontrast till vad som observerades för t-PA, så var det ingen signifikant i stimulerad fri-

sättning av vWF som effekt av tillfört DDAVP. Inga mätresultat kunde påvisa någon förändring i 

kontrollarmen vid infuseringen av DDAVP.  

För att studera effekterna av ifall ett ökat blodflöde skulle stimulera endotelcellerna till t-PA fri-

sättning gjordes ytterligare ett experiment på fyra, friska män. De gavs en hög dosen av DDAVP, 70 

ng. Trots ett större blodflöde genom blev det ingen ökning av frisättningen av t-PA. DDAVP visar en 

tydlig effekt som en lokal stimulator på akut frisättning av t-PA. I den första studien sågs där ingen 

tydlig frisättning av t-PA vid dosen 7,0 ng/min, men vid dosen 21 ng/min framkallade en medel-

frisättning på 38,9 ng/min och liter av t-PA. Studien visar att DDAVP har en lokal effekt som 

möjliggör användning av DDAVP lokalt vid kirurgi, efter t.ex. trauma. I studien har man ett väl-

strukturerat urval av deltagare ett renodlat svar på just DDAVPs aktivitet på lokalnivå. Det kan ge ett 

underlag för att även använda DDAVP på annan indikation än till de med blödarobalans, för att snabbt 

öka koagulationen på ett lokalt ställe.  

 

4.3 DDAVP SHORTENS THE PROLONGED BLEEDING TIMES 

OF PATIENTS WITH SEVERE VON WILLEBRAND DISEASE 

TREATED WITH CRYOPRECIPITATE. EVIDENCE FOR A 

MECHANISM OF ACTION INDEPENDENT OF RELEASED VON 

WILLEBRAND FACTOR. 

Cattaneo M, Moia M, Delle Valle P, Castellana P, Mannucci PM. Blood. 1989 Nov 1;74(6):1972-5. 

(27) 

 

4.3.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

Denna artikel handlar om huruvida desmopressin har någon biologisk effekt på patienter med vWs typ 

3, som är en svår variant av sjukdomen. Kryoprecipitat utvinns ur färskt blod genom att först frysa 

sedan tina det, då fälls ett pulver ut vid centrifugeringen, vilket är ett förstadie till högrenat FVIII 

vilket tas fram ur blod (29). Då kryoprecipitatet av FVIII ges som infusion till patienter med svår vWS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2508791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2508791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2508791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2508791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2508791
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blir BT förkortad men inte alltid normaliserad, trots att nivåer av vWF i plasma blir normaliserade. I 

denna studie ville man undersöka vilken additiv effekt 0,3 µg/kg DDAVP gav på blödningstiden hos 

patienter behandlade med en intravenös infusion av ett kryoprecipitat av FVIII. Studien var dubbel-

blind, placebokontrollerad och av crossover-design. Den omfattade 10 patienter med lång BT (>30 

minuter) och svår vWs. Den additiva effekten av DDAVP hos patienter med en blödningstid på 30 

minuter, och som fått den förkortad med 14 minuter efter en intravenös infusion av FVIII, var ytter-

ligare 9 minuter förkortad efter DDAVP. Plasmanivåer av vWF steg från omätbar till normal nivå 

efter behandling med kryoprecipitatet. Den påverkades inte av DDAVP eller saltlösning. Infusioner av 

DDAVP efter kryoprecipitat kan vara av kliniskt intresse för patienter med svår vWs.  

 

4.3.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT SPONSOR  

Denna dubbelblinda placebokontrollerade crossover studie var designad för att se om DDAVP kortade 

ner BT hos patienter med svår vWs vilka sedan tidigare behandlades med FVIII. När denna studie 

publicerades 1989 visste man sedan tidigare att DDAVP påverkar frisättandet av vWF, och att en 

förlängd BT minskas hos patienter med medfödd eller förvärvad blödarsjukdom. Effekten av DDAVP 

hos individer med vWs typ 1 kunde förklaras med ökade halter av vWF i plasma, men inte hur 

DDAVP påverkade patienter med normala eller förhöjda halter av vWF. Eftersom patienter med vWs 

typ 3 inte har vWF att frisläppa från kärlväggens endotelceller, ges ett utmärkt tillfälle att undersöka 

om DDAVP förkortar BT oberoende av frisättandet vWF. Patienterna var tio till antalet och hade alla 

låga, omätbara nivåer av vWF:Ag och vWF:RiCo i plasma och var beroende av infusioner av FVIII 

för sina blödningar i leder och muskler. Deras BT var alla över 30 min. Studien är utförd i Italien, 

University of Mila, och delvis sponsrad av National Institutes of Health.  

 

4.3.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Artikelförfattarna skriver inget om biverkning, men den var randomiserad för att undvika bias. 

 

4.3.4 METODVAL, MÄTETAL 

Artikelförfattarna mätte BT genom snitt i underarmen, Dukes test, efter administrering av FVIII och 

påföljande infusion av DDAVP, 0,3 µg/kg kroppsvikt, eller saltlösning. Mätning av BT angivet i antal 

minuter genomfördes därefter tills blodet avstannat. Behandlingen med DDAVP eller saltlösning 

påbörjades 30 minuter efter avslutat infusion av kryoprecipitat av FVIII. Efter minst 15 dagar eller om 

patienten krävde en förnyad behandling med FVIII efter en blödningsepisod, byttes DDAVP eller 

saltlösning med varandra, varpå ny BT mättes. Blodprov togs omedelbart före och efter infusion av 

kryoprecipitat och efter infusion av DDAVP eller saltlösning. För att ytterligare undersöka hur koa-

gulationen påverkas av DDAVP togs blodprov för att mäta vWF:Ag och vWF:RiCof i plasma före 

och efter kryoprecipitat samt DDAVP eller saltlösning.  

 

4.3.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Artikelförfattarna nämner inget om ålder, kön eller etnicitet av de patienter som deltog i studien, mer 

än att studien utfördes i Milano, Italien. De tio patienterna hade alla svår variant av vWS, vilka kräver 

behandlingar av faktorskoncentrat återkommande för blödningar i muskler och leder.  

 

4.3.6 RESULTAT I KONTEXT 

De mycket långa blödningstiderna hos tio patienter med svår vWs, över 30 min, blev förkortade efter 

FVIII, men normaliserade hos endast en av tio patienter. Den förlängda blödningstiden hos nio 
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patienter blev ytterligare förkortad genom infusion av DDAVP och blev normal hos fem deltagare. 

Hos en deltagare hade DDAVP ingen effekt på BT. Plasma nivåerna av vWF:Ag och vWF:RiCo 

ökade till normala nivåer hos alla patienter efter infusion av kryoprecipitatet och förändrades inte efter 

infusion av DDAVP eller saltlösning. Studien visar att DDAVP ytterligare förkortar BT (från 14 till 9 

minuter) hos patienter med svår vWs, då DDAVP sätts in efter infusion av FVIII. DDAVP kan utgöra 

en effektiv tilläggsbehandling till patienter med svår vWs och slemhinneblödningar som inte fullt ut 

svarat på kryoprecipitat av FVIII. 

Hos personer med vWs typ 1 förmodas effekten av DDAVP bero på en ökning av vWF i plasma, 

medan mekanismen för DDAVP hos personer med normala eller höga plasma nivåer av vWF inte kan 

förklaras. Författarna trodde att patienter med svår vWs med förlängd BT efter behandling med FVIII 

skulle vara en idealisk modell för att testa effekterna av DDAVP på BT oberoende av hur frisättningen 

av vWF sker, eftersom de inte har något att frisätta. Det finns inte något utbyte av vWF mellan plasma 

och endotelceller eller blodkroppar. Plasmanivåerna av vWF:Ag och vWF:RiCo hos patienterna hade 

normala värden efter FVIII-behandling och förblev så även efter infusion av DDAVP, vilket var 

förväntat. Mekanismen bakom hur DDAVP förkortar BT oberoende av frisättning av VWF är fort-

farande okänd. Enkelt och bra upplägg i denna studie. De mäter BT och vWF-halten i plasma efter 

tilläggsbehandling till FVIII med desmopressin eller placebo. Ett litet antal patienter, men det är en 

liten patientgrupp. Det kan vara svårt att få ett större antal av liknande patienter att undersöka efter-

som att mäta BT på de svårt sjuka tar tid och kan vara obekvämt. 

