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Agenda 
• Pasientpopulasjonen på nyfødt 

– Hvem er de og hva feiler de?  

– Dimensjoner: Alder, størrelse og tid  

– Prøvetaking og prøvevolum 

• Laboratorieanalyser hos nyfødte 
– Fysiologi og organmodning 

– Utfordringer knyttet til ”normalverdier” hos nyfødte? 
• Eksempler på kliniske implikasjoner 

• Konklusjoner og take home message 
– Hva nyfødtmedisineren ønsker seg fra dere? 

 



Pasienter på nyfødt intensiv 

• 60 000 nyfødte i Norge per år 
• 6000 (10 %) innlegges årlig på nyfødtavdeling i 

løpet av første levemåned (Neonatalperioden) 

 



Pasienter på nyfødt intensiv 

Fysiologisk umodenhet 
Lav fødselsvekt 

Asfyxi & fødsels-
komplikasjoner 

Medfødt sykdom/ 
misdannelser 

4 mnd 1 mnd Termin  

Ernæring 
Respirasjon 

2500 (40%) premature 
 
    
       

3500 (60%) barn født til termin 
         
 
 

400g 4000g 

Ekstremt premature (GA < 28 uker) – 180 per år 

   lange intensivforløp og lange opphold 



Blodprøvetaking hos nyfødte 

Premature ned til GA 23 uker 
føler og opplever smerte. 

• Helstikk:  

– Teknisk lett å få til 

– Smertefullt (også senere?) 

• Venøse prøver 

– Mindre smertefullt for barnet 

– Krever mer øvelse 

• Begge 

– Ofte: begrenset prøvevolum 

 

 

Helstikk - kapillærblod 

Skalpvene - venøs prøve 



Blodprøver hos nyfødte (2) 

Ved intensivbehandling og behov for 
repetert prøvetaking: 

• Navlearteriekateter 
– Mulig ved alle GA 

– Lettest første døgn (kan prøves hele 1. leveuke) 

– Intravasal BT overvåkning og arterielle prøver 

• Perifere arteriekraner 
– Ofte kort levetid hos premature (små 

dimensjoner) 

– Aktuelt alternativ hos barn til termin 

 

• Problemer med dødvolum – fortynning! 

 



Nyfødte: Blodvolum og prøvevolum 

• Fullbårne ca 3,5 kg 
– Blodvolum ca 85 ml/kg – 300ml 
– Max prøvevolum (2,5%) ca 7,5 ml 
– Utfordringer mhp volum: 

• Hormonanalyser, koagulasjon (repeterte) 

 
• Ekstr. prematur 450g 

– Blodvolum ca 100 ml/kg - 45 ml 
– Max prøvevolum (2,5%) ca 1 ml 
– Utfordringer:  

• Alt!! Lange forløp – mange prøver! 

 



Blodanalyser hos premature 

• Iatrogent blodtap er et stort problem! 
– Premature < 28 uker 

– Ofte behov for repeterte transfusjoner før hjemreise 

• Prøvevolum av stor betydning! 
– Eks blodgassaparater: 

– S/B, elektrolytter (inkl Fosfat og Mg), Hb, bilirubin 

           Daglig i begynnelsen av livet! 

 STOR forskjell om apparatet krever per analyse 

• 200 μL 

• 100 μL 

• 45 μL 
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Laboratorieanalyser i nyfødtperioden 

Grunnleggende fysiologiske betingelser for cellers 
funksjon og trivsel er som ellers i livet: 

• S/B verdier, elektrolytter, blodsukker 

• Referanseverdier som hos voksne / større barn 

Homeostasen utfordres hos nyfødte grunnet raske 
endringer i livsbetingelser 

 

 

 

Placentas rolle 

faller bort 

Barnets egne 

organer overtar 



Laboratorieanalyser hos nyfødte: 

Nyrefunksjon? 

