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Trombopoiese

•Dagsproduksjon: 150 x 109/L 24 t

•Levetid: 9 dager

•Kontrolleres av TPO (konstitutivt i lever) 



Utredning av blodplatefunksjon
•Platetelling

– - MPV
•Blodutstryk
•Flowcytometri

– Evaluerer tilstedeværelse av plateantigener/substanser på 
overflaten og frigjøringsreaksjoner. Kan også benyttes til 
intracellulære analyser

•Blodplateaggregasjon 
– Evaluerer aggregasjon og frigjøring av intracellulære 

substanser 
• Multiplate analyser

•Elektronmikroskopiske undersøkelser



Inndeling av hemoragiske diateser
Primære

Medfødte Ervervede

Sekundære

Kardefekt MB. Osler

Ehler-Danlos Syndrom

Osteogenesis imperfekta

Allergisk purpura

Vit C mangel

Angiodysplasi

Steroider 

Inflammatoriske tilstander:

Henoch Sconleins purpura

Vaskulitter

Platedefekt

Kvantitativ

Uten Megakariocytter

Med megakariocytter ITP

Medikamentindusert

TTP

Plasmangel:

Leukemi

Ca. met, MDS

Immunologisk: 

KLL, Mb Hodkin, SLE, HIV, 
HIT

Kvant. og kval. Wiskott-Aldrich

Bernard Soulier

Myelomatose

Kvalitativ Glanzmann

Trombopatier

ASA, NSAIDS, PC +++ Uremi

Mb. Waldenstrøm

Plate og koagulasjon von Willebrands sykdom Akkvirert vWD DIC

Koagulasjonsdefekt Hemofili A

Hemofili B

Annen faktor mangel

Ast mot FVIII hos blødere

Akkvirert hemofili

Leversykdommer

Warfarin, heparin, LMWH, aFXa –beh

Lupus antikoagulant

Myelomatose

Mb Waldenstrøm, autoimmun sykdom



•Medikamenter!!!!
•Uremi

• Høye verdier av metylguanin, guaninsuccinyl syre samt NO produksjon

•Dysproteinemi
• Myelomatose og Waldenstrøm

–Unormalt paraprotein som kan affisere normal platefunksjon (adhesjon,aktivering, aggregasjon)

•Myeloproliferative tilstander
•Assosiert til affisert ADP indusert aggregering (ofte trombocytose)

•Leversykdom
•Sekundært til portal hypertensjon/hepatitt – oftest trombocytopeni

•Akkvirert Glanzmann trombasteni
•Allo eller autoantostoffer mot GPIIb-IIIa ved autoimmune tilstander og graviditet

Akkvirerte 
trombocyttfunksjonsforstyrrelser



•Giant platelet syndrome
–Bernard-Soulier (GP Ib-V-IX) mangel på CD 42a og CD42b

•Manglende adhesjon – kan ikke binde/redusert binding til VWF 

–May-Hegglin ( Døhle bodies i nøytrofile)

–Ofte defekter i hematopoetiske transkripsjonsfaktorer som:
–GATA1, MYH9-RD, 
–Gray platelet syndrome (trombocytopeni, myelofibrose, spenomegali, 
forhøyet B12,) - NBEAL2 defekt -viktig for dannelse av alpha granula

Arvelige 
trombocyttfunksjonsforstyrrelser



•Storage pool (a- eller dense-granulae)
–Dense granula inneholder ADP, ATP , Ca og serotonin – dårlig 
aggregering/ release

–Wiskott-Aldrich Syndrome: immunsvikt, trombocytopeni og mikroplater, 
aggreger ikke. ( X bundet arvemønster) 
–Chediak-Higashi syndrome (gigantgranula formet i bånd i nøytrofile)
–Hermansky-Pudlak syndrome
–Manglende radius syndrom- trombocytopeni

Endelig diagnose stilles oftest ved genetisk undersøkelse

Arvelige 
trombocyttfunksjonsforstyrrelser



•Glanzmann trombasteni (GP IIb-IIIa) CD41 og CD61
– opphør av aggregering ( Kan ikke binde fibrinogen) 

Behandling: 
–DDAVP 
–Platetransfusjoner
–Cyklokapron
–NovoSeven ( Glanzmann) 

Arvelige 
trombocyttfunksjonsforstyrrelser



Flowcytometri

• Rutineundersøkelse mtp:
– Bernard Soulier syndrom :CD42b, CD42a)
– Glanzmann trombasteni (CD41, CD61)

Kan også benyttes til å studere plateaktivering, 
plateantigener/substanser på overflaten og 
frigjøringsreaksjoner. Kan også benyttes til intracellulære 
analyser



Trombocyttaggregasjon

• Turbidometrisk trombocyttaggregasjon
– Gullstandard for platetesting fra 1960
– Benytter plate-rikt-plasma (PRP)
– Krever helt fersk blodprøve
– Tidkrevende



Når henvise til 
Trombocyttaggregasjon?

• Mistanke om primær hemostasedefekt!
• All annen rutineutredning er normal!
• Mistanke om medfødt tilstand
• Sjelden noe napp ved sen debut
• Trc > 100



• Arvelig/familieanamnese
• Tromboemboliske episoder i relativt ung alder. 
• Ofte ny tromboembolisk episode både venøs og arteriell - med pågående 

antikoagulasjon.

• Finner normale verdier i plasma av PF4, β–TG og TxA2.
• Trombocyttene aktiveres ved svært lave konsentrasjoner av agonister:

Type 1: ADP og Adrenalin 
Type 2: Adrenalin
Type 3: ADP

Diagnostikk: 
Aggregometri
Flowcytometri

Beh: 
ASA 75 mg x1
ADP hemmer

Sticky Platelet Syndrome (SPS)

Hyperaggregerbare trombocytter
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Vurdering av pasient som blør:

Trombocyttpatologi? 
Trombocytopeni?

Medisiner: cytostatika, andre? 
Cancer-infiltrasjon?
ITP 
Hypersplenisme 

Trombocytt-dysfunksjon? 
Medfødt sykdom: VWD, andre: 

Anamnese. Blødninger tidligere?
Familiær blødningstendens?

Medisiner?  ASA, ADP reseptorblokkere, SSRI, 
NSAIDS, ++ 

Nyresvikt
Koagulasjonsdefekt?
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Behandling/ tiltak ved blødning:
• Trombocyttpatologi:

Trombocytopeni: Trombocyttransfusjon --------- grense?

Trombocytt-dysfunksjon: 
Medikament-indusert: seponere?  Obs. indikasjon!!
Platehemmere: varighet minst 5 dager et. sep.

Hvis kirurgi/ invasive tiltak/ alvorlig blødning:
Vurdere: Octostim (0.3 µg/kg i.v, eller nesespray 1 puff (150 µg) hvert           

nesebor, Cyklokapron, platetransfusjon