 

4.4. CHANGES IN VON WILLEBRAND FACTOR DURING 

CARDIAC SURGERY: EFFECT OF DESMOPRESSIN ACETATE. 

Weinstein M, Ware JA, Troll J, Salzman E. Blood. 1988 Jun;71(6):1648-55. (28) 

 

4.4.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

I studien redovisas samband mellan vWF, och blodförlust hos 70 hjärtkärlopererade patienter. Hälften 

erhöll DDAVP och andra halvan av patienterna erhöll placebo. vWF koncentrationen mättes och 

varianterna av vWF-molekylen (34) analyserades före och efter operationen, efter läkemedels-

administreringen samt 24 timmar därefter. De som erhöll DDAVP förlorade 1,3 ± 0,5 L blod och de 

med placebo förlorade 2,2 ± 1,4 L blod under de närmaste påföljande 24 timmarna efter operationen. 

Före operationen hade patienter med klaffel en lägre nivå av vWF än patienter med andra hjärtkärl-

sjukdomar. Oberoende av läkemedelsbehandlingen hade patienterna med låg halt av vWF under 

operation större blödningar efter operationen jämfört med patienter med normalnivåer. Efter operation 

steg vWF oberoende av behandling med desmopressin. Skillnader i koncentration av vWF vid be-

handling med DDAVP eller placebo, var liten. Dock sågs det en något mindre blodförlust vid DDAVP 

administreringen. Vinsten av att tillföra DDAVP inför hjärtkärloperationer kan inte beskrivas som 

gynnsam för läkemedelsinducerad förändring i HMWM, high-molecular-wt multimers, (34) men ger 

en ökning av vWF rent generellt.  

 

4.4.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR 

Denna studies syfte är att fastställa vilken effekt en kardiopulmonell bypass (CPB) operation har på 

koncentrationen av vWF och dess sammansättning, HMWM, i blodet. Vidare ville man i studien även 

undersöka om patienter, med risk att få stora blödningar, kunde identifieras genom mätning av vWF-

koncentrationen före en hjärt-/kärloperation, för att senare kunna förhindra eller stoppa stora 

blödningar. Författarna ville även testa hypotesen om medelvärdet av vWF-koncentrationen ökar med 

åren och därmed förklarar halten av vWF. I studien inkluderades 70 patienter. Studien sponsrades av 

NIH och genomfördes i USA.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3259441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3259441
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4.4.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS  

Författarna skriver inget om biverkningar eller bias.  

 

4.4.4 METOD, MÄTETAL 

70 hjärtpatienter, randomiserades till två grupper. 35 patienter fick DDAVP och 35 behandlades med 

placebo. Blodprov togs en dag före operation, direkt efter operation, 90 minuter efter avslutad läke-

medelsbehandling och 24 timmar post operationen. I blodproverna mättes vWF antigen- koncentra-

tionen via electroimmunoassay och vWF-aktiviteten genom ristocetin cofaktorassay. För att bedöma 

ålderns effekt på plasma, vWF-nivåer, fördelning av vWFmultimer, plasmaprov togs även blodprov 

från 50 fullt friska individer i ålder 25-75 år, utan hjärtproblem. Koncentrationen av vWF:Ag be-

dömdes genom electroimmunoassay och vWF aktiviteten mättes genom bedömning av RiCo. 

 

4.4.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Patienterna hade en ålder på 62±12år. Data över de opererade patienternas etnicitet eller kön redo-

visades inte. Åldern på de fullt friska 50 individer som ingick i kontrollgruppen anges till 25-75 år. 

Under försökets gång upptäcktes det, att det inte fanns ett samband mellan vWF-koncentration och 

ålder. 

 

4.4.6 RESULTAT I KONTEXT  

Halten av vWF före operation var lite hög hos ingående patienterna i studien jämfört med normala 

friska personer, 1,8 respektive 1,7 U/ml. Hypotes om att ålder påverkar vWF-halten, kunde inte 

stärkas av testresultaten. Patienter som behandlats med DDAVP tappade 1,3 ± 0,5 L liter blod under 

och efter operation jämfört med de obehandlade patienterna, 22 st, som tappade 2,2 ± 1,4 L liter blod. 

Resultaten visar att blodförlust och låga nivåer av vWF före operation tenderar att associera till 

patienter som behandlats med placebo och inte hos dem vilka behandlades med DDAVP. vWF-

koncentrationen steg hos de flesta patienterna i upp till 90 minuter efter operationen efter administ-

rering av läkemedel, och ökningen var större och mer konsekvent för de vilka erhöll DDAVP, än 

placebo. Den totala blodförlusten var inte starkt korrelerad med vWF-koncentrationen efter 90 

minuter, varken för DDAVP behandlade eller placebo. 

vWF-koncentrationen för de 11 placebodeltagare med blodförlust på över 2 liter, var på en nivå av 1,3 

± 0,5 U/ml, jämfört med 1,5 ±-06 U/ml för placebodeltagare. Detta indikerar att även om total blod-

förlust och vWF-koncentration inte var linjärt relaterade, så fanns det en tendens att en låg halt av 

vWF ledde till högre blodförlust. Effekten av DDAVP på vWF-koncentrationen 24 timmar efter 

operation var låg. Medelnivån av vWF-antigen låg på 2,5±0,7 ml för DDAVP i behandlingsgruppen 

vilket var nästan exakt samma som hos placebogruppen, vilka hade 2,4±0,6 U/ml. Efter nittio minuter 

steg fortfarande halten av HMWM oberoende av om DDAVP eller placebo givits. Den normaliserade 

nivån av HMWM för deltagare i DDAVP-gruppen hade större värde än placebo-gruppen, 1,24 ± 0,18 

respektive 1,16 ± 013. Efter 24 timmar hade bägge grupperna samma fördelning av HMWM med 

exakt samma nivå på 1,07. 

Under hela den kirurgiska proceduren hade både patienter behandlade med DDAVP och placebo 

mycket högre nivåer av vWF än vad som krävs vid normal koagulation. För att testa hypotesen om 

stora och mer hemostatiskt effektiva aggregat av vWF (vWF-multimerer) frisattes i större mängder 

hos patienter med DDAVP- behandling jämfört med de utan DDAVP analyserades sammansättningen 

av faktoraggregaten och deras omvandling till monomerer av vWF. Efter operationen, vid tiden för 

maximal förväntad DDAVP effekt, hade placebo-deltagarna vWF- nivåer på1,5 ± 0,65 U/ml jämfört 

med 1,8 ± 0,5 U/ml hos DDAVP-deltagare. Även om denna skillnad var märkbar, var den mindre än 
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den två, tre faldiga ökning av vWF som ses hos friska individer. Effekten av DDAVP för att minska 

blodförlust kan inte förklaras av närvaro av HMWM, eftersom skillnaden mellan behandling och 

placebo var så liten, och bägge grupper hade vWF koncentration inom den förväntade nivån för en 

normal koagulation. 

Faktorer, som inte undersöktes i denna studie, och som påverkas av DDAVP är ökningar av FVIII och 

exponering av nya bindningsställen på endotelceller. DDAVP kan utöva gynnsamma effekter genom 

att öka frisättning av vWF, så att nivån av den kommer över den tröskel som är nödvändig för att koa-

gulation ska starta. Studien mäter relevanta parametrar för att visa effekten DDAVP .  

 

4.5 CONTROLLED TRIAL OF DESMOPRESSIN IN LIVER 

CIRRHOSIS AND OTHER CONDITIONS ASSOCIATED WITH A 

PROLONGED BLEEDING TIME. 