 Fosteret produserer urin fra uke 16 av svangerskapet 
 Føtalt urin bidrar til opprettholde fostervann og regulere 

fosterets blodtrykk 
 

 Placenta ivaretar øvrige funksjoner 
 Homeostase mhp væske, elektrolytter, S/B  
 Fjerning av avfallstoffer 
 Ved fødsel: likevekt mellom fosterets og mors      

serumverdier (kreatinin, elektrolytter) 

 
 
 

 



Nyrefunksjon etter fødsel 

Nefrogesen ferdigstilt ved GA 34 uker 
Fødselstidspunkt initierer raske endringer  
i nyrenes funksjon 

 
 

 

 Økt nyregjennomblødning 
 Økt MAP / fall i renal vaskulær 

motstand 

 Økning i GFR 
 Fødsel:   2-4mL/min/1.73 m2   
 1 uke:    40 mL/min/1.73 m2 

 ”voksen funksjon”: 2 års alder 

 Evne til å konsentrere urin 



• Nefrogenesen ikke ferdig 
– Lavere utgangspunkt – og mer langsom økning i GFR 

– Umoden tubulusfunksjon – tap av Na, manglende evne til å 
konsentrere urin 

– Stort transdermalt væsketap 

– Sårbarhet for dehydrering, elektrolytt -  og S/B forstyrrelser! 

• ”Multiorgansyke” 
– Ofte åpne føtale shunter- hjertesviktutvikling 

– Ernæring via TPN – titrering av elektrolytt tilskudd 

• Langvarig intensivperiode –  
– Behov for tett monitorering = mange blodprøver! 

Nyrefunksjon, væske og elektrolytter 

Prematuritet kompliserer! 



Laboratorieanalyser hos nyfødte 

Hyperbilirubinemi 

• Patofysiologi 
• Høy nedbrytning av føtale erythrocytter etter fødsel 
• Bilirubin må konjugeres i lever for å bli vannløselig og kunne skilles ut 

i gallen 

• Rett etter fødsel - begrenset enzymakt. i lever (Premature > terminbarn) 

• Opphopning av ukonjugert bilirubin = nevrotoksisk 
• Risiko for kjerneicterus – spesielt ved ”lekk” blod-hjernebarrieren 

– Immaturitet! 
– Infeksjoner, S/B forstyrrelser etc 

• Hyppig klinisk problemstilling 
• Ca 60% nyfødte har noe icterus 
• 10 % av nyfødte har behov for fototerapi 
(Lys omdanner bilirubin til vannløselig isomer som kan utskilles) 

 

 

 



Laboratorieanalyser hos nyfødte 

Hyperbilirubinemi 

• Prøvesvar fortolkes: 
– Postnatal alder 

– Barnets størrelse 

• Plottes på skjema av 
spl / jordmor / lege 
– ”Manuell øvelse”  

– Stor risiko for feil! 

• Integrasjon mellom 
kliniske systemer?? 



Referanseverdier hos nyfødte? 

Hb før og etter fødsel 
• Intrauterine liv = hypoxisk 

 

• Fysiologisk fostertilpasning: 
– HbF (Føtalt hemoglobin) – høyere O2 affinitet 

• Tillater fosteret å ”stjele” O2 fra mors hemoglobin 

– Høyere Hb (14-22 g/dl) enn senere i barneårene 
• Stigende Hb frem mot termin  
• Kronisk fosterhypoxi: 
    Økt Hb / Hct hos barnet 

 

• Etter fødsel – Økt O2 tilbud 
– Produksjonen av HbF skrus av 
– Fysiologisk fall i Hb - alle nyfødte 

 



Referanseverdier nyfødte (2) 

Gestasjonsalder vs. postnatal alder 

Eks: Hemoglobin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i Hb (fødsel) per GA (uker) 

Fall i Hb per levedag - terminbarn 

Fall i Hb per levedag – GA 29-34 uker 

”Normalverdier” hos nyfødte 

påvirkes dermed både av 

Gestasjonsalder og av 

Postnatal alder (tid siden fødsel) 

 

Kliniske lab-systemer tar hensyn 

til PNA, men ikke GA! 
 



