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Abstract 
Acquired hemophilia is a rare, but potentially life threatening bleeding disorder. The disease 
is caused by autoantibodies against coagulation factors, most often FVIII. The disease is 
characterized by spontaneous bleeding in patients with no previous personal or family history 
of bleedings.  

This is a follow-up study of Holme et al.[1] from 2005 and includes patients diagnosed with 
acquired hemophilia at Oslo University Hospital, Rikshospitalet between 1997 and 2011. A 
total of 38 patients with a median age of 80,5 years were identified, 55 % were men. Bleeding 
was the cause of death in 5,3 % of the patients in this study. Diffuse bleeds was the most 
common presentation of acquired hemophilia and occurred in 39,4 % of the patients. 47,4 % 
of the patients had comorbidity connected to cancer or autoimmune disease. 

Bleeds treated with activated prothrombin complex concentrate (aPCC) and recombinant 
factor VIIa (rFVIIa) were evaluated. APCC was used as prophylactic treatment in 4 surgeries 
and 11 bleeds were treated with aPCC. The treatment with aPCC had good or excellent effect 
in 93,3 % of the 15 episodes. 2 bleeding episodes were treated with rFVIIa with excellent 
effect in 50 % of the bleeds.  

25 patients received eradication therapy with steroids and cyclophosphamide, of which 
follow-up data was known in 21 patients. 95,2 % of the patients with follow-up data received 
a beneficial response to the inhibitor and APTT. A complete response within 6 months was 
seen in 57,1 % of patients treated with the combination of steroids and cyclophosphamide. 
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1 Innledning 

1.1 Formålet med oppgaven 
Denne oppgaven omhandler blødersykdommen ervervet hemofili. Ulike aspekter ved 
sykdommen kommenteres og sammenliknes med funn fra tidligere studier. Totalt 38 pasienter 
som ble diagnostisert med ervervet hemofili ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
mellom 1997 og 2011 er inkludert. Denne oppgaven er en oppfølgningsstudie etter Holme et 
al.[1] fra 2005. 
 
Ervervet hemofili er en sjelden og lite kjent sykdom. En tidligere studie basert på norske 
pasientdata hevdet at sykdommen trolig var underdiagnostisert[1]. Dette er en enkel 
fremstilling av sykdommen og hva som skiller den fra andre tilstander som gir økt 
blødningstendens. De fleste pasientene i denne studien har ervervet hemofili A med 
hemmende autoantistoffer mot faktor VIII. Denne oppgaven vil dermed dreie seg mest om 
ervervet hemofili A, men pasienter med hemmende autoantistoffer mot faktor IX(ervervet 
hemofili B) vil også omtales. 

1.2 Sammenlikning av ervervet hemofili og medfødt hemofili A 
Ervervet hemofili er en sjelden blødersykdom med en insidens på 0,5-1,5/million/år[1-3]. 
Pasienter med denne sykdommen har ingen medfødt eller tidligere blødningstendens. 
Blødningstendensen oppstår senere i livet som følge av inhiberende autoantistoffer, oftest mot 
FVIII[4-6]. Hos pasienter med medfødt hemofili A skyldes blødningstendensen at det 
produseres mindre eller ikke funksjonelt FVIII[7]. Medfødt hemofili A forårsakes av 
mutasjoner på X- kromosomet og har således en X-bundet arvegang. For å behandle 
blødningsepisoder hos pasienter med medfødt hemofili A tilføres FVIII enten fra donorplasma 
eller fra rekombinert fremstilt faktorkonsentrat[8,9]. Ved milde former (FVIII nivå mellom 5 
og 25 %) kan man også benytte desmopressin for å øke FVIII nivået ved å tømme 
preformerte/endogene lagre i endotelceller. [10]Ved gjentatte transfusjoner der man tilfører 
faktor VIII fra donorer eller rekombinant faktor VIII, kan antistoffer dannes. Dette er 
rapportert å kunne skje i inntil 32,4 % av pasientene med alvorlig hemofili A[11]. Dette er 
alloantistoffer, som i utgangpunktet reagerer på tilført faktor VIII[9].  
 
Ved ervervet hemofili A, finner man ingen medfødt blødningstendens eller familieanamnese 
på økt blødningstendens. Det er heller ikke påvist noen genetiske mutasjoner som disponerer 
for tilstanden, som ved medfødt hemofili. Pasientene med ervervet hemofili A debuterer ofte 
med unormale blødninger i voksen alder. Vanlige debutsymptomer er subcutane blødninger, 
hematomer og slimhinneblødninger. Blødningene oppstår ofte spontant[1-3,12]. 
 
 Medianalder ved debut av ervervet hemofili A er 64-78 år[2,13,14]. Dette gjør at en 
uoppdaget medfødt hemofili A er mindre sannsynlig[14]. Ved laboratorieprøver av de to 
pasientgruppene vil man i begge tilfeller finne en forlenget aktivert partiell tromboplastin tid 
(APTT) og nedsatt faktor VIII aktivitet[1-3, 6-8]. Personer med ervervet hemofili A kan ha 
betydelige blødningsproblemer tross relativt moderat FVIII nivå i motsetning til kongenitt 
hemofili. Hos personer med alvorlig kongenitt hemofili (faktornivå<1 %) opptrer blødninger i 
svært ung alder og da spesielt i vektbærende ledd når de begynner å krabbe/gå[15]. Hos 
pasienter med ervervet hemofili A, finner man alltid antistoffer mot FVIII. Disse antistoffene 
er hemmende autoantistoffer som fester seg til pasientens koagulasjonsfaktor og hindrer 
faktorens binding til andre faktorer. På denne måten hemmes pasientens koagulasjon[4-6]. 
Autoantistoffene og alloantistoffene kvantiteres begge som Bethesda units, forkortet BU[16]. 
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1.3 Diagnostikk av ervervet hemofili 
Diagnosen ervervet hemofili stilles etter flere kriterier. Tilstanden presenterer seg ofte ved at 
pasienten får unormale blødninger. Typiske blødninger kan oppstå spontant i form av 
hudblødninger, muskelblødninger eller slimhinneblødninger som hematuri og 
gastrointestinale blødninger[1-3,14,17]. Pasienter med ervervet hemofili får sjelden 
leddblødninger[12], som derimot er svært vanlig hos pasienter med medfødt hemofili A[15]. I 
tillegg kan pasientene få store blødninger i forbindelse med traumer eller kirurgiske inngrep. 
Også venepunksjon kan gi store hematomer[1-3,12]. Anamnestisk benekter pasienten tidligere 
blødningsepisoder og de har generelt en negativ familieanamnese på blødersykdom[1-3]. 
Ervervet hemofili vil ikke føre til påvirkning av INR(PT-protrombintid), men fører til 
forlenget APTT(aktivert partiell tromboplastin tid). Normalverdi for APTT er i Norge 25-35 
sek. Dersom pasienten kun har en forlenget APTT[18], mens platetall og andre blodprøver er 
normale, må ervervet hemofili mistenkes hos en person som ikke tidligere har hatt noen 
blødningstendens. Mistanken forsterkes ved at APTT ikke er korrigerbar ved inkubasjon ved 
37 °C i 2 timer med like mengder pasient plasma og normal plasma. Det er viktig å 
sammenligne med kontrollprøve av normalplasma. Selv om faktornivå ikke står direkte i 
forhold til alvorlighetsgraden av blødning, er det en indikasjon på hvor hemmet pasientens 
koagulasjonssystem er [18]. Kvantitering av koagulasjonsfaktorer måles indirekte ved å 
vurdere hvor stor prosentandel av faktoren som fungerer, sammenliknet med normal 
faktoraktivitet. Faktornivå bestemmes via et one-stage clotting assay. Faktor og inhibitornivå 
kan ikke brukes alene som prognostiske faktorer, men er diagnostiske for tilstanden og gir 
mulighet til å følge effekt av igangsatt behandling[1-3,13,14]. 