Mannucci PM, Vicente V, Vianello L, Cattaneo M, Alberca I, Coccato MP, Faioni E, Mari D. Blood. 

1986 Apr;67(4):1148-53. (29) 

 

4.5.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

DDAVP förkortar en förlängd blödningstid hos patienter med uremia, medfödd blodkroppsdys-

funktion och vWs. Alla 53 patienter hade förlängd BT och DDAVP förkortade märkbart BT hos 21 

patienter med cirrosis, 8 patienter med oklassad förlängd BT och hos 10 frivilliga som tog aspirin och 

tiklopidin. BT förändrades inte nämnvärt hos 15 patienter med svår trombocytopeni eller hos 9 med 

medfödd blodkroppsdysfunktion. Författarnas upptäckt kan ge en indikation på att DDAVP kan ges 

vid tagning av biopsier eller vid andra kirurgiska ingrepp hos patienter med förlängd blödningstid, 

emedan DDAVP är ineffektiv hos patienter med trombocytopeni eller medfödd blodkroppsdys-

funktion, vilket är känt sedan tidigare. 

 

4.5.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR 

För att utvärdera värdet av den kliniska effekten av DDAVP, utformades denna RCT-studie med 53 

patienter och 10 frivilliga med skilda förutsättningar, med skilda kliniska symptombilder som alla var 

associerade med en förlängd BT tillsammans med 10 frivilliga personer som intagit acetylsalicylsyra 

(Aspirin®)eller tiklopidin, för att öka deras normala BT.  

 

4.5.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Studien kunde inte utföras som dubbelblind eftersom DDAVP ger ansiktsrodnad förklarar artikel-

författarna. 

 

4.5.4 METODVAL, MÄTETAL 

53 patienter, 25 män och 28 kvinnor, ålder 15-65 år, boende i Italien och Spanien, inkluderades i 

studien på basis av en BT på tio minuter eller mer. Av dessa 53 patienter hade 21 alkoholrelaterad 

eller postnekrotisk levercirros, diagnoserad genom levertest eller biopsi. Deras antal blodkroppar var 

normalt, eller något lågt. 15 patienter hade svår trombocytopeni. Nio patienter med varierande blod-

kroppsdysfunktion diagnostiserade genom Glanzmanns kriterier. Åtta deltagare hade förlängd BT utan 

känd orsak. Dessa oförklarligt förlängda blödningstider kan bero på vaskulära defekter eller på att 

andra läkemedel påverkar blodkropparnas beteende. Författarna kallade denna grupp för oklassad 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3513867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3513867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3513867
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förlängd BT. Inga av dessa deltagare hade tagit aspirin eller något annat läkemedel som kunde på-

verka blodkropparnas beteende under en tid av minst tio dagar från intag till start av studien. I studien 

inkluderades även 6 frivilliga vilka var gränsfall eller hade ett lätt förhöjt BT, efter att ha intagit 500 

mg acetylsalicylsyra två timmar före studien. Fyra frivilliga hade en mycket förlängd BT eftersom de 

hade tagit 500 mg tiklopidin dagligen sex dagar innan start av studien.  

Alla deltagare gavs information om studiens syfte och att det följer Helsingfors deklarationen. 

Patienter och frivilliga var randomiserat indelade till att få engångsdos av DDAVP eller kok-

saltlösning. Deltagare bytte till den andra behandlingen efter 20 dagar. Efter en viloperiod på minst 30 

minuter, gavs 0,3 µg/kg kroppsvikt som en infusion under 30 minuter. Blodprov togs före infusionen, 

omedelbart efter, 30 min resp fyra timmar efter påbörjad infusion för analys.  BT mättes från två 

vertikala snitt på underarmen och ett medelvärde av dessa anges i minuter, enligt Dukes test. Normal 

blödningstid, enligt denna metod är 3-7 minuter. Värdena jämfördes med blodprover från 15 fullt 

friska kvinnor och män. FVIII, vWF:Ag och RICof uttrycktes i enheter per deciliter med referenser 

enligt standard för faktor VIII aktivitetet från National Institute for Biological Standards London.  

 

4.5.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

25 män och 28 kvinnor, ålder 15-65 år, boende i Italien och Spanien ingick i denna studie.  

 

4.5.6 RESULTAT I KONTEXT 

Utgångsvärdena på BT före administrering av DDAVP eller placebo var likartade, 16-30 minuter. Hos 

patienter med levercirros var den förlängda blödningstiden inte relaterad till antalet blodkroppar. Hos 

9 av 21 deltagare med levercirros, hade BT förkortats för de som fick DDAVP från 16 till 12 minuter 

vid provet som togs efter 30 minuter och för två deltagare vid prov som togs efter 240 minuter för-

kortats till under tio minuter, gränsen för denna studie. DDAVPs effekt uppkom oberoende av antalet 

blodkroppar. Efter saltlösningsinfusionen hade inte BT förkortats i de prover som togs efter 30 och 

240 minuter. Hos patienterna med oklassad förlängd BT blev BT märkbart kortare efter administrering 

av DDAVP. Hos fyra av åtta deltagare blev BT kortare än tio minuter, vid 30 minutersprovet och tre 

av åtta patienter vid 240 minutersprovet. Ingen erhöll kortare BT efter administrering av saltlösning. 

Hos patienter med trombocytopeni var det ingen signifikant förändring av BT efter varken DDAVP 

eller saltlösning. BT var förkortad till mindre än tio minuter hos endast en patient efter koksaltlösning. 

Hos två patienter med Glanzmann tromboblasthemia var BT längre än 30 minuter och förblev så i alla 

prover efter DDAVP och saltlösning. Hos de sju patienter med medfött fel i kärlväggen för vWF, blev 

inte BT förändrad efter DDAVP eller saltlösnings infusion. Efter DDAVP infusionen blev BT kortare 

än tio minuter, hos två deltagare vid 30 minprovet och hos en efter 240 minuter, men ingen efter 

placebo. Hos de sex deltagarna vilka tog aspirin blev BT signifikant kortare vid 30 och 240 minuter 

efter infusion av DDAVP men inte efter koksaltlösningen.  

Hos alla fyra deltagare som intog tiklopidin var BT längre än hos de som intog aspirin. BT blev 

förkortad till mindre än tio minuter, från 24 min vid provet efter 0,5 tim, men hade återgått 19 minuter 

då prov togs efter 4 tim. Saltlösning gav ingen förkortning av BT. Dessa skillnader var inte statistiskt 

analyserade på grund av få deltagare. Efter DDAVP sågs det en ökning av FVIII, vWF:Ag, RiCof vid 

t=0,5 och 4 tim, och en förkortning av BT men ingen förändring på antalet blodkroppar. Ingen för-

ändring noterades av värdena på dessa parametrar då saltlösning användes. Syftet med denna kont-

rollerade studie var att se om DDAVP är effektiv i ett antal kliniska situationer för patienter med 

förlängd blödningstid. Det viktigaste fyndet var att efter infusion av DDAVP så blev BT förkortad till 

mindre än tio minuter hos hälften av patienterna med cirrosis. Varför BT är förlängd hos cirros-

patienter är inte helt förklarat. DDAVP var även effektiv, och gav förkortad BT hos patienter med 

oklassad förlängd blödningstid och hos frivilliga vilka intog aspirin och tiklopidin. Hos deltagare med 

trombocytopeni eller blodkroppsdysfunktion fanns ingen signifikant förkortning av BT, även om tre 

av sju deltagare med medfödd fel på tromocytfunktionen, erhöll en markerad minskning av BT. Det 

återstår att förklara varför DDAVP omgående förkortar förlängd BT hos deltagare vilka intar 



18 

 

tiklopidin, men inte hos patienter med medfödd trombasteni, vilka har förlängd BT. Även om denna 

hypotes om att DDAVP skulle förkorta BT även för patienter med förlängd BT, som inte var för-

klarade med de vanligaste blödarsjukdomarna har effekten av DDAVP styrkts med fyndet av förhöjd 

blodkroppsadhesion hos normala frivilliga efter DDAVP infusion, ytterligare faktorer måste före-

språkas för att förklara den hemostatiska effekten av DDAVP, även om stora mängder vWF frisattes 

hos alla deltagare i studien så förkortades inte BT hos alla. 

