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Prover vid misstänkt trombotisk/trombocytopen biverkan till Astra Zenecas Covidvaccin 

Analysnamn Förklaring/kommentar 

Trc(B)-IPF 
Andel omogna trombocyter, belyser huruvida trc-peni beror på 
minskad produktion eller konsumtion. Snabb och inte så dyr, går i 
samma rör som blodstatus. 

B-TPK, MPV, PDW 
Trombocytindicies, kostar inget extra om blodstatus beställs.   Kan 
vid uttalad trombocytopeni ofta inte bestämmas.  

B-Erytrocytmorfologi Med frågeställning ’Förekomst av schistocyter?’.  

B-Trombocytopeniutredning Trombocytantikroppar analyseras på KITM 

P-LD Föreligger hemolys? 

S-Haptoglobin Föreligger hemolys? 

P-Bilirubin Föreligger hemolys?  

P-Bilirubin, konj Föreligger hemolys? 

B-Direkt antiglobulintest (DAT) Hemolysutredning 

P-Kreatinin                                
P-Natrium, P-Kalium 

Njurfunktion 

U-Testremsa Njurskada 

P-ALAT Leverskada 

P-PK(INR) Koagulationsstatus 

P-APT-tid Koagulationsstatus 

B-Rotem med fibrinogen Koagulationsstatus 

P-Fibrinogen Koagulationsstatus 

P-Fibrin-D-dimer Koagulationsstatus 

P-Antitrombin (tromb) Koagulationsstatus 

 
Vid trombos, blödning, och/eller trombocytopeni, överväg: 

P-HIT-ak IgG 

HIT-liknande antikroppar  
Citratplasma som analyseras för HIT-ak i Solna och/eller Tyskland. 
OBS! I skriv i kommentarsrutan i den elektroniska beställningen: 

”Analys av HIT-liknande antikroppar post AZ-covidvaccin”. 
Ange även datum för vaccination, samt kliniskt förlopp inklusive 
datum så trombocyter börjat sjukna och lägsta värde för Tpk.  
Vanligen tar det 4-16 dagar innan antikroppseffekter uppstår. 
Beställs ej om trombocytopeni saknas. 

Erc(b)-HbF,flödescyt 

HIT-liknande antikroppar  
EDTA-blod som analyseras för HIT-liknande ak i Tyskland. 
OBS! I skriv i kommentarsrutan i den elektroniska beställningen: 
”Analys av HIT-liknande antikroppar post AZ-covidvaccin”. 

Om HIT-liknande antikroppar har uteslutits, bör även andra orsaker till trombocytopeni såsom 
iTTP, aHUS, PNH, malign grundsjuksom samt antifosfolipidantikroppar utredas. 

P-Spec Koag (PPP) 
ADAMTS-13 
Vid misstanke om TTP/HUS, beställs ej om hemolystecken saknas; 
ange ”ADAMTS13” i rutan ”önskad analys”.  

P-Spec Koag (PFP) 
Ange ”Extra prov för ev. komplettering post AZ-covidvaccin” i rutan 
”önskad analys” 

På de första patienterna kan man eventuellt även komplettera med P-Faktor VIII, P-von 
Willebrandfaktor och P-Faktor V för att få känsla om endotelet eller trombocyterna är aktiverade  

 

Utomlänsbeställare kan behöva detaljer om hur de ska beställa, provta och transportera 
specialprover till Karolinska Universitetslaboratoriet. I dessa fall rekommenderas vår hemsida 
https://www.karolinska.se/lab eller KUL kundtjänst 08-517 719 99, vardagar 8.00-16.30.  
 