1.4 Komorbiditet ved ervervet hemofili 
Diagnosen ervervet hemofili er sjelden og insidensen øker med pasientenes alder[2,3,14]. 
Gjennomsnittlig debutalder er funnet å være 64-78 år[2,13,14]. Unntaket fra dette er pasienter 
med ervervet hemofili post partum, som da oftest er unge kvinner. Andelen menn med 
tilstanden varierer mellom 43-53 % [2,13,14,17]. Mellom 36,7 % og 56,4 % av pasientene 
med ervervet hemofili har komorbiditet som kan ha sammenheng med blødersykdommen. (Se 
tabell 1.) Det er vist at kreftsykdommer og autoimmune sykdommer har en overhyppighet hos 
pasienter med ervervet hemofili sammenliknet med normalbefolkningen i samme 
aldersgruppe. Både blodkreft og solide tumores virker å ha innvirkning på inhibitorutvikling 
mot koagulasjonsfaktorene VIII og IX. Reumatoid artritt og systemisk lupus erythematosus er 
eksempler på autoimmune sykdommer som sees hyppig hos pasienter med ervervet hemofili 
[2,13,14,17]. Hos noen av pasientene kan den komorbide tilstanden være like farlig for 
pasientens liv og helse som blødersykdommen[1,14]. Visse cancersykdommer har høyere 
dødelighet enn ervervet hemofili. Det er da viktig å behandle grunnsykdommen så raskt og 
effektivt som mulig.  
 
Tabell 1. Komorbiditet 

Studier Pasientantall Idiopatisk Malignitet Autoimmun 
Post 
Partum 

Knoebl et al.[14] 501 51,9 % 11,8 % 11,6 % 8,4 % 
Green og Lechner[17] 215 43,6 % 6,4 % 32 % 7,0 % 
Collins et al.[2] 172 63,3 % 14,7 % 16,7 % 2,0 % 

1.5 Akuttbehandling av blødninger ved ervervet hemofili 
Ervervet hemofili er en sjelden, men potensielt dødelig blødersykdom. I studier er det vist at 
inntil 85 % av pasientene opplever potensielt livstruende blødninger[17]. Tidlig diagnose og 
rask behandling gir bedre overlevelse. Likevel er det en mortalitetsrate på mellom 3 og 22 % 
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[2,13,14,17]. Ved beregning av mortalitetsraten er det kun vurdert pasienter som døde av 
blødning og ikke pasienter som døde av andre sykdommer. Blødningsbehandlingen 
bestemmes av flere faktorer. Pasientens faktoraktivitet, inhibitornivå og hemoglobin er blant 
de viktigste faktorene å ta hensyn til. Ved lavt hemoglobin eller hurtig fall i hemoglobin, må 
SAG og væske administreres for å opprettholde blodvolumet. Denne behandlingen 
gjennomføres uavhengig av pasientens inhibitornivå og faktoraktivitet. Ved lav inhibitor kan 
man forsøke å behandle pasientens blødninger med faktorkonsentrat. Desmopressin er også en 
behandlingsmulighet hos pasienter med lavt inhibitornivå. Da mobiliseres pasientens egne 
lagre med faktor[12]. I de nordiske retningslinjene settes grensen for når faktorkonsentrat er 
fornuftig ved en inhibitor på inntil 5-10 BU. Hos pasienter med inhibitor over dette (>5 BU), 
vil effekten av tilført FVIII konsentrat være minimal[18]. Hos disse pasientene har man andre 
metoder for å behandle blødninger. Denne behandlingen går ut på å omgå det hemmede steget 
i koagulasjonen. Aktivert protrombin kompleks konsentrat (aPCC) eller FEIBA er et produkt 
som kan benyttes. Dette produktet inneholder aktiverte faktorer II og X, samt mindre mengder 
av VII, VIII og IX. Faktorene er hentet fra donorplasma og er virusinaktivert[19]. Doseringen 
som anbefales i Nordiske retningslinjer er 50-100 U/kg med 8-12 timers intervall. 
Maximumsdose er vurdert til 200 U/kg i døgnet[18].  
 
Et annet tilgjengelig produkt for å stoppe blødning ved høy inhibitortiter er rekombinant 
aktivert FVII (NovoSeven). Ved bruk av NovoSeven anbefales 60-120 mikrogram / kg med 
2-3 timers intervaller[18]. Her tilfører man aktivert FVII for å kunne danne trombin og 
således unngå tenasekomplekset som ikke fungerer pga hemmende antistoffer mot FVIII. 
rFVIIa er rekombinant fremstilt dvs. at det ikke inneholder giverplasma[19]. Begge 
produktene er svært potente for å stanse blødninger. (Se tabell 2.) I begge tilfeller tilføres 
aktiverte faktorer som går direkte inn og fremmer trombindannelsen slik at man får dannet et 
koagel som kan stanse blødninger. Produktene kan også gis forebyggende i forbindelse med 
operasjon og situasjoner der man får hyppig tilbakevendende blødninger[1]. Behandling med 
FEIBA(aPCC) og NovoSeven(rFVIIa) er svært kostbart og det er en risiko for bivirkninger 
som trombotiske hendelser hos pasientene[12,23]. Indikasjon for behandlingen bør vurderes 
ut i fra blødningens alvorlighetsgrad. Når en blødning er stanset bør behandlingen med 
medikamentet (rFVIIa/aPCC) seponeres. Om blødningen er spesielt vanskelig å stanse kan 
man forsøke å bytte til det andre alternativet. Om dette heller ikke gir god nok effekt kan man 
eventuelt forsøke å kombinere preparatene. Cyclocapron(Tranexamsyre) hemmer fibrinolysen 
og kan være nyttig ved mindre blødninger og eventuelt som tilleggsbehandling[18]. Denne 
oppgaven vil i hovedsak omtale aPCC og rFVIIa som akutt blødningsbehandling. 
 
Tabell 2. Blødningsbehandling 

Studie Produkt Dosering 
Antall 
pasienter Behandlingsrespons 

Baudo et al.[12] aPCC ND 60 93 % 

 
rFVIIa ND 159 91 % 

Hay et al.[20] rFVIIa 90 mcg/kg hver 2-6 t 6 100 % 
Goudemand[21] aPCC 68 IU/kg hver 8-24 t 17 89 % 

Sallah[22] aPCC 
75-100 IU/kg hver 8-12 
t 34 86 % 

Sumner et 
al[23] rFVIIa 8-50 mcg/kg/t 139 88 % 
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1.6 Eradikeringsbehandling ved ervervet hemofili 
Ervervet hemofili kan være en forbigående sykdom hos noen pasienter[17]. Hos pasienter 
uten alvorlige blødninger kan man følge med på inhibitorutviklingen og se om tilstanden 
bedrer seg selv. Hos pasienter med komorbide sykdommer kan behandling av 
grunnsykdommen gi en bedring i blødningstendens og nedgang i inhibitornivå. Det er i 
midlertidig svært viktig å komme i gang med behandlingen hos pasienter med hyppige eller 
alvorlige blødninger for raskest mulig å fjerne inhibitoren. Ved å starte immunmodulerende 
behandling kan de hemmende autoantistoffene fjernes og koagulasjonsfaktoren kan igjen få 
fullverdig funksjon[1-3,24-26]. Både corticosteroider og cytotoxiske medikamenter har vist 
god effekt i å hemme dannelse av autoantistoffene. Det vanligste medikamentet er 
prednisolon enten alene eller i kombinasjon med cyklofosfamid[3,24-26]. I Nordiske 
retningslinjer anbefales prednisolon med dosering på 1 mg/kg og cyklofosfamid 1-2 mg/kg. I 
løpet av en 6 ukers periode sees ofte gode responser[18]. I midlertidig kan denne 
behandlingen ha alvorlige bivirkninger i form av økt infeksjonstendens[24]. Den behandlende 
legen må derfor være svært observant på infeksjonstegn, og hos spesielt utsatte pasienter kan 
man også vurdere infeksjonsprofylakse. Pasienter med alvorlig komorbiditet eller høy alder er 
på forhånd svært utsatte for infeksjoner, og det er derfor viktig å tenke nøye gjennom 
behandlingseffekt i forhold til risiko når man starter opp immunsupprimerende behandling. 