 

4.6 DESMOPRESSIN AND BLEEDING TIME IN PATIENTS WITH 

CIRRHOSIS. 

Burroughs AK, Matthews K, Qadiri M, Thomas N, Kernoff P, Tuddenham E, McIntyre N. Br Med J 

(Clin Res Ed). 1985 Nov 6;291 (6506):1377-81. (30) 

 

4.6.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

DDAVP, gavs intravenöst till nio patienter med kronisk leversjukdom och till ytterligare sex patienter 

i en dubbelblind placebo kontrollerad studie. DDAVP förkortade BT från 11 min, (medelvärde) in-

gångsvärde, till 6 min, (medelvärde) efter en och tre timmar efter infusion av DDAVP. Det fanns 

ökning av faktor VIII, vWF och RiCo aktivitet, men ingen höjning av faktor VII, IX, X, XI eller XII. 

Ökad fibrinolys kunde inte blockeras av tranexamsyra. Det multimera mönstret av vWF var studerat 

för första gången på patienter med kronisk lever sjukdom. Detta mönster av vWF var normalt men 

efter administrering av DDAVP steg halten av multimerer tydligt, kan vara en viktig mekanism för att 

förkorta BT hos personer med cirros. DDAVP kan vara av värde vid defekter i hemostasen hos 

patienter med kroniskt leversjuka. Hos denna patientgrupp är faktor VIII-koncentrationen hög eller 

förhöjd, jämfört med personer som lider av uremia. I denna studie redovisades resultat som visar att 

DDAVP kan korrigera protrombintiden hos åtta patienter med en väldefinierad cirros, vilket var en 

oväntad effekt eftersom faktor VIII agerar utanför ”extrinsic pathway” i koagulationskaskaden.  

 

4.6.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR  

Syftet med denna studie var att bedöma den hemostatiska effekten av DDAVP hos kroniskt leversjuka 

och studera förändringar i den multimera formen av vWF, HMWM. Först gjordes en pilotstudie för att 

definiera ett utgångsvärde för denna typ av patienter, därefter gjordes studien med att undersöka BT, 

protrombin och partiell tromboplastintid, antal blodkroppar och halt av FVIII. 

 

4.6.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Upphovsmännen till denna artikel tar inte upp några viktiga biverkningar eller bias. 

 

4.6.4 METODVAL, MÄTETAL 

Vid den första pilotstudien, nio patienter deltog, åtta med cirros, vilket konfirmerades genom biopsi, 

en hade kolestas av en alkoholinducerad pankreatit och en hade en leversvulst. Det hade inte varit 

några blödningsperioder eller tranfusioner av blodprodukter under de närmaste tre månaderna. Inga 

läkemedel som påverkade koagulationen gavs tio dagar före studiens start. Patienterna hade även 

avstått från alkohol tio dagarna före studien. DDAVP gavs intravenös, 0,3 µg/kg, via infusion under 

15 minuter. Tre patienter gavs även 1 g tranexamsyra intravenöst under 15 minuter strax före 

DDAVP-infusionen. Före administreringen av DDAVP, samt en och tre timmar efter infusionen togs 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3933677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3933677
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blodprover. Vid samma tillfälle togs även blodprov för att bestämma antalet blodkroppar, blodfilm, 

plasmaelektrolyter och osmolaritet. 

Den andra studien är en dubbelblind placebokontrollerad, tolv patienter med cirrosis randomiserades 

till en infusion under 15 minuter av DDAVP, 0,3 µg/kg, eller placebo = koksaltlösning. Variabler: BT, 

protrombin och partial tromboplastin tid, och FVIII mättes blint före och en timme efter avslutad 

infusion av DDAVP. Komorbiditet: Tre patienter i varje grupp var klassade som alkoholister. Tre 

patienter i placebogruppen och fyra i DDAVP-gruppen hade ascites. Två personer i placebogruppen 

och en i DDAVP gruppen hade encefalopati.  

 

4.6.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Artikelförfattarna skriver inget om ålder eller kön på deltagarna i de bägge studierna. 

 

4.6.6 RESULTAT I KONTEXT 

Pilotstudien: DDAVP förkortade BT från 11 min, (medelvärde) ingångsvärde, till 6 min, (medelvärde) 

efter en och tre timmar efter infusion av DDAVP. Fem patienter (vilka dessa var framgick inte av 

texten) hade förlängd blödningstid före infusionen. BT hos tre av dessa patienter blev normal, d.v.s. 

mindre än tio minuter, medan BT hos de två andra minskade från 25 till 18 minuter respektive från 26 

till 17 minuter efter tre timmar. BT för fyra patienter (vilka var dessa förtydligas inte) med normala 

värden minskade (antal minuter anges inte) hos tre men inte hos den fjärde, med kroniskt aktiv hepatit. 

Röda och vita blodceller samt blodplättar var oförändrat. Både faktor VIII och vWF koncentrationer 

var normala eller höjda före infusionen av DDAVP. FVIII, vWF-antigen och RiCo visade ökning efter 

infusion av DDAVP. Hos alla patienter var det oförändrade nivåer av faktor VII, IX, X, XI och XII. 

Kontrollerad Studie: Patienter vilka gavs placebo eller DDAVP, uppgav inte några skillnader på 

mätvärdena vid mätning av hemostasen. I gruppen med placebo sågs inget av kliniskt intressanta 

skillnader från normalvärdet i BT, partial tromboplastin tid, FVIII, vWF eller ristocetinkofaktor. I 

gruppen till vilken det gavs DDAVP var alla variabler förändrade en timme efter infusionen jämfört 

med det normala värdet. Maximal förkortning av BT var från 20 till 11 minuter och den minsta var 

från 18-15 minuter. Mönstret av ökad FVIII, vWF-antigen och RiCo var liknade den som uppgavs i 

pilotstudien, med större ökning av FVIII än de övriga. Denna studie visar att DDAVP förkortar BT 

hos patienter med cirros. Resultaten av pilotstudien konfirmeras i denna dubbelblinda placebo 

kontrollerade studien. Trots att BT påverkas av många parametrar såsom blodplättsbeteende, plasma-

koagulationproteiner, vaskulär kontraktilitet (kärlsammandragningsförmåga), mm, så visar resultaten i 

denna studie att patienter med cirros med en av ökning av HMWM vWF i plasma får förkortad BT. 

Patienter i denna studie vars BT inte förändrades, kan ha en oförmåga till att frisätta högmolekylära 

vWF. Osäkert är om dessa patienter svarar på behandling med DDAVP. Författarnas huvudsakliga 

upptäckt är att en uttalad ökning av vWF och förändringar av högmolekulärt(34) vWF. FVIII och 

vWF-antigenen ökade mer än deras biologiska aktivitet. Denna studie är den första till att rapportera 

uppgifter om vWF hos kroniskt leversjuka personer.  

 

4.7 EFFECT OF DESMOPRESSIN ON PLATELET 

AGGREGATION AND BLOOD LOSS IN PATIENTS UNDERGOING 

VALVULAR HEART SURGERY. 