Kliniske implikasjoner av ”feil” referanseverdier  

Eks: Antitrombin subst. hos nyfødte 
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OUS nyfødt

Wong TE et al: Antithrombin concentrate use in children: 
A multicenter cohort study. Journal og Pediatrics 2013 Atenativ: Utgifter (x1000  Kr) per år 

Barn < 18 år USA (n=4200)  
46%   <30 d. alder 



Antithrombin - virkningsmekanismer 

 

 

 

 

 

Anti-inflammatoriske 
virkning på endotel 



 Atenativ 
Humant Antitrombinkonsentrat 

 
Enheter AT = Vekt (kg) x [Ønsket ATIII (%) – målt ATIII (%)] : 1.5 
 
Indikasjoner (Felleskatalogen):  
• Profylaktisk: Til individer med medfødt antitrombinmangel, ved operativt 

inngrep, eller under fødsel.  
• Terapeutisk: Ved trombose/emboli hos individer med medfødt 

antitrombinmangel.  
 

• Forsøksvis: Sepsis og/eller diseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) 
forbundet med lavt plasmaantitrombin. Alvorlig tromboembolisk sykdom 
forbundet med lavt plasmaantitrombin.  

 
• Står ikke noe om bruk hos barn 

– (Ikke FDA godkjent for bruk hos barn (2013)) 
 

500IE:  2000 kr 
1000IE:  3800kr 



Antitrombinmangel 

Medfødt ATIII mangel – sjelden (1:2-5000) 

 

Ervervet ATIII mangel  - vanligere 
– ↑ Forbruk:  eks. DIC (infeksjon/inflammasjon) 

– ↓ Produksjon:  eks. Leversykdom, prematuritet 

– ↑ Tap:   eks. Proteintapende enteropati 

     chylothorax, nefrotisk syndrom 

– Fortynning  hjertelungemaskin/ECMO 

– Medikamenter:   L-asparginase 



AT III konsentrat til barn: 
 Indikasjoner? 

• Økende fokus av Antitrombinverder på barneintensiv 
– ”Tromboseprofylakse” hos pasienter med CVK 
– Substitusjon ved ATIII < 80 
– Liknende praksis ”sklidd” over i vår avdeling 
 

Dokumentasjon hos barn? 

• ECMO / hjerte/lunge maskin: bedre kontroll med 
antikoagulasjon?  (Flere pågpende studier Clinical trials) 

• Asparginase behandling – redusert tromboserisiko??? 
• Antithrombin for RDS in preterm infants. Bassler: Cochrane 2006  

– Premature (n=182) med RDS, mean GA 28 u 

– Økt dødelighet første leveuke i AT gruppe?    RR 2,67 (0,72 – 9,83) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Normalverdier ATIII hos nyfødte 

Alder  

1 Reverdiau-Moalic P et al: Evolution of blood coagulation activators and inhibitors in the healthy human fetus. Blood 1996 
2 Andrew M et al: Developement of the human coagulation system in the full-term infant. Blood,  1987 

Ref. område (OUS, DIPS 2015) 
Revidert ordlyd i DIPS: 
”For pasienter 0-5 mnd: Antitrombin 

aktivitet hos spedbarn er normalt lav og 

når voksent nivå ved 6 mnd alder” 
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Konklusjoner 

• Pasienter på nyfødt intensiv har en fysiologi som er 
umoden og i rask endring 

• Gjenspeiler adaptasjon fra intra- til ekstrauterint liv 
• Forsterkes (betydelig) ved prematur fødsel 

• ”Normalverdier” påvirkes av både gestasjonsalder og 
postnatal alder (tid siden fødsel) 

• Gjør fortolkning av prøvesvar vanskelig 
– Potensielle konsekvenser for behandling! 

• Bedre integrasjon mellom kliniske systemer ville 
redusere risiko for feil (eks bilirubin) 

 

 

 

4 mnd 1 mnd Termin  



Hva trenger vi hjelp til? 

• Reduksjon av prøvevolum er en vesentlig faktor  
– Særlig ved analyser vi gjør ofte (S/B, bilirubin etc) 

– Vi ønsker oss pasientnære analyser – flest mulig av våre 
”vanlige” parametre  

– OG: prøvesvarene må registreres elektronisk   

            (Pt ikke slik på nyfødt ullevål!) 

 

• Når teknologien gjør fremskritt 
– Husk på oss og våre små pasienter!! 

 