Om det ikke er synlig effekt på FVIII, inhibitor, APTT eller generell blødningstendens etter 
rundt 6 måneder, må man vurdere å seponere den immunsupprimerende behandlingen. På 
denne måten skåner man pasientene fra en lang og risikabel behandling med lite resultater.  
Dersom prednisolon og cyklofosfamid ikke viser effekt, kan Rituximab forsøkes[24-26]. 
Rituximab har vist gode resultater så langt. Dette er en chimeric monoklonal anti-CD20 
antistoff. Denne behandlingen gis som 375 mg/m2 (sakte intravenøst infusjon) en gang 
ukentlig i 4 uker. Rituximab kan ha alvorlige bivirkninger med blant annet 
benmargsdepresjon. Det er derfor viktig med nøye overvåkning av blodparametre og 
elektrolytter underveis i behandlingen. Behandlende lege må også være svært observant på 
medisinske parametre og vitale tegn under infusjonen for å unngå alvorlige 
spontanreaksjoner[18,25]. Det finnes i tillegg andre aktuelle legemidler innenfor cytotoxiske 
medikamenter. Cyclosporin A er et medikament som har vært i bruk, også i Norge, med effekt 
på pasientens blødningstendens[1,18]. 

 
Tabell 3. Eradikeringsbehandling 

Studie Produkt 
Antall 
pasienter 

Antall full 
remisjon 

Full remisjon 
i % 

Collins et al. [24] Steroider 142 83 58 

 
Steroider og cytotoxisk 83 66 80 

 
Rituximab basert 51 31 61 

Collins et al.[2] Steroider 34 26 76 

 
Steroider og cytotoxisk 45 35 78 

Franchini[25] Rituximab 65 57 87 
Collins[26] Steroider 67 42 62 

 
Steroider og cytotoxisk 97 116 83 
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2 Metode 

2.1 Metode for innhenting og vurdering av pasienter 
Denne studien inneholder informasjon om 38 pasienter som ble diagnostisert på Oslo 
Universitetssykehus, Rikshospitalet mellom 1997 og 2011. Studien inkluderer de 14 
pasientene fra artikkelen ”Acquired haemophilia – management of bleeds and immune 
therapy to eradicate autoantibodies” fra 2005[1]. Denne artikkelen er også brukt som mal for 
en del tabeller og oppsett. Studien er retrospektiv, med gjennomgang av journaler, 
laboratorieverdier og registrerte data hos aktuelle pasienter. Pasientene ble inkludert i studien 
ved at de hadde fått påvist forlenget APTT, nedsatt faktor VIII aktivitet eller nedsatt FIX og 
inhibitor mot koagulasjonsfaktor. De som også hadde nyoppståtte blødningsplager og 
familieanamnese uten blødersykdom, men inhibitor mot FVIII eller FIX, ble inkludert i 
studien. Studien har fått tilråding fra personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus, 
saksnummer 2011/10727. 

Faktornivå ble bestemt via one-stage clotting assay og inhibitornivået ble vurdert ved hjelp av 
Bethesda assay[16] med Nijmegen modifisering[27].  

Behandlingen på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet er i tråd med de Nordiske 
retningslinjene for behandling av pasienter med ervervet hemofili. Det skilles her mellom 
håndtering av akutte blødninger og behandling for å bekjempe de hemmende autoantistoffene 
i blodet[18]. 

Omfanget av blødning og inhibitornivå var viktig for avgjørelsen av hvilken behandling 
pasientene fikk mot akutte blødninger. I denne artikkelen vurderes i hovedsak 
blødningsbehandling med aPCC (FEIBA) og rFVIIa (NovoSeven). Denne behandlingen gis i 
hovedsak ved alvorlige blødninger. Behandlingseffekt ble målt ved tid før blødningsstans. 
Effekten ble angitt som dårlig, god og svært god. Dårlig effekt innebærer at pasienten fikk lav 
eller ingen reduksjon i blødning, og oppnådde ikke hemostase. God effekt vil si hemostase 
etter mer enn 24 timers behandling. Svært god effekt er hemostase etter under 24 timers 
behandling. 

Immunterapi ble gjennomført for å fjerne de hemmende autoantistoffene mot FVIII eller FIX. 
Behandlingseffekt ble vurdert ut i fra hvor raskt de inhiberende autoantistoffene forsvant fra 
blodet, aktiviteten av den hemmede faktoren og APTT. Full remisjon ble definert ved APTT 
<40 sekunder og ikke målbar inhibitor innen 6 måneder. Partiell respons ble definert som 
klinisk bedring av blødningstendens samt fallende inhibitor titer. Ingen effekt ville si at 
pasientens parametre og blødningstendens ikke bedret seg nevneverdig som følge av 
behandlingen. 

2.2 Metode for innhenting av litteratur 
Denne oppgave er gjennomført som en retrospektiv studie, men bygger også på tidligere 
publiserte data. Datasøkene er gjort i Medline via PubMed, begrenset til artikler med engelsk 
språk. Ingen begrensning er gjort med tanke på publikasjonstidspunkt. Søkeord: acquired 
hemophilia, incidence, FVIII inhibitor, FIX inhibitor, one stage clotting assay, autoimmune, 
cancer, aPCC, rFVIIa, immunesupression og prognosis. 
Artiklene ble valgt ut på abstract- eller tittel nivå, etter vurdering av relevans for 
problemstillingen. I tillegg har en viktig kilde vært artikler som har vært referert i artikler fra 
hovedsøket, samt artikler anbefalt av veilederen.  
I denne oppgaven er det så langt som mulig brukt originalartikler i fulltekst. 
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3 Resultat 

3.1 Pasientkarakteristika 
Denne oppgaven omhandler 38 pasienter som ble diagnostisert med ervervet hemofili mellom 
1997 og 2011. Laboratoriedataene som pasientene ble valgt ut etter, ble hentet fra 
koagulasjonslaboratoriet på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 
Koagulasjonslaboratoriet er det eneste laboratoriet i Norge som rutinemessig analyserer 
inhibitorer mot koagulasjonsfaktorer. Siden forlenget APTT, nedsatt FVIII eller FIX aktivitet 
og inhibitor mot koagulasjonsfaktorer er kriteriene for at pasientene ble inkludert i studien, er 
det sannsynlig at pasientene med ervervet hemofili er registrert ved koagulasjonslaboratoriet 
ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Det tas likevel forbehold om at enkelte 
pasienter ikke er inkludert i tidsrommet.   

Norge har hatt et innbyggertall på ca. 4,6 millioner i gjennomsnitt i året fra 1997. Dette 
medfører en insidens av ervervet hemofili på ca. 0,55/million/ år i Norge. Dette vil si at man i 
Norge har gjennomsnittlig 2,5 nydiagnostiserte tilfeller av ervervet hemofili hvert år. Den 
første pasienten med ervervet hemofili ble diagnostisert i 1997. Mellom 1997 og 2001 var det 
4 som ble diagnostisert. Dette kan skyldes lite informasjon om sykdommen og 
underdiagnostisering. Dersom man gjør beregningen uten å ta med årene frem til 2001, får 
man en insidens på 0,74/1 000 000 i året. Det tas forbehold om at 4,6 mill er en grov 
estimering og at folketallet kan avvike noe fra dette. 