Jin L, Ji HW. Chin Med J (Engl). 2015 Mar 5;128(5):644-7. doi: 10.4103/0366-6999.151663. (31) 

 

4.7.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25698197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25698197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25698197
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Artikel handlar om huruvida DDAVP har effekt på trombocytaggregationen samt på blodförlust vid 

kardiopulmonell kirurgi. Blodförlusten som uppstår direkt efter och inom sex timmar efter operation 

av hjärtat, minskade för de individer vilka erhöll DDAVP jämfört med de individer vilka erhöll endast 

saltlösning. Det antal vårdfall vilka behövde blodtransfusioner av färsk frusen plasma minskades 

tydligt. Man såg ingen skillnad i trombocyt-aggregationen, urinvolym, antal röda blodkroppar samt 

blodförlust 24 timmar efter kirurgin mellan de båda grupperna behandlade med DDAVP eller 

saltlösning. Att ge en singeldos av DDAVP kan minska blodförlusten och behovet av blodtransfusion 

de 6 närmast följande timmarna efter en valvulär hjärtoperation, men det har ingen påverkan på 

trombocytaggregationen. Blodförlusten de närmaste sex timmarna direkt efter operationen var mindre 

för gruppen med DDAVP behandling, 202±119 ml jämfört med 258±143 ml. Mängden av blod-

tranfusion, färsk frusen plasma, minskade i gruppen med läkemedel med 3,8 % gentemot kontroll-

gruppen 12 %. 

 

4.7.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR  

DDAVP kan öka halten av vWF och FVIII, därav denna studies tillkomst för att utreda om DDAVP 

kan förbättra trombocytfunktionen, öka koagulationen och minska blodförlusten vid hjärtklaffs-

operationer. 102 patienter, vilka opererades i hjärtat under oktober 2010 till juni 2011, delades in i två 

grupper, en grupp erhöll DDAVP, n=52 samt den andra kontrollgruppen som gavs koksaltlösning i 

motsvarande mängd, n=50. De 102 patienterna i denna studie skulle alla genomgå en operation, för 

hjärtklaffsfel (klaffar som läcker). Kriterierna var efter The American Society of Anasthesiolisk 

klassifiering nivå II-III. De ingående individerna skulle inte ha någon koronar hjärtsjukdom eller hjärt-

svikt, ingen blodsjukdom, preoperativa test skulle vara gjorda av koagulationen, trombocytantalet 

skulle vara normalt samt att ingen antikoagulantia eller hemostas terapi intaget minst en vecka före 

försöket. Exklusionskriterierna var akuta eller upprepade operationer i hjärtat. Studien var godkänd av 

Ethics Committe of Fuwai Hospital. 

 

4.7.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Upphovsmännen skriver inget om biverkningar eller att det skulle ha uppkommit någon bias. Att 

DDAVP har ansiktsrodnad som vedertagen biverkning borde författarna nämnt. 

 

4.7.4 METODVAL, MÄTETAL 

Dosen av 0,3 µg/kg kroppsvikt gavs till patienter via infusion intravenöst då de uppvärmdes 

(operationen gjordes vid nedkylning). Till kontrollgruppen gavs motsvarande mängd saltlösning. 

Trombocytaggregationen mättes med ”AggRAM four way PLT aggregation instrument”. I studien 

mättes blodförlust, mängd blodtransfusion, Hb-nivåer, trombocytantal och urinmängd vid olika tider 

och jämfördes. Alla patienterna opererades med öppen hjärtkirurgi, mittlinjesnitt, vid låg kropps-

temperatur. De fick tranexamsyra i en totaldos av 30 mg/kg kroppsvikt i preventivt syfte. Patienternas 

eget blod återanvändes så mycket som det gick. Under ingreppet ca 30 minuter före den kardiära 

resucitationen (under återuppvärmningen) gavs DDAVP 0,3 µg/kg kroppsvikt under 10 minuter. 

Kontrollgruppen erhöll samma mängd saltlösning i denna dubbelblinda studie. Venöst blod in-

samlades vid tre tillfällen, före ingreppet men efter bedövningen, under DDAVP-infusionen, och två 

timmar efter infusionen, för att mäta trombocyt- aggregationen. Blodvolymförlust och blodtransfusion 

vid 6 timmar och 24 timmar efter ingreppet, Hb-nivå och trombocytantal före ingreppet samt 24 

timmar efter ingreppet och urinmängd föra och efter ingreppet noterades. Postoperativa myokardiella 

infarkter och tromboshändelser var även de noterade.  

 

4.7.5 STUDIENS GENERALISERBARHET OCH BIAS  
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Ingen skillnad sågs mellan grupperna efter randomisering med avseende på ålder, kön, vikt, kirugitid 

eller CPB mellan grupperna, de var väl matchade. Ålder på patienterna var 49 ± 10 år resp 53 ± 9 år, 

samt 58 och 60 % var kvinnor och vikten var 63 ± 12 resp 59 ± 11kg. 

 

4.7.6 RESULTAT I KONTEXT 

Jämfört var blodförlusten efter 6 timmar, 202±119 ml för DDAVP gruppen och 258±143 ml i 

placebo-gruppen. Men efter 24 timmar var resultat 525±242 ml för DDAVP gruppen och 574±307 ml 

i placebo-gruppen. Stora variationer gör det svårt att ge tydligt svar om effekten av DDAVP. Det 

postoperativa behovet av färsk frusen plasma var 2/52 i DDVAP-gruppen och 6/50 i placebo-gruppen. 

Där var ingen skillnad i antal röda blodkroppar och trombocythalt mellan de två grupperna. Förmågan 

för trombocyterna att aggregera var oförändrad jämfört i grupperna före kirurgi, före läkemedels-

administreringen samt 2 timmar efter läkemedelsadministreringen. Det fanns inga betydande 

skillnader mellan de två grupperna med avseende på Hb-nivå och trombocytantal före kirurgi eller 24 

timmar efter. Det noterades inga skillnader mellan grupperna med avseende på urinproduktion, före 

kirurgin, (1 156 ± 391ml vs 997 ± 370 ml) och 6 efter timmar efter kirurgi (1 444 ± 689 ml vs 1 376 ± 

638 ml) och 24 timmar efter kirurgin (3 939 ± 1 053 ml vs 3 833 ± 938 ml). 

 Det uppkom ej några postoperativa komplikationer såsom hjärtinfarkt, trombos eller död hos någon 

deltagare under studiens gång. I denna studie användes DDAVP i samband med kirurgin och resultatet 

visar att en enda singeldos med DDAVP effektivt minskar blodförluster vid tidigt stadium, 6 timmar 

efter ingreppet, vilket följer den förväntade aktiva period av DDAVP i kroppen. 6 timmar. 24 timmar 

efter kirurgin sågs ingen skillnad i blodförlust, vilket kan tolkas så att patienter med postoperativa 

blödningar kräver ånyo infusioner av DDAVP efter ca 6 timmar. Det sågs ingen skillnad i behov av 

transfusion av röda blodkroppar mellan de två grupperna. Denna studie visar i likhet med tidigare 

studier att det finns ingen skillnad mellan DDAVP och kontrollgruppen med avseende på trombocyt-

aggregation. Vad det gäller DDAVPs antidiuretiska effekt, hittades inga skillnader i urinproduktion 

varken före eller efter operation. Det har i tidigare studier framkommit att om vätskeintaget begränsas 

till de 24 timmarna runt läkemedelsintaget så uppkom inte övervätskning eller hyponatremi. DDAVP 

kan säkert användas intra- och postoperativt för att förbättra hemostasen på patienter som genomgår 

kardiokirurgi med CPB avslutar Lei Jin och Hing Wen Ji. 

 

4.8 TREATMENT OF ACQUIRED VON WILLEBRAND 

SYNDROME IN PATIENTS WITH MONOCLONAL 

GAMMOPATHY OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE: 

COMPARISON OF THREE DIFFERENT THERAPEUTIC 

APPROACHES. 

