
Populärvetenskaplig sammanfattning.   

Vid bloddialys (hemodialys) får patienten en dos blodförtunnande läkemedel injicerat i 

blodet. Ett vanligt blodförtunnande läkemedel är heparin. Det injiceras för att blodet inte 

ska koagulera när det kommer i kontakt med materialet i slangar och dialysfilter. Utan 

blodförtunnande läkemedel börjar blodet koagulera och dialyssystemet (slangar och ett 

dialysfilter som blodet passerar genom vid behandlingen) kan snabbt bli igentäppt av 

stelnat blod. Om dialysfiltrets porer täpps igen av stelnat blod blir den renande effekten 

sämre. Patienten får då inte en lika bra behandling som med ett rent filter. 

En person som behöver akut dialysbehandling kan nyss ha genomgått en operation, 

varit med om en olycka eller fått en stor blödning (t.ex. hjärnblödning).  

Personer med kronisk njursvikt som behöver regelbunden dialys kan också drabbas av 

en ökad blödningsrisk.  

 

Vid ökad risk för blödning är det olämpligt att ge de vanliga doserna av blodförtunnande 

läkemedel eftersom det kan förvärra en pågående blödning eller kan framkalla en 

blödning som precis upphört.  

I den vetenskapliga litteraturen finns ett antal metoder beskrivna för att minska eller helt 

undvika blodförtunnande läkemedel när en person med ökad blödningsrisk behöver 

dialys.  Alla metoderna har olika fördelar och nackdelar. Det har inte gått att hitta någon 

samstämmighet för om någon metod är mer fördelaktig.  

 

I Umeå utvecklade professor Bernd Stegmayr på 1980-talet en metod för att undvika 

avbrutna behandlingar och minimera mängden blodförtunnande läkemedel vid dialys av 

personer med ökad blödningsrisk. Metoden innebar att man löser albumin och heparin i 

koksalt (s.k. Heparin-Albumin-priming) och sedan spolar igenom slangar och filter med 



den lösningen innan dialysbehandlingen. Vid behandling utan blödningsrisk används 

bara koksalt. 

Hypotesen är att albuminet fäster på insidan av slangar och filter och att heparinet i sin 

tur fäster på albuminet och skyddar mot att blodet klibbar fast i systemet. Metoden har 

använts sedan dess men har inte tidigare jämförts med andra metoder. 

 

De två första studierna i den här avhandlingen visade att de som fått systemet 

genomspolat med HA-priming behövde mindre än hälften så mycket blodförtunnande 

läkemedel för att behandlingen skulle kunna genomföras, jämfört med de som fått 

vanlig behandling. Cirka 20 % klarade behandlingen helt utan något blodförtunnande 

läkemedel då systemet spolats igenom med HA-priming före behandlingen. Det var inte 

heller fler avbrutna behandlingar fast de fick lägre doser blodförtunnande läkemedel. 

 

I den tredje studien gjordes experiment med dialys av donerat blod. Systemet spolades 

igenom med olika koncentrationer av heparin och albumin i koksalt för att se om någon 

variant skulle vara mer fördelaktigt. En av de koncentrationer som ingick i försöken var 

HA-priming. Man provade också att spola igenom systemet med bara koksalt innan 

dialysen.  

Det visade sig att bara koksalt eller koksalt med albumin inte fungerade. Systemet 

täpptes då till av koagulerat blod inom 20 - 30 minuter. De övriga olika 

koncentrationerna av heparin och albumin i koksalt samt heparin i koksalt klarade 

dialys i upp till tre timmar. 

 

Med de tidigare studierna som bakgrund designades sedan en klinisk studie där man 

jämförde fyra olika metoder för att att minimera behovet av blodförtunnande läkemedel 

vid dialysbehandling.  



Resultatet visade att HA-priming i kombination med en dialysvätska som innehöll citrat 

var den med bäst resultat. Den metoden krävde minst mängd heparin och hade inga 

avbrutna behandlingar. Ett dialysfilter med heparin fäst på ytan (detta görs hos 

tillverkaren) hade likadant resultat men renade inte blodet lika effektivt. En deltagare 

fick en allvarlig överkänslighetsreaktion med det heparinbehandlade filtret.  

Ett så kallat bifynd i studien: Det visade sig att heparin läcker ut i blodet då 

dialyskatetern hanteras före och efter behandlingen (i katetern lägger man heparin eller 

citrat mellan behandlingarna för att det inte ska bli koagulerat blod i den). En patient 

med ökad blödningsrisk bör ha något som inte är blodförtunnande i sin kateter mellan 

behandlingarna.	  