Av de 38 pasientene med ervervet hemofili var 17 kvinner og 21 menn. Dette gir en fordeling 
på 45 % kvinner og 55 % menn. Alderen ved diagnosetidspunkt varierte fra 50 til 95 år med et 
gjennomsnitt på 77 år. Medianalderen ligger på 80,5 år, og 20 av pasientene var 80 år eller 
eldre på diagnosetidspunktet.  

23 pasienter var døde innen utgangen av 2011. 14 av disse pasientene døde innen et år etter 
diagnosetidspunktet. 

3.2 Komorbiditet 
Hos pasienter med ervervet hemofili A er det påvist en overhyppighet av autoimmune 
sykdommer og cancersykdom. Av de 38 pasientene som omtales her, hadde 18 pasienter(47,4 
%) autoimmun sykdom eller cancer relatert sykdom. De resterende 20 pasientene(52,6 %) 
hadde ingen kjente tilstander som har sammenheng med ervervet hemofili, og betegnes 
således idiopatiske. 11 av pasientene hadde en tilstand forbundet med ervervet hemofili og 7 
pasienter hadde flere tilstander. (Se tabell 4.) 

31,6 % av pasientene hadde kjente tilstander forbundet med cancer og benmargssykdom. 
Tidligere gjennomgått behandling for cancer var tilfellet hos 5 pasienter. Pasient 1 hadde 
gjennomgått behandling for malignt melanom med metastaser. Denne hadde gått i remisjon 
før ervervet hemofili ble oppdaget. Pasient 25 hadde tidligere fått behandling for cancer uteri, 
pasient 27 hadde tidligere hatt cancer testis, pasient 35 hadde hatt cancer ani og pasient 36 
hadde hatt cancer vesica urinaria. Ingen av disse pasientene hadde aktiv cancer, men dette 
vurderes likevel som en risiko for ervervet hemofili. 3 pasienter hadde aktiv cancersykdom 
ved diagnosetidspunkt for ervervet hemofili. Pasient 2 hadde adenocarcinom, pasient 20 
hadde kronisk lymfatisk leukemi og pasient 31 hadde cancer coeci metastase. Pasient 9 hadde 
mistenkt lungesykdom. Han hadde sterkt tumorsuspekte forandringer i lungen, men dette 
kunne ikke bekreftes med biopsi grunnet blødningsrisikoen ved ervervet hemofili. 3 pasienter 
hadde monoklonal gammopati. En pasient hadde tubuløse adenomer og 1 pasient hadde ITP. 
Pasient 17 fikk cancer ventriculi 7 år etter debut av ervervet hemofili. Denne tilstanden er 
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ikke medregnet i statistikken da den ervervede hemofilien hadde gått i remisjon før canceren 
ble oppdaget. 

 Autoimmune tilstander ble funnet hos 31,6 % av pasientene. Medregnet i autoimmune 
tilstander er rheumatoid artritt, polymyalgia rheumatica, forstyrrelser av stoffskifte, 
temporalis arteritt, glomerulonefritt og psoriasis. Pasienter med positiv test for lupus 
antikoagulant er også inkludert i autoimmune tilstander. Rheumatoid artritt var kjent hos 2 
pasienter og polymyalgia rheumatica fantes hos ytterligere 3 pasient. Forstyrrelse av 
stoffskiftet ved hypo-/hyperthyreose var påvist hos 4 pasienter. Det er her ikke skilt mellom 
autoimmun thyroiditt og andre årsaker til forstyrrelser av stoffskiftet. Lupus antikoagulant ble 
påvist ved blodprøve hos 2 pasienter. Temporalis arteritt var til stede hos 2 pasienter. 
Glomerulonefritt var funnet hos en pasient og pustuløs psoriasis var kjent hos en pasient. 

3.3 Blødningsdebut 
Blødningssymptomene varierte mellom pasientene både hva angikk blødningstype og 
alvorlighetsgrad. Hos 30 pasienter ble ervervet hemofili mistenkt som følge av økt 
blødningstendens. Hos 3 pasienter ble ervervet hemofili mistenkt etter at APTT var forlenget.  
Hos 5 pasienter var det ingen oppgitt årsak til at utredning av økt blødningstendens ble 
igangsatt. Om man kun beregner de 33 pasientene med oppgitt årsak til at økt 
blødningstendens ble mistenkt, var det 91 % som ble utredet for ervervet hemofili på 
bakgrunn av unormalt store blødninger. Det er ikke skilt mellom spontant oppståtte 
blødninger og blødning etter traume.  Diffuse blødninger og var det hyppigst forekomne 
symptomet og ble observert hos 15 pasienter. Diffuse blødninger ble i denne oppgaven 
definert som enten subcutane blødninger, små hematomer i muskel og bløtvev eller forlenget 
tid før hemostase ved små traumer. Hematomer var debutsymptomet hos 14 pasienter. 
Hematomer ble definert som større blodsamlinger i muskel og bløtvev. Hematuri er også et 
vanlig og veldokumentert symptom hos pasienter med ervervet hemofili. Her ble hematuri 
funnet hos 6 pasienter. Unormal blødning i munn og hals ble funnet hos 5 pasienter. Hos en 
pasient ble det observert unormalt stor blødning ved inngrep og ytterligere 2 hadde 
blødningskomplikasjoner ved femurfraktur. En pasient hadde magesår som blødningsårsak. 
Alvorlige blødninger som intraabdominal, retroperitoneal og intracraniell blødning ble funnet 
hos henholdsvis 3 pasienter. Rektalblødning ble funnet hos en pasient. Hos en pasient var 
leddblødning debutsymptom. Dette er uvanlig ved denne diagnosen. (Se tabell 4 for 
utfyllende informasjon.) 

Tabell 4. Pasient karakteristikk 

Pasien
t nr. 

Kjønn/ 
alder Blødningsdebut Komorbiditet FVIII 

FVIII 
inhibitor 
(BU) FIX APTT 

1 M/64 Bløtvevsblødning, diffuse 
blødninger 

RA , tidl. melanom cum 
. met. 

<1 1350  >120 

2 K/58 Tungeblødning, hematom u.ex., 
diffuse blødninger 

Adenocarsinom , 
hypothyreose 

<1 119  70 

3 M/67 Hematuri, diffuse blødninger  1 28  83 
4 K/81  Hematuri, femoral fraktur, diffuse 

blødninger 
 <1 20 41 56 

5 M/58 Postoperativ blødning  Monoklonal 
gammopati 

6 20 <1 >120 

6 M/85 Diffuse blødninger, hematomer  < 1 8  74 
7 K/81 Hematom u.ex. RA  4 22  60 
8 M/76 Intraabdominal blødning, hematom 

u.ex. 
 6 35  66 

9 M/75 Tilfeldig funn Mistenkt lungecancer <1 36  94 
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10 K/80 Hematuri, diffuse blødninger  < 1 44 49 58 
11 K/95 Hematuri, diffuse blødninger  <1 50  79 
12 K/84 Intracraniell blødning  <1 160  50 
13 M/85 Diffuse blødninger  2 25 89 56 
14 K/90 Hematuri, diffuse blødninger  2 26 33 76 
15 K/88 Hematom retroperitonealt, hematom 

u.ex. 
 7 150 73 61 

16 K/84   <1 48  80 
17 K/95 Diffuse blødninger  7 42  60 
18 K/88 Hematom u.ex. og sacrum Temporalis arteritt, 

hyperthyreose 
<1 64 <1 70 

19 M/64 Diffuse blødninger Lupus antikoagulant <1 25 10 62 
20 M/67 Hematom o.ex. KLL <1 28 62 76 
21 M/66 Leddblødning Pustuløs psoriasis, 