Federici AB, Stabile F, Castaman G, Canciani MT, Mannucci PM. Blood. 1998 Oct 15;92(8):2707-

11. (32) 

 

4.8.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

Patienter med Monoclonal Gammapathy of Uncertain Signifiance (=MGUS), kan utveckla förvärvad 

von Willebrands sjukdom, fvWS. Hos dessa patienter görs en undersökning av hemostasen för att 

kunna förhindra eller stoppa blödningsepisoder och förhindra större blödningar vid kirurgi. En del 

patienterna med fvWS kan inte botas då orsaken till MGUS inte är känd. Därför finns det ett behov att 

finna en behandling till dessa patienter. Denna artikel handlar om huruvida DDAVP, FVIII/vWF-

koncentrat eller högdos av Ig har någon biologisk effekt på patienter med MGUS med fvWS. Denna 

studie har visat att fvWS associerad med MGUS ger ett lågt terapeutiskt svar efter behandling med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763553
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DDAVP och plasma koncentrat av FVIII/vWF. Hos patienter med IgG-MGUS ses endast ett över-

gående terapeutiskt svar av DDAVP, i vårdfall med IgM-MGUS ses effekt av DDAVP hos tre av fyra 

patienter. 

 

4.8.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR  

Detta är den första studie där man studerat effekten av DDVAP, vWF/FVIII-koncentrat jämfört med 

höga doser av intravenös Ig för att stoppa eller förhindra blödning hos individer med IgG-MGUS eller 

IgM-MGUS med fvWS. Under åren 1990-1996 upptäcktes 560 nya vårdfall med diagnosen MGUS på 

två centra i Italien. Av dessa 560 var det endast 10 patienter som utvecklade fvWS. Dessa 10 patienter 

med MGUS ingick i denna studie. Hälften var kvinnor, 28-57år och hälften män mellan 54 och 78 år 

med spontana, svåra, återkommande blödningar. Det fanns ingen tidigare hereditet inom familjen av 

blödningsrubbningar. Alla tio vårdfallen hade mild till moderat svårt blödningssymtom utom patient 

nr 3 och nr 5, vilka hade så svåra blödningar i magtarmkanalen att de krävde sjukhusvistelse med 

blodtransfusion. Någon exklusionskriterier anges inte i studien. 

  

4.8.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Ingen upptäckt av inhiberande aktivitet mot FVIII/vWF redovisades hos dessa försökspersoner. Inga 

uppgifter finns i studien om andra eventuella biverkningar eller bias. Observerad skillnad i det 

multimera mönster hos vWF:propeptide/Ag som orsak till fvWS redovisas inte i studien.  

 

4.8.4 METODVAL, MÄTETAL 

I denna öppna crossover test gjord mellan mars -95 och april -97 fick alla de tio vårdfallen, vardera, 

tre olika separata behandlingarna med minst 15 dagars mellanrum. I studien mättes BT, FVII:C, 

vWF:Ag, vWF:RCo, vWF:propeptid samt HMWM. DDAVP gavs i dosen 0,3 µg/ kg kroppsvikt och 

blodprov och BT togs före och ½, 1, 2, 4 timmar efteråt. FVIII-koncentrat gavs i dosen 40 U/kg 

kroppsvikt och BT och blodprov togs före och 0,5, 1, 2, 4 timmar efter infuseringen. IVIg gavs som 

daglig dos 1g/kg kroppsvikt under två dagar, så kallad korttids behandling, före tandutdragning, åtta 

fall, parotid kirurgi, ett fall samt abdominal kirurgi, ett fall. Här togs blodprov och BT före och 1, 2, 4, 

6, 8 dagar efter början av behandlingen, så kallad korttidsterapi. Hos vårdfall nr tre och fem med IgG-

MGUS gavs en singeldos av IG efter varje 21 dagarsperiod, så kallad långtidsterapi, under sex 

månader, eftersom dessa vårdfall hade återkommande kraftiga magtarmblödningar, med anemi som 

följd. 

 

4.8.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Hälften var kvinnor, 28-57 år och andra hälften var män i åldern 54-78 år. Alla var svårt sjuka i fvWs, 

med kraftiga återkommande blödningar i näsa, munhåla eller magtarmkanal. De flesta kvinnorna hade 

mycket kraftiga menstruationer.   

 

4.8.6 RESULTAT I KONTEXT 

Deltagarna hade en BT före behandlingarna på mellan 10-23 minuter. FVIII-nivåerna var låga men 

mätbara, 9-36 U/dl. vWF:Ag nivåerna var låga , 3-37 U/dl. vWF:RCo var under mätgränsvärdet 

på6U/dl hos alla deltagare. Trombocyt vWF:Ag och vWF:RCo var normal hos alla. Effekten av 

DDAVP på BT var att den minskad. BT var kortare efter en timme men steg till ursprungligt värde 

igen efter 4 timmar. Koncentrationen av FVIII/vWF steg efter 0,5 tim, därefter sjönk halten till det 

ursprungliga värdet efter DDVAP-terapin FVIII/vWF-koncentrat gav att BT förkortades, men inte till 
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normalnivå, direkt efter infusion men återvände till tidigare värde efter fyra timmar. För de, n= 8, 

vårdfall med IgG-MGUS blev resultatet av en IVIg dos på 1g/kg/dag under två dagar att efter en dag 

så normaliserades BT och FV III/vWF-halterna. Bäst effekt sågs efter fyra dagar och fram till dag 18. 

Vid dag 21 var effekten tillbaka på ursprungligt nivå. IVIg med fvWS är en mycket kostsam terapi, 

även om den är gynnsam. Den ges inte enbart vid tillfällig kirurgi utan den är även effektiv vid 

profylaktisk behandling av kroniska blödningar i magtarmkanalen. IVIg var 3:e vecka under 1 år gav 

god effekt på FVIII/vwF mätvärdena. Dosen 1 g/kg kroppsvikt verkar vara en lämplig dos eftersom en 

lägre dos ej gav önskad effekt.  

 

4.9 TREATMENT OF SEVERE PLATELET DYSFUNCTION AND 

HEMORRHAGE AFTER CARDIOPULMONARY BYPASS: 

REDUCTION IN BLOOD PRODUCT USAGE WITH 

DESMOPRESSIN 

Czer LSC, Bateman TM, Gray RJ, Raymond M, Stewart ME, Lee S, Goldfinger D, Chaux A, Matloff 

JM. J Am Coll Cardiol. 1987 May;9(5):1139-47. (33) 

 

4.9.1 ANALYSSAMMANFATTNING 

Denna artikel handlar om ifall DDAVP har någon biologisk effekt på patienters hemostas efter CPB 

kirurgi, och vilka delar av hemostasen som påverkas, 16 variabler mättes. Försämring av trombocyt-

funktion är vanlig efter CPB, och kan resultera i väsentliga blodförluster. Då det är känt att DDAVP 

förkortar BT vid flera trombocytavvikelser, gjordes denna kontrollerad, klinisk studie där man 

initierade intravenöst DDAVP till 39 patienter med en större blödning i mediastinum, >100ml/timme 

och samtidig förlängd BT (>10 minuter), två timmar efter avslutad operation. Jämfört med kontroll-

gruppen krävdes mindre blodprodukter så som trombocyter, färsk frusen plasma, kryoprecipitat, röda 

blodkroppar, totalt, 29 ± 19 vs 15 ± 13 units/patient samt trombocytkoncentrat, 12 ± 9 vs 4 ± 7 

units/patient. BT minskades från 17 till 12,5 minuter hos DDAVP-gruppen. Nivåerna av FVIII, 

prokoaguleringsaktivitet VIII:C och vWF/vWF ökade i DDAVP-gruppen. Svår trombocytdys-

funktion var förbättrad inom en timme efter DDAVP infusion, då inga blodprodukter gavs. Omedel-

bart efter öppen hjärtkirurgi är stora blödningar vanligt, vilket kan kräva vidare utredning. Orsak kan 

vara minskad titer av koagulationsfaktorer, inadekvat reversering av heparin-terapi, överdriven 

protamin administrering, ökad fibrinolytisk aktivitet, onormal fibrin polymerisation, mild trombo-

cytopeni eller defekt trombocyt pluggbildning.  

