
Heparin indusert trombocytopenia
(HIT syndrom). 
En kasustikk

Lars Borgen
Oskarsson V, Stavis P, Haga C, Myhre K, Fasting K

Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Avd. for Bildediagnostikk/   

Karkirurgisk seksjon.



Bakgrunn

• 50 år gammel mann

• Røkt 20/d fra 13 års alder

• Opphopning av hjerte og kar sykdom i 
familien

• Claudicatiosymptomer etter 200m gange

• Ellers frisk



Aktuelt

• Innlegges med akutte smerter i høyre fot

• Ikke oppfattet som truet fot, men klart preg 
av sirkulasjonssvikt

• Palpable lyskepuls bilateralt, men betydelig 
svekkede













DSA

• Okkluderte iliacastammer og  distal aorta

• Delvis kronisk
– Kraftig AMI med kollateraler til iliaca interna gebeter

– Kraftig lumbal ut mot høyre som forskyner femoralis 
com (piler)

– Okkludert poplitia og leggarterier

• Det kjøres 2 omganger actilyse , antegrad fra 
høyre lyske





Videre forløp

• Etter trombolyse 
– åpen poplita og trifurcatur

– fortsatt okkludert anterior

• Varm fot og pasienten tilbake i sin habitual 
tilstand

• Skrevet ut 3.dag med Fragmin 5000 x 2



Vurdering

• Situasjonen oppfattet som embolisering fra 
bekkentromber

• Omfattende kollateraler forenlig med 
kronisk okklusjon av aorta

• Planla ny vurdering to uker etter utskrivelse, 
og nokså snarlig aortobilicalt/femoralt graft,  
fra straks nedenfor nyrearteriene



10 dager etter første innleggelse

• Innlegges med samme klinikk, iskemi hø. 
underekstremitet

• CT angio: 
– Tromber enda høyrere opp i aorta, tett opp mot 

nyrearteriene men fortsatt så vidt kontinuitet til AMI

– Okkludert bekkenstamme bilatateralt

– Tromber i hø fem com

– Okklusjon fra midtre hø AFS og distalt

– Åpen ve side fra lyskebånd og distalt

• Startet umiddelbar trombolyse med antegrad
tilgang fra høyre lyske









2.dag
• Situasjonen forverret seg klinisk

• Trombolysekontroll: økende tromboser 

• Akutt operert med embolektomi og fasciotomi.
– Ustimulert fløde i AFS målt til 125ml

– Kraftig retrograd flow fra arteria profunda femoris

– Palpabel lyskepuls bilateralt og puls ned til under kneet

– Svake signaler fra fotarterier etter endt inngrep, kjølig fot, derfor

– Arteriotomi i poplitia, mislykket embolektomi i leggarteriene, 
sparsom backflow

– Posteriorlosje med ødematøs musklatur som responderer på 
diathermi. Anteriorlosjens musklatur er «utslukket»

• Epiduralkateter



3.dag

• Ytterligere forverring med gangrenutvikling i 
fot

• Søkt til crus-amputasjon, men ikke utført

• Et tydelig fall i trombocytter og da 
sammenholdt med agressiv trombosering –
tentativ diagnose : HIT syndrom

• Fragminbehandling seponeres 



4.dag

• Forverring - må femuramputeres

• Manglende blødning fra amputasjonsstump - akutt 
operert med aorto-bi-femoral protese. 

• Avklemming av aorta suprarenalt 7 min. for 
embolektomi, deretter infrarenal avklemming og 
infrarenal innsying Y-graft.

• Oppstart av Arixtra (fondaparinux) på mistanke om 
Heparin Indusert Trombocytopeni (HIT)

• Deretter upåfallende forløp

• I ettertid påvist antistoff mot heparin-PF4-
komplekset



HIT syndrom

• Kan induseres av Heparin og (langt sjeldnere) Fragmin/Klexane
• Hos 1/2000 som behandles med Heparin i 5 døgn eller mer
• Immunologisk aktivering mot kompleks av haprin/platefaktor 4
• >50% fall i Trc uten annen forklaring er diagnostisk
• Type I

– Godartet, selvbegrende, forbigående, klinisk ikke av betydning
– Kommer innen 2 dager etter oppstart Heparin
– Ikke-immunologisk respons 
– Reduksjon i trombocytter (10-20%), sjelden Trc under 100.000

• Type II
– Immunologisk reaksjon 
– Signifikant fall i trombocytter (mer enn 40%)
– Inntreffer 5-10 dager etter oppstart av heparin behandling
– Fall i plater skyldes eliminasjon fra sirkulasjonen fra retikuloendodheliale systemet, men 

også forbruk til tromber
– Opp til 50% av de med HIT II får trombose (20% mortalitet)
– Venøse tromber vanligere enn arterielle
– Peroperativt kan man finne hvite, platerike tromber intravasalt



Alternativ til Heparin / Fragmin

• Arixtra (Fondaparinux) iv

• Hiriduinanloger iv
– Refludan (Lepirudin)

– Angiox (Bivalirudin)

• Novastan (Argatroban) iv

• Ring Avd. for Blodsykdommer på Rikshospitalet  
rop HJELP!!! (Ikke HELLP – det er noe annet)

• Om marevanbehandling allerede er instituert, og  
INR  > 1,5, trengs  ikke de overnevnte



• Vår pasient har cave
Heparin / Fragmin

• Han er satt på Albyl og 
Plavix livslangt

• På bilde sees pasienten 
6uker postoperativt på 
vei mot nye høyder, med 
kar- og undereks. 
protese!

• Pasienten er dog 
betydelig plaget av 
fantomsmerter, på tross 
av eksidert ischias
nevrinom



Konklusjon

• HIT syndrom er sjeldent!

• HIT pasienter har høy mortalitet

og den vanlige behandlingen gjør 

vondt verre!

• Følg trombocyttene ved heparin / 
fragminbehandling!
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