tubuløse adenomer 
12 2 97 52 

22 M/89 Hematomer u. ex., magesår Hypothyreose 4 366  56 
23 M/81 Diffuse blødninger, blødning munn, 

hals 
ITP, glomerulonefritt, 
hypothyreose 

1 4  87 

24 M/73   1 5  95 
25 K/71 Munnblødning, FCF Polymyalgia 

rheumatica, temporalis 
arteritt, tidl. Ca. uteri 

14 39  52 

26 K/84 Hematom og blødning u.ex., diffuse 
blødninger. 

Polymyalgia 
rheumatica, 
Monoklonal gammopati 

5 63  48 

27 M/50 Tilfeldig funn  Tidl. Ca. testis <1  <1  
28 M/75   34 7 21 126 
29 M/60 Hematom, pharynx, hals og 

blødning o.ex. 
 1 54 58 82 

30 M/81 Diffuse blødninger Polymyalgia 
rheumatica 

5 17   

31 K/83 Blødning tunge og hematom hals Ca. coeci metastase 9 2  52 
32 M/83 Hematom o.ex.  13 15 65 98 
33 M/76   <1 19  >120 
34 K/78 Hematom skulder/rygg, o.ex. Monoklonal gammopati 2 12  110 
35 K/67 Hematom o.ex og rectalblødning Tidl. ca. ani, strålebeh. <1 28  117 
36 M/90 Diffuse blødninger og hematuri Tidl ca. vesica urinaria 1 11  76 
37 K/93   5    
38 M/79 Tilfeldig funn Lupus antikoagulant 4 27  116 

 

3.4 Diagnostikk og hematologiske verdier 
Tretti pasienter ble utredet for blødersykdom som følge av nyoppstått blødningstendens. Hos 
3 pasienter ble forlenget APTT funnet tilfeldig ved prøvetakning. APTT er forlenget ved 
ervervet hemofili. APTT har normalverdi på 25-35 sekunder. På diagnosetidspunktet hadde 
pasientene i denne studien APTT med en medianverdi på 76 sek (48-126). 3 pasienter hadde 
APTT >120 sek. Disse pasientene kan ha da ha hatt høyere APTT enn 126 sek. Hos tre 
pasienter var ikke oppgitt APTT oppgitt. To pasienter var positive for lupus antikoagulant. 
Lupus antikoagulant kan gi forlenget APTT uten at pasienten har blødningssykdom. Lupus 
antikoagulant vil derimot ikke påvirke faktoraktivitet og inhibitor. Median faktoraktivitet i 
studiegruppen var 1 % (1 % -34 %). Faktoraktivitet er rundet av til nærmeste hele tall. Median 
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inhibitornivå hos pasientene ble funnet å være 27,5 BU(2-1350). Pasient 28 hadde ikke 
oppgitt antistoffer mot FVIII, men derimot inhibitor på 3 BU mot faktor IX. Hos 14 pasienter 
ble FIX bestemmelse gjort, og 8 av disse hadde tydelig nedsatt FIX nivå med under 50 %. Det 
var 3 pasienter som hadde FIX under 1 %. Autoantistoffer mot FIX ble identifisert hos 3 
pasienter, hhv pasient 28 (3 BU), pasient 18 (64 BU) og pasient 5 (39 BU). (Se tabell 4.) 

3.5 Behandling av blødninger 
I pasientgruppen på 38 pasienter ble det observert 12 pasienter med behov for FEIBA eller 
NovoSeven som intervensjon. De 12 pasientene hadde 13 blødningsepisoder og 4 episoder der 
infusjonene ble gitt profylaktisk i forbindelse med operative inngrep. FEIBA ble gitt som 
profylaktisk medikament i alle 4 tilfellene. Dette innebefattet et sentralt venekateter (CVK), 
en tanntrekking, en crista iliaca biopsi og et lårhalsbrudd (FCF) som ble utført med et 
gjennomsnitt på 2 infusjoner FEIBA og 5800 IE i hver dose. I alle tilfellene med profylaktisk 
behandling hadde FEIBA svært god effekt.  

Av de resterende 13 blødningene ble 11 behandlet med FEIBA og 2 med NovoSeven. Dosen 
med FEIBA varierte mellom 1 og 15 infusjoner (4000-53000 IE som totaldose). Syv av 
blødningene hadde svært god effekt av FEIBA. Ved 3 blødninger hadde FEIBA god effekt. 
Pasientene hadde ved god effekt behov for mer enn 3 infusjoner med FEIBA, men oppnådde 
hemostase. Det var en alvorlig blødning som hadde dårlig effekt av behandling med FEIBA. 
Pasienten fikk her 3 doser med FEIBA og totaldose på 15000 IE. Blødningen avtok i mengde, 
men pasienten døde av retroperitoneal blødning. NovoSeven ble ikke gitt profylaktisk til noen 
pasienter. Ved 1 blødning hadde NovoSeven svært god effekt og ved en blødning viste 
NovoSeven dårlig effekt. Pasient 31 hadde dårlig effekt av NovoSeven. Hun fikk kontinuerlig 
infusjon med 81 kIE over 2 døgn. Blødningen avtok, men hun nådde ikke hemostase og 
behandlingen ble derfor endret til FEIBA som førte til at hun oppnådde hemostase. (Se tabell 
5.) 

Ingen av pasientene rapporterte bivirkninger ved behandlingen med verken FEIBA eller 
NovoSeven. Det ble ikke rapportert om feber, utslett eller trombotiske hendelser.  

Tabell 5. Blødningsbehandling med FEIBA og NovoSeven 

Pasient 
nr 

Kjønn 
/alder Blødning 

FVIII 
inhibitor 
(BU) Behandling Total dose Effekt 

Bivirk-
ninger 

1 M/64 Diffus blødning bryst 1350 FEIBA x2 16000 IE Svært god Ingen 
  Innsetting CVK  FEIBA x2 16000 IE Svært god Ingen 
  Tann trekning  FEIBA x3 15000 IE Svært god Ingen 
2 K/58 Tungeblødning og hematom 

u.ex 
119 FEIBA x1 6300 IE Svært god Ingen 

3 M/67 Hematuri og hematomer 28 NovoSeven 
x3 

1440 mcg Svært god Ingen 

4 K/81 Femur fraktur og hematuri 20 FEIBA x8 20000 IE God Ingen 
5 M/58 Post operativ blødning 20/ 39 FIX FEIBA x15 53000 IE God Ingen 
  Biopsi crista iliaca  FEIBA x1 4000 IE Svært god Ingen 
7 K/81 Hematom lår 22 FEIBA x3 12000 IE Svært god Ingen 
23 M/81 Blødning munn, hals og 

retroperitonealt 
4 FEIBA x4 20000 IE Ingen Ingen 

25 K/71 Blødning tannkjøtt 39 FEIBA  Svært god Ingen 
  FCF med operasjon  FEIBA  Svært god Ingen 
26 K/84 Hematom og blødning u.ex. 63 FEIBA x6 24000 IE God Ingen 
31 K/83 Tungeblødning og hematom 6 NovoSeven Ingen Ingen 
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hals, rektalblødning   
  Rektalblødning og blødning 

o.ex 
 FEIBA x3 9000 IE Svært god Ingen 

34 K/78 Hematom skulder/rygg og 
o.ex 

12 FEIBA x1  4000 IE Svært god Ingen 

35 K/67 Rektalblødning og hematom 
o.ex 

28 FEIBA x1 4000 IE Svært god Ingen 

 