 

4.9.2 STUDIENS SYFTE OCH URVAL SAMT UTFÖRARE OCH SPONSOR  

Nedsatt trombocytfunktion är vanligt efter CPB kirurgi, och kan ge upphov till väsentliga blod-

förluster. Det är känt sedan tidigare att DDAVP förkortar BT för flera olika trombocytrelaterade 

sjukdomar och därför utformades denna studie för att undersöka om patienter efter infusion av 

DDVAP kräver mindre blodprodukter jämfört med placebo. Primära utfallsvariablar var minskat antal 

blodtransfusioner, blodförlust och BT. Mellan juli -83 och juni-85 selekterades patienter med: 

1. preoperativt normalt trombocytantal och normal BT 

2. nedsatt trombocyt funktion med BT >10 minuter i anslutning till blödning från mediastinum 

som kvarstod under mer än två timmar efter en avslutad CPB operation. 

Exklusionskriterier: tidigare blödarobalans eller känd faktorsofullständighet, acetylsalicylsyra under 

de senaste sju dagarna, tidigare behandling med DDAVP eller ifall patienten hade utvecklat en enorm 

bröstkorgsblödning vilket krävde en omedelbar reoperation. 39 patienter uppfyllde studiens in-

klusions- och exklusionskriterier. De 16 först rekryterade patienterna utgjorde kontrollgrupp, och de 
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23 påföljande patienterna, grupp 2, erhöll DDAVP 0,3 µg/kg kroppsviktutspätt i 50 ml koksaltlösning 

som infusion under 30 minuter. Kontrollgruppen behandlades enligt dåvarande standard rekommen-

dationer för denna typ av kirurgi, som var baserat på individernas första postoperativa värde av BT, 

partiell tromboplastintid, protrombintid och hematokritvärde (upptaget två timmar efter avslutat 

bypass). Trombocyter gavs vid BT >10 minuter, färsk frusen plasma gavs vid partiell tromboplastin 

eller protrombintid över 1,2 *kontroll och kryoprecipitat gavs vid ihållande blödning trots intag av 

trombocyt och färsk frusen plasma. Röda blodkroppar gavs vid hematokrit under gränsvärdena en 

eller två units. Patienter med fortsatt större blödning efter 2-4 timmar gavs blodtransfusion. 

Patienterna övervakades varje timme 24 timmar efter operation. Om blödning blev större än 1 liter 

gjordes en mediastinell undersökning. Grupp två gavs DDAVP, och inga blodprodukter, under den 

första timmen därpå. Om så krävdes, gavs blodprodukter en timme efter DDAVP-behandlingen och 

mediastinell undersökning gjordes enligt samma kriterier som för kontrollgruppen. Denna studie var 

inte blindad eller randomiserad. Läkemedelsgruppen var väl matchad mot kontrollgruppen.  

 

4.9.3 BIVERKNINGAR OCH BIAS 

Artikelförfattarna skriver att det uppdagades inga ogynnsamma konsekvenser av DDAVP med 

avseende på njurfunktion, vätskenivåer, hjärtfrekvens eller blodtryck. 

Inga ogynnsamma konsekvenser av DDAVP med avseende på njurfunktion, vätskenivåer, 

hjärtfrekvens eller blodtryck. 

 

4.9.4 METODVAL, MÄTETAL 

De hematologiska mätningarna inkluderade FVIII prokaogulant (FVIII:C) aktivitet, vWF-aktivitet 

(FVIII:vWF), fibrinogen och fibrinogen-fibrin. De utfördes före administreringen av DDAVP och 

efter 1,4, 24 timmar. 16 olika variabler av hemostasen mättes. Mätning av BT utfördes efter ett snitt 

på insidan av underarmen, enligt Dukes test.  

 

4.9.5 STUDIENS GENERALISERBARHET 

Deltagarnas ålder var mellan 60-80 år. Uppgift om kön saknas. Alla hade likartade utgångsvärden på 

mätvariablerna . 

 

4.9.6 RESULTAT I KONTEXT 

Flera studier visar på nedsatt av trombocyternasfunktion efter en öppen hjärtkirurgi, trots att antalet 

trombocyter är högt, så blodförlust och BT minskas genom trombocyttransfusion. Alla patienterna 

hade en allvarlig förvärvad trombocytdysfunktion, bekräftad genom postoperativ BT på 17 - 19 

minuter trots normala preoperativa värden. Under det närmaste dygnet efter behandlingen minskade 

blödningen från mediastinum till 43 och 55 ml/tim i resp. lm-grupp och kontrollgrupp. blodförlusterna 

var likartade mellan grupperna , vilket talar för att behandling med DDAVP är av mindre värde för att 

minska blödningsvolymerna vid denna typ av operationer. Användningen av blodprodukters var 

mindre inom läkemedelsgruppen. Endast två personer i DDAVP-gruppen krävde reoperation på grund 

av stor blödning, men 12 personer krävde reoperation kontrollgruppen. För att utröna mekanismen av 

DDAVP gjordes olika hematologiska undersökningar. I den grupp som fick aktiv behandling sågs att 

BTinitialt minskade kraftigt i för att efter 24 timmar falla tillbaka till ursprungsnivån. Medeltalet av 

trombocyter var oförändrat, FVIII-prokoagulant aktivitet ökade efter 1 och 4 timmar till höga värden. 

Inom den första timmen ökade FVIII-prokoagulant och vWF-aktiviteten. Värdet på partiell trombo-

plastintid minskade. Antalet perioperativa infarkter var 9 % i DDAVP-gruppen jämfört med kontroll-

gruppens 19 %. Den positiva effekt av DDAVP på hemostasen anser författarna var ett resultat av 

förkortad BT, ökade plasmanivåer av vWF och ökad trombocytadhesion. DDAVP kan eventuellt 
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frisätta de stora mängder av vWF som är den mest effektiva molekylen i trombocyt adhesionen. Alla 

patienter hade normal BT före kirurgin. Rutin användning preoperativ administrering av dipyridamol 

förklarar inte den ökade blödningen eller trombocyt dysfunktionen varken i lm-gruppen eller i 

kontrollen. En tydlig och bra studie som visar att DDAVP ökar vWF i plasma och att användning av 

DDAVP vid öppen hjärtkirurgi kan reducera behovet av blodprodukter.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 BAKGRUND TILL FRÅGESTÄLLNING  

Länge har blödningstiden varit den vedertagna parametern världen över, som använts för att 

diagnostisera och utvärdera effekten av olika läkemedel vid blödningsrubbningar. Inom dagens 

sjukvård används inte blödningstid längre som mätmetod, på grund av för osäkert och dålig re-

producerbarhet. Den syntetiska vasopressinanalogen, DDAVP, har visat sig mycket användbart för att 

hjälpa patienter med vWs, hemofili A och B för att minska eller stoppa blödningar. 

Vasopressin kallas även antidiuretiskt hormon, och har sin största användning vid nokturi hos barn. 

DDAVP är en billig, syntetisk analog med stor användning. DDAVP har en lokal verkan i endotel-

cellerna genom att frisätta vWF, som är en betydelsefull komponent i koagulationskaskaden. Den är 

därför värdefull vid behandling av vissa subpopulationer med vWs, typ 1 och 2, hemofili A och B 

men även vid kirurgiska ingrepp på fullt friska patienter. DDAVP höjer plasma nivåer av vWF och 

FVIII trefaldigt. Ännu är inte mekanismen bakom detta fullt ut klarlagd.  

 

5.2 SYFTET MED EXAMENSARBETET 

Som avslutning förankrats till min utbildning till receptarie, görs denna litteraturstudie över DDAVP 

medicinska värde för blödarsjuka patienter. Genom att läsa dessa artiklar och ta fram bakgrundsfakta 

har min kunskap i ämnet höjts enormt.  