3.6 Eradikeringsbehandling 
Mellom 1997 og 2011 fikk 26 pasienter immunterapi for å fjerne autoantistoffene. 24 av 26 
pasienter fikk initialt kombinasjonen prednisolon og cyklofosfamid. 1 pasient fikk initialt 
rituximab, men ble senere endret til prednisolon og cyklofosfamid i kombinasjon på grunn av 
dårlig effekt av rituximab som monoterapi. Pasient 36 fikk kun prednisolon. Prednisolon og 
cyklofosfamid ble generelt dosert og trappet ned etter gjeldende anbefalinger i felles Nordiske 
retningslinjer[15]. Av 25 pasienter som mottok kombinasjonsbehandlingen er oppfølgingsdata 
tilgjengelig hos 21 pasienter. Innen 6 måneder hadde 12 pasienter oppnådd full remisjon av 
sin blødningstendens. Dette utgjør 57,1 % av pasientene med oppfølgingsdata. Hos 8 
pasienter fant man en nedgang av inhibitornivå og kortere APTT, men de hadde fortsatt en økt 
blødningstendens. Hos en pasient fant man ingen effekt av prednisolon og cyklofosfamid. 4 
pasienter døde før blødningsevaluering ble utført etter behandlingsoppstart og følgelig var det 
ikke mulig å vurdere effekten av behandlingen hos disse. Totalt hadde 95,2 % av pasientene 
med oppfølgingsdata en bedring av blødersykdommen etter gjennomført immunterapi med 
prednisolon og cyklofosfamid i kombinasjon. Vincristine ble gitt som supplement til 
behandlingen med prednisolon og cyklofosfamid hos 2 pasienter med henholdsvis partiell 
effekt hos en pasient og ingen effekt hos en pasient. Pasient 36 hadde effekt av behandling 
med prednisolon med kortere APTT og stigning i faktornivå, men pasienten døde kort tid etter 
at behandlingen ble satt i gang og langtidseffekt kan derfor ikke vurderes. 

Cyclosporin A ble forsøkt som andrelinje behandling i to tilfeller der prednisolon og 
cyclofosfamid hadde minimal/partiell respons. Hos en pasient hadde cyclosporin A partiell 
effekt. Den andre pasienten fikk full remisjon av sin blødersykdom. Hos denne pasienten 
hadde førstelinje behandlingen med prednisolon og cyklofosfamid hatt partiell effekt. 

Rituximab ble gitt som tredjelinje behandling hos en pasient. Denne pasienten hadde ingen 
effekt av prednisolon og cyklofosfamid og partiell effekt av cyclosporin A. Pasientens 
faktornivå og inhibitor normaliserte seg etter rituximab. En pasient fikk rituximab som 
førstelinje behandling. Her kunne man ikke påvise noen bedring i faktor og inhibitornivå etter 
3 måneder og behandlingen ble da byttet til prednisolon og cyklofosfamid.  

To pasienter døde av sepsis under behandling med prednisolon og cyklofosfamid. Videre 
døde en pasient av pneumocystis jiroveci pneumoni under behandlingen. Ytterligere en 
pasient døde på sykehus kort tid etter at diagnosen var stilt der blødningen ble forsøkt stanset 
uten at det lyktes. Her ble prednisolon og cyklofosfamid gitt i kort tid, og effekten på inhibitor 
og faktornivå ble ikke målt. Pasient 34 fikk akutt lungeødem like etter oppstart av prednisolon 
og cyklofosfamid og pasient 36 fikk akutt lungeødem etter oppstart av prednisolon. Begge 
pasientene overlevde lungeødemet. Pasient 34 gikk i remisjon av sin ervervede hemofili og 
pasient 36 hadde partiell effekt av prednisolon. To pasienter fikk også påvirkning av benmarg. 
Pasient 26 ble lett neutopen og pasient 38 fikk lett fallende trombocytter. Pasient 1 fikk en 
bakteriemi av rituximab. En pasient fikk diagnosen ervervet hemofili post mortem, basert på 
tidligere innsendte blodprøver.  
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Flere pasienter døde av andre tilstander under oppfølgningsperioden. Spesielt cancersykdom 
medførte flere dødsfall også innenfor 1 år etter at hemofilien ble oppdaget. 

Tabell 6. Respons på immunterapi 
Pasient 
nr 

Kjønn 
/alder FVIII 

FVIII  
inhibitor (BU) Immunosuppresjon Behandlingseffekt Bivirkninger 

1 M/ 64 <1 1350 
Prednisolon og cyklofosfamid 
og vincristine Ingen effekt Ingen 

    
Cyclosporin A Partiell respons Ingen 

    
Rituximab Full remisjon Bakteriemi 

2 K/58 <1 119 
Prednisolon og cyklofosfamid 
og vincristine Partiell respons Ingen 

    
Cyclosporin A Full remisjon Ingen 

3 M/67 1 28 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
4 K/81 <1 20 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
5 M/58 6 20, FIX 39 BU Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
6 M/85 <1 8 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon PJP 
10 K/80 <1 44 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
11 K/95 <1 50 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
12 K/84 <1 >160 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
14 K/90 2 26 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
17 K/95 7 42 Rituximab Ingen effekt Ingen 

    
Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 

18 K/88 <1 64/FIX 64 BU Prednisolon og cyklofosfamid ND Sepsis 
19 M/64 <1 25 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
20 M/67 <1 28 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
21 M/66 12 2 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
23 M/81 1 4 Prednisolon og cyklofosfamid ND Blødning 

25 K/71 14 39 
Prednisolon og muligens 
cyklofosfamid Full remisjon Sepsis 

26 K/84 5 63 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Lett neutropeni 
27 M/50 <1 FIX 3 BU Prednisolon og cyklofosfamid ND ND 
29 M/60 1 54 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons Ingen 
30 M/81 5 17 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
31 K/83 9 2 Prednisolon og cyklofosfamid ND ND 
34 K/78 2 12 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Lungeødem 
35 K/67 <1 28 Prednisolon og cyklofosfamid Full remisjon Ingen 
36 M/90 1 11 Prednisolon Partiell respons Lungeødem 

38 M/79 4 27 Prednisolon og cyklofosfamid Partiell respons 
Lett 
trombocytopeni 

 

4 Diskusjon 

4.1 Epidemiologi ved ervervet hemofili. 
I denne studien ble det funnet 38 pasienter med ervervet hemofili over en 15 års 
periode(1997-2011). Siden Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet har landsfunksjon for 
hemofilibehandling og diagnostisering i Norge, er det sannsynlig at de fleste pasientene med 
diagnosen ervervet hemofili er registrert her. Totalt ble det funnet en estimert insidens på 
0,55/million/år i Norge. Ved beregning for de siste 10 årene ble insidensen 0,74/ million /år. 
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Tidligere har det vært funnet en insidens på 0,5/ million/år i den norske befolkning[1]. En 
kontrollert kohort studie som gikk over 2 år i Storbritannia viste en insidens på 
1,5/million/år[2]. Det kan være den reelle insidensen også i Norge. Lavere estimert insidens i 
denne studien kan komme av at mange pasienter med ervervet hemofili ikke henvises til 
Rikshospitalet. Det er også mulig at pasientenes blødningstendens ikke blir diagnostisert eller 
tillegges andre diagnoser. Ervervet hemofili er en lite kjent sykdom blant norske leger og blir 
derfor sjelden vurdert som årsak for nyoppstått blødningstendens. 
 
Pasientene i denne studien hadde en medianalder på 80,5 år. Yngste pasient var 50 år og 
eldste var 95 år. Ervervet hemofili øker i forekomst i eldre pasientgrupper. Medianalder fra 
store studier med over 100 pasienter viste en medianalder mellom 64 og 78 år[2,13,14]. Det 
ble ikke funnet pasienter med ervervet hemofili post partum i denne studien, som utgjør en 
yngre gruppe. Andre studier har estimert at mellom 2,0 og 8,4 % med ervervet hemofili får 
dette post partum[2,14,17]. Dette kan være en av hovedårsakene til at medianalderen i denne 
studien er høyere enn andre studier. 

Andelen menn i denne studien var 21 av 38 pasienter(55 %). Det er i andre studier funnet 
mellom 43 og 53 % menn[2,13,14,17]. Siden ingen kvinner med ervervet hemofili post 
partum er identifisert i vårt materiale, kan dette forklare en noe høyere andel menn enn i andre 
studier. Imidlertidig fant man i EACH2 studien en andel på 57 % menn om man ikke beregnet 
med tilfeller assosiert med graviditet[14]. 

4.2 Komorbiditet ved ervervet hemofili 
Hos 18 av 38 pasienter ble det funnet komorbiditet. 20 pasienter (52,6 %) ble klassifisert som 
idiopatiske. I store studier fra andre land er andelen idiopatiske tilfeller estimert til mellom 
43,6 % og 63,3 % [2,14,17]. Av pasientene med komorbiditet hadde 31,6 % tilstander 
forbundet med malignitet eller benmargssykdom. 3 pasienter hadde aktiv cancer ved 
diagnosetidspunktet for ervervet hemofili. Dette utgjør en prosentandel på 7,9 % av 38 
pasienter. Om man tar med pasientene som har gjennomgått cancer tidligere blir det en andel 
på 21,1 %. Andre studier har funnet en andel på mellom 6,7 % og 37 % som har malignitet 
som komorbiditet. I disse studiene kommer det ikke tydelig frem om dette kun gjelder aktiv 
cancer[2,13,14,17]. 
  
14 pasienter (31,6 % )hadde tilstander forbundet med autoimmun sykdom. Autoimmune 
tilstander er fra tidligere beskrevet som overrepresentert blant pasienter med ervervet 
hemofili. I flere store studier hadde mellom 11,6 % og 32 % en autoimmun tilstand[2,14,17]. 
Studiene har ulik kategorisering for blant annet autoimmune tilstander og det er derfor 
vanskelig å sammenlikne forekomst. Dette kan forklare noe av forskjellen i antall pasienter 
med autoimmune tilstander. Det er mulig at pasienter med komorbiditet som cancer og 
autoimmune tilstander er overrepresentert både i denne studien og andre studier. Pasienter 
med autoimmune tilstander, cancer eller som har hatt cancer tidligere, følges generelt tettere 
opp av helsevesenet. Dette gjør at en blødningstendens lettere fanges opp og utredes enn hos 
pasienter uten komorbide tilstander. Det er mer sannsynlig at idiopatisk ervervet hemofili 
forblir udiagnostisert. I denne studien er det 5 pasienter som det er funnet lite informasjon om. 
Disse er klassifisert som idiopatiske, men det er mulig at noen av disse har komorbiditet.  

4.3 Debutsymptomer ved ervervet hemofili 
Debutsymptomene ved ervervet hemofili varierer. I vårt materiale ble 30 av 38 (79 %) 
pasienter utredet for ervervet hemofili på grunn av økt blødningstendens. Hos 3 pasienter ble 
blødningstendensen tilfeldig oppdaget og hos de siste 5 pasientene var det ingen oppgitt årsak 
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til at utredning av økt blødningstendens ble igangsatt. Om man kun regner med pasientene 
med kjent årsak til at utredningen ble satt i gang, var det 91 % av pasientene som debuterte 
med blødning. I følge Knoebl et al. er tilsvarende tall 94,6 % [14]. Dette taler for at pasienter 
med ervervet hemofili oftest har en nyoppstått, unormal blødningstendens ved 
diagnosetidspunktet. Nyoppstått blødningstendens er derfor den viktigste anamnestiske 
opplysningen for å mistenke ervervet hemofili. Av de 38 pasientene hadde 15 pasienter 
diffuse blødninger, som utgjør 39 %. 14 pasienter hadde hematomer som førte til mistanke om 
ervervet hemofili, gir en prosentandel på 36,9 %. Hematuri(15,8 %), rectalblødning (2,6 %)og 
intracraniell blødning (2,6 %) kan også komme av ervervet hemofili. Subcutane blødninger 
hadde en forekomst på 53,2 % og muskelblødning/retroperitonelablødning 50,2 % i følge 
Knoebl et al.[14]. Om en av disse blødningstypene oppdages uten at det foreligger noen klar 
årsak hos pasienten kan en utredning av blødningstendensen være aktuelt. Ved mistanke om 
nyoppstått blødningstendens kan man måle aktivert partiell tromboplastin tid(APTT). En 
forlenget APTT er en god test for å vurdere om pasienten kan trenge utredning og evt. 
behandling for ervervet hemofili. Andre faktormangler, inkludert medfødte, kan også påvirke 
APTT og lupus antikoagulant kan gi forlenget APTT uten at blødningstendens foreligger, og 
må medregnes i vurderingen av om blødertilstand foreligger. 

4.4 Akuttbehandling av blødninger 
I følge Nordiske retningslinjer bør pasienter med lavtitret antistoff (<5-10 BU) behandles med 
faktorkonsentrat og pasienter med høytitret antistoff (>5-10 BU) vurderes for bypass-
behandling ved blødning[18]. Både aPCC(Aktivert protrombin kompleks konsentrat)(FEIBA) 
og rFVIIA(rekombinant aktivert FVII)(NovoSeven) har i flere studier vist god effekt i 
behandling av blødninger hos pasienter med ervervet hemofili[12,20-23]. APCC(FEIBA) er et 
plasmaderivert medikament som inneholder aktiverte faktorer II og X, samt mindre mengder 
av faktor VII, VIII og IX. Medikamentet anbefales i en dose på 50-100U/kg med 8-12 timers 
intervall til hemostase oppnås. RFVIIa(NovoSeven) er derimot rekombinant/kunstig fremstilt. 
Dette medikamentet anbefales i doser på 60-120 mcg med 2-3 timers intervall til pasienten 
oppnår hemostase. NovoSeven er et tryggere medikament enn FEIBA med tanke på 
overføring av smitte, da det ikke er basert på donorplasma. Smitteoverføring er svært sjelden 
og har ikke hendt etter at dobbel virusinaktivering ble innført. FEIBA har en fordel av 
sjeldnere infusjoner og er ikke like kostbart som NovoSeven. Om et alternativ ikke fungerer, 
bør behandlende lege forsøke det andre alternativet[1,18,19].  