  

5.3 METODKRITIK 

Valda artiklar visar på värdet av DDAVP för patienter med hemofili och vWs, och även på patienter 

utan koagulationsstörningar vid stora öppna operationer. Den gemensamma nämnaren för de valda 

artiklarna är att BT utgör utfallsvariabeln. Flera av studierna är äldre, från 1980-talet, men jag valde 

att inkludera även dessa för att belysa att ett preparat som har funnits på marknaden länge fortfarande 

fungerar bra för vissa patient-grupper jämfört med mer moderna, och dyrare farmaka. Utifrån de 

sökord som användes blev det dessa valda artiklar. I ett tio veckors examensarbete hade det kanske 

varit tillräckligt med ett mindre antal artiklar att fördjupa sig i, men alla dessa var relevanta och 

intressanta att evaluera. Det visar på en bredare användning av DDAVP än väntat. Om sökningen 

hade gjorts med andra ord, tex hemofili hade det så klart kommit upp andra artiklar om blödarsjuka, 

blödarobalans, detta gjordes inte eftersom arbetet skulle begränsas. Arbetet skulle begränsas till att 

utgöra ett tio-veckors arbetet och även att arbetets färdiga format skall följa de för detta arbetes givna 

riktlinjer.  

Sökningen gjordes i två omgångar vid angivna tidpunkter. Det kan ha publicerats nyare om både 

DDAVP, undersökningsmetoder och behandlingsmetoder för blödarobalans efter den senaste 

sökningen vilket inte har uppmärksammats. Till exempel så har de svenska sjukhusen numera, 2013, 

gått ifrån Dukes test, vilket alla artiklar har som gemensam nämnare. Det kan framkomma att andra 

studier med andra resultat är publicerade i nutid efter den sista sökningen, nya forskarrön kan ha 

hittats, eventuellt kan fler litteraturstudier göras för att hitta mekanismen för hur DDVAP agerar i 
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koagulationen. Artiklarna har valts objektivt för att passa de kriterier som ges i metoden. Felfaktorer 

kunde vara att artikelförfattarna var styrda av de som sponsrade studien, vinklade till det resultat som 

eftersträvades, men det framkommer inte.  

NNT-tal är i alla utom en artikel inte relevant att räkna ut eftersom antalet patienter i studien var för få 

eller att studien mätte på skillnader, förkortad BT, minskad blodförlust, högre värde av RiCo, och 

faktorshalt. Studierna undersökte inte med dödsfall som en undvikt händelse, utan de mätte för en 

bättre livskvalitet. 

  

5.4 SVARET PÅ FRÅGESTÄLLNINGEN (SYFTET) I EN 

KONTEXT 

De riktlinjer, av Socialstyrelsen, som anger behandlingsform för hemofiliker och vWs är just 

DDAVP, tranexamsyra och faktorskoncentrat för de milda och medelsvåra varianterna av blödarsjuka, 

helt i linje med flera artiklar. För den enskilde blödarsjuke med mild eller medelsvår variant tillför 

DDAVP mycket frihet för den sjuke som kan vid trauma eller mindre skada, själv häva blödningen 

genom att ha en akut medicin med DDAVP som injektion eller nässpray. Enklare än att behöva ta sig 

till ett sjukhus akut. Detta medför även en avlastning för akutsjukvården att vissa blödarsjuka kan lösa 

det akuta mindre trauman på egenhand efter instruktion och handhavandeutbildning.  

DDAVP har en mycket gynnsam effekt även på patienter vid stora operationer där stor blodförlust kan 

uppkomma, vilket visas i tre artiklar. Att använda det syntetiska DDAVP, minskar risker för smitta av 

bakterier eller virus jämfört med de risker som kan finnas av smittade humana blodprodukter. Det var 

flera blödarsjuka vilka på ett orättvist blev smittade med HIV via blodtransfusioner, detta gav både för 

den enskilda och samhället mycket merkostnader samt obehag och för tidig död. Mer ekonomisk för 

den enskilde individen blir det i synnerhet i länder där sjuk-försäkringen betalas av vårdtagaren själv. I 

länder som Sverige är detta inte relevant eftersom vi har landstingsbetald vård via skatten. Men sett ur 

ett nationellt sammanhang gynnas samhället av användningen av det syntetiska DDAVP istället för att 

behandla med humana blodprodukter. Och på grund av att det emellanåt är brist på blodprodukter att 

transfusera till behövande kan samhällsnyttan bli dubbel, då de få blodprodukter som finns kan ges till 

de som absolut måste ha det, och de vilka kan välja DDAVP istället gör det. 

Men även att ge det billigare DDAVP i förebyggande syfte vid stora kirurgiska ingrepp ger en be-

tydande vinst nationellt sett om blodtransfusioner kan minskas eller till och med att uteslutas, visas i 

tre studier. Med ett snabbare tillfrisknande av mindre blodförlust gynnas både den enskilde i sin åter-

hämtning, men även stadskassan gynnas av en kortare sjukhusvistelse för opererade patienter, som 

snabbare kan komma tillbaka till arbetslivet.  

Studierna kunde göras på ett större antal patienter eller yngre, där fler parametrar av de ingående 

patienterna beskrivs bättre, ålder, andra sjukdomar samt vikt.  

Den första artikeln visar att genotyp var mer användbar än fenotyp när strikta kriterier görs vid 

undersökning om DDAVP kan förkorta BT hos vWs typ 1 och typ 2. 

I den andra studien görs en undersökning av på 11 friska män för att se hur den lokal verkan på 

DDAVP är. Studien valdes att ingå i detta arbete för att visa att DDAVP påverkar koagulationen 

lokalt, och inte bara kan ges till patient i samband med behandling för vWs eller hemofili A, B. I 

denna studie har man inte BT som utfallsvariabel. 

Artikel tre visar att alla tio patienterna, svårt sjuka i vWs typ 3, fick förkortad BT efter kryoprecipitat 

och därpå följande behandling av DDAVP. Ett gott resultat som bevisas genom placebobehandlingen 

inte gav förkortad BT hos sex deltagare, fyra erhöll något mindre BT, men med endast tio deltagare 

känns resultatet osäkert. Patienterna är inte välbeskrivna vad gäller ålder, vikt eller kön, en nackdel för 

bedömning av studiens generaliserbarhet. Men sjukdomen är väl karaktäriserad. Studien upplevs som 

noggrann genomförd, med få och tydliga mätetal. 
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I artikel fyra, sju och nio visas att stora kirurgiska operationer kan minska blodförlust och eventuell 

blodtransfusion om DDAVP ges lokalt i samband med operationen. Kanske kunde två av dessa studier 

ha valts bort för att begränsa arbetet mer.  

Artikel fem och sex undersöker hur leversjuka kan få mindre blödningar med hjälp av DDAVP. I 

artikel sex görs en undersökning av vWF-molekylen för att hitta orsaken till att trots att de har hög 

halt av FVIII ändå har lång BT. 

I artikel åtta görs studie på förvärvad vWs, intressant att se att även denna sjukdom kan behandlas 

med DDAVP. De skriver att de har en stor och homogen grupp av patienter med denna sjukdom, men 

att endast tio individer skulle utgöra en stor grupp kan ju tolkas olika. Eftersom det är en mycket 

ovanlig sjukdom de undersöker så är kanske tio stycken ett stort antal, allt handlar ju om perspektiv. 

  

5.5 SLUTSATS 

DDAVP agerar ibland som enda terapiform för de med mild form av blödarsjuka, och för patienter 

med moderat eller svår form kan förutom behovet av faktorskoncentrat även DDAVP har sin givna 

plats som terapibehandling tillsammans med tranexamsyra. Så slutsatsen blir, DDAVP har ett mycket 

stort medicinskt värde för patienter med blödarobalans eftersom det förbättrar koagulationen, minskar 

och stoppar blödning utan direkta biverkningar, med andra ord höjer de blödarsjukas livskvalitet. Det 

är billigt, enkelt, få biverkningar, snabb och god effekt för de flesta. Litteraturstudien av kliniska 

studier visar detta. Sökning bland böcker, Läkartidningen, FASS, internetmedicin, utbildningsmaterial 

samt PubMed har av med god kunskapshöjning använts. 
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