Pasientene som mottok behandling med aPCC(FEIBA) eller rFVIIa(NovoSeven) i denne 
studien hadde inhibitor mellom 4 og 1350, med en mediantiter på 25 BU. 12 pasienter hadde 
hendelser som ble behandlet med NovoSeven eller FEIBA. De 12 pasientene hadde 17 
hendelser der behandlingen var nødvendig. Ved 15 episoder(11 blødninger og 4 profylakse 
ved inngrep) ble det brukt behandling med aPCC(FEIBA) hos pasientene. Da pasientenes vekt 
ikke er kjent, er det vanskelig å vurdere doseringene, men generelt er Nordiske retningslinjer 
fulgt[18]. Ved 11 av episodene ble effekten av FEIBA vurdert å være svært god. Ved 3 
episoder var effekten god og ved 1 episode var effekten dårlig. Dette vil si at 73,3 % av 
episodene hadde svært god effekt av FEIBA, 20,0 % av episodene hadde god effekt og 6,7 % 
av episodene hadde ingen effekt.  Pasienten(nr. 23), som ikke hadde effekt, fikk 3 doser med 
FEIBA og totaldose på 15000 IE. Blødningen avtok i mengde, men pasienten døde av 
retroperitoneal blødning. Selv om pasienten fikk reduksjon i blødningen, kan ikke et dødelig 
utfall karakteriseres som tilfredsstillende effekt. I 14 av de 15 blødningene(93,3 % )hadde 
pasientene god eller svært god effekt av FEIBA. Effekten av FEIBA ved andre studier 
varierer mellom 86 og 93 % effekt[12,21,22]. FEIBA er derfor et godt medikament for 
behandling av blødninger og profylakse ved inngrep. 
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NovoSeven ble gitt ved 2 blødninger, og ble ikke brukt som profylakse ved inngrep. Effekten 
av NovoSeven var svært god ved 1 blødning og hadde ingen effekt ved 1 blødning. Hos 
pasient 31, der NovoSeven ikke hadde effekt, ble det gitt kontinuerlig infusjon med 
NovoSeven over 2 døgn. Blødningen avtok, men FEIBA ble gitt innen et døgn etter at 
NovoSeven ble seponert grunnet reblødning. FEIBA hadde svært god effekt hos denne 
pasienten og stanset blødningen raskt. Totalt viste NovoSeven god eller svært god effekt i 50 
% av blødningene, men kun 2 blødningsepisoder ble behandlet med rFVIIA(NovoSeven). 
Andre studier viser at rFVIIa(NovoSeven) her en effekt på mellom 88 % og 100 % 
[12,20,23]. Tallmaterialet i denne studien er ikke stort nok til å sammenlikne effekten av 
FEIBA og NovoSeven. Andre studier tyder på at medikamentene er likeverdige i 
blødningsbehandling[12, 20-23]. Det er ennå ikke gjennomført randomiserte, blindede studier 
av rFVIIa og aPCC som blødningsbehandling. Dette er vanskelig å gjennomføre pga. lite 
pasientmateriale. 

I denne studien døde 2 pasienter av blødninger. 1 pasient(nr. 23) døde tross behandling med 
FEIBA og 1 pasient(nr. 15) døde før blødningsbehandling ble igangsatt. I dette materialet gir 
dette en blødningsmortalitet på 5,3 %. I andre studier er mortalitetsraten funnet å være 
mellom 3 % og 22 % [2,13,14,17]. Dette er en grunn til at oppmerksomhet rundt ervervet 
hemofili og tidlig behandling av blødning er sentralt. 

4.5 Immunterapi for å behandle de hemmende autoantistoffene 
Årsaken til ervervet hemofili er at pasienten produserer hemmende autoantistoffer mot 
koagulasjonsfaktorer. Immunterapi er vist å kunne hemme produksjonen av autoantistoffer og 
dermed føre til at pasienten går i remisjon av sin ervervede hemofili. Immunterapi har blitt 
brukt for å fjerne autoantistoffene fra blodet i lang tid[17]. Både corticosteroider og 
cytotoxiske medikamenter har vist god effekt for å fjerne disse autoantistoffene. Det vanligste 
medikamentet er prednisolon enten alene eller i kombinasjon med cyklofosfamid[3,24,26]. I 
Nordiske retningslinjer anbefales prednisolon med dosering på rundt 1 mg/kg og 
cyklofosfamid med dosering på 1-2 mg/kg. I løpet av en 6 ukers periode sees ofte god 
respons[18].  
 
26 av 38 pasienter fikk immunterapi for å fjerne autoantistoffene mot koagulasjonsfaktorene. 
24 av 26 pasienter ble først satt på prednisolon og cyklofosfamid i kombinasjonsbehandling. 
En pasient ble byttet fra rituximab til prednisolon og cyklofosfamid kombinasjon grunnet lav 
effekt av rituximab. Prednisolon og cyklofosfamid ble generelt dosert og trappet ned etter 
anbefalingene i Nordiske retningslinjer[18]. Pasient 36 ble behandlet med monoterapi med 
prednisolon med partiell respons. 12 pasienter fikk full remisjon innen 6 måneder av 
behandling med prednisolon og cyklofosfamid. 8 pasienter fikk partiell effekt og 1 pasient 
hadde ingen effekt av prednisolon og cyklofosfamid. Hos 4 pasienter var det ingen 
informasjon om utviklingen av blødningstendens da de døde før oppfølgning ble gjennomført. 
Ved korrigering for pasientene uten oppfølgingsdata gikk 57,1 % av 21 pasienter i full 
remisjon ved immunterapi med prednisolon og cyklofosfamid.  Totalt hadde 95,2 % av de 21 
med oppfølgingsdata effekt av prednisolon og cyklofosfamid, enten ved at de oppnådde full 
remisjon eller ved å få nedgang i inhibitor, økt faktornivå og kortere APTT. Klinisk bedring i 
blødningstendens ble også brukt som mål på om pasientene hadde partiell effekt av 
behandlingen. Andre studier har funnet full remisjon ved behandling med steroider og 
cytotoxiske medikamenter på 78-83 % [2,24,26]. 
Faktornivået hos alle pasientene hadde medianverdi på 1 %, og dette var også tilfellet om man 
kun beregnet for pasientene som fikk immunterapi. Inhibitornivået hos de 36 pasientene med 
oppgitt inhibitor hadde median på 27,5 BU, tilsvarende for pasientene som mottok 
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immunterapi var 28 BU. Pasientene som fikk immunterapi hadde derimot gjennomgående 
flere alvorlige blødningsepisoder. Hos pasientene som ikke ble startet på immunterapi, var 
alder og liten klinisk forøkt blødningstendens vanlige begrunnelser. Immunterapi er en 
behandling som gir risiko for bivirkninger. I denne studien fikk 2 pasienter sepsis, 1 
bakteriemi, 2 pasienter fikk affeksjon av benmarg og 2 pasienter fikk lungeødem. Alvorlige 
bivirkninger som dette taler for at behandlende lege kan følge utviklingen av 
blødningstendensen hos pasienter med få blødninger. Om pasienten trenger immunterapi, er 
det viktig å vurdere risiko for alvorlige infeksjoner og antibiotikaprofylakse. Immunterapi er 
viktig for å fjerne de hemmende autoantistoffene fra blodet, men er en risikabel behandling. 
Pasienter med ervervet hemofili er ofte vanskelige å behandle. Pasientene er oftest gamle og 
har sykdommer som kompliserer forløpet. Det er derfor lurt å konferere en spesialist om 
behandlingen.  

4.6 Oppsummering 
Ervervet hemofili er en sjelden, men potensielt dødelig blødertilstand. Pasienter med ervervet 
hemofili er oftest eldre og kan ha alvorlige komorbide sykdommer. Diagnostisering og 
behandling av pasientene kan være en utfordring. Mange pasienter har alvorlige blødninger i 
sykdomsforløpet, og tidlig diagnostisering og behandling er viktig. Om immunterapi startes 
tidlig i forløpet av tilstanden, kan pasientene unngå alvorlige og livstruende blødninger. 
Prednisolon, enten alene eller i kombinasjon med cyklofosfamid, er den vanligste 
behandlingen for ervervet hemofili. Prednisolon og cyklofosfamid har vist seg å ha god effekt 
for å fjerne inhibitoren. Både prednisolon og cyklofosfamid er ganske rimelige og godt 
utprøvde medikamenter, men de kan ha alvorlige bivirkninger i form av økt infeksjonstendens 
og leukopeni. Hos utsatte pasienter kan antibiotikaprofylakse hindre alvorlige infeksjoner. 
Hos pasienter uten store blødninger kan man avvente oppstart av immunterapi. Ved alvorlige 
blødninger og høytitret inhibitor er både aPCC(FEIBA) og rFVIIa(NovoSeven) er 
medikamenter med godt dokumentert effekt. Både FEIBAog NovoSeven er kostbare 
medikamenter, og tidlig oppstart av immunterapi kan hindre at alvorlige blødninger oppstår 
og minske behovet for FEIBA og NovoSeven.  
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