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Mål med föreläsningen:

Del I: Kutana (småkärl) vaskuliter – typer, när skall 
man vara orolig?

Del II: Vaskulit i små till medelstora kärl som 
symtom av systeminflammatorisk sjukdom 

Del II: Differentiala diagnoser kutana vaskuliter –
de vanligaste i primärvård diagnoser som påminner 
vaskulit



Klassifikation vaskulit

Mikroskopisk polyangiit (MPA) 

Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's) 

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss ) 

kryoglobulinemisk vaskulit

Behçets sjukdom  

PAN

Kutan leukocytoklastisk vaskulit

Henoch-Schönlein purpura

Urtikaria vaskulit 

Temporalisarterit

Takayasu

Aorta

kapillär

Stor – medelstor artär 

venule liten venarterioleliten artär

Kawasaki



Klinisk bild vaskuliter

Aorta

kapillär

Stor – medelstor artär 

venule liten venarterioleliten artär



Hudprovtagning vaskuliter:

Biopsi

Lokalanestesi Xylocain/adrenalin – 4 
mm punsch biopsi

• för rutinhistologi – i formalin 

• för immunofluorescens (IF) vid 
immunkomplex-medierad vaskulit –
(i koksalt, omgående till lab)



Leukocytoklastisk vaskulit 
patogenes

C3a, C5a



Histologi leukocytoklastisk vaskulit



I: Småkärlvaskuliter

1. Henoch–Schönlein purpura (IgA) 

2. Hypersensitivity vasculitis  (IgM/IgG) 

3. Urticarial vasculitis (IgM/IgG) 

4. Cryoglobulinaemic vasculitis (IgM) 

5. Connective tissue disease vasculitis (e.g. lupus, rheumatoid arthritis, 
Sjögren’s syndrome (IgG/IgM) 



Pateintfall I

Tidigare s-d:
Pollen, pälsallergi. Desensibilisering gräs, björk mellan 2017 och 
2019.

Aktuella besvär
13 september utvecklade diarré, kräktes, tog inga mediciner. 

14 september noterade rodnad insidan vänster lår som spridit sig så 
småningom till kroppen. Ringde 1177 fått tips att ta antihistaminer 
och tog 14 - 15 - 16 september en tablett dagligen Cetirizin vilket 
minskade klåda och patienten kunde sova. Magen är bättre 15 -16 
september. 

Patienten sökte akuten Huddinge 17 september det togs bland annat 
blodprov som visade CRP på 65, lätt stegring i glukos, natrium på 
nedre refensgränsen.



Patientfall I, fortsättning

• Vård på AVA 19.09.17-19. Provtagning: 
CRP 60, thyreoideaprover, protein 
elfores och strepA. Togs hudbiopsi. 
Bedömning reumatolog: inga hållpunkter 
för systemvaskulit. Insatt på 
Prednisolon 40 mg/d (vikt 84 kg). 

• 20 sept: pat får plats på 
Hudavdelningen, men tackar nej 

• 26 sept telkontakt, lämnar PAD svar: 
IgA vaskulit. Pat har ledvärk, kan inte 
gå, hudsymtom är bättre. Akut 
återbesök till Hud. Inlägning 
Hudkliniken 27 sept 2019

27 sept



frisk

patient

patient

Patientfall I, inneliggande

27 sept akut debut av vattentunna diarrer 
med färskt blod x flera samt buksmärta 
och illamående/kräkning. 

DT 27 sept visar distal ileit och bild som 
vid högersidig kolit. Detta bedöms vara 
blödningskälla.

Koloskopi 1 okt: Ungefär 20 centimeter 
av terminala ileum bedömd. De proximala 
10 centimetrarna ses kraftigt 
inflammerad cirkumferentileit med 
fibrinbelagda sår som är lättblödande 
nekrotiska sår

DS: terminal ileit, vaskulit



I.1 IgA vaskulit 
Henoch-Schönlein purpura (HSP)

Klinik: drabbar oftast hud (100%), tarm (50-75%) och glomeruli (45%), 
och är associerad med artralgier (75%) eller artrit. 

Sällsynt - orchiti, uveiti, neurologiska symtom. 

Vanligast hos pojkar under 10 år (90%)

Etiologi: 

•infektion 15-20%: virus, A betahem str, staph aureus

•Läkemedel 10-15%

•CTD  15-20%

•Idiopatiska 50%

Barn med patologiskt urinstatus (proteinuri, hematuri) efter Hennoch-
Scönlein skall alltid remitteras till barnephrologen. 





Remiss



I.2. Allergisk vaskulit (IgM, IgG)
(=hypersensitivity vasculitis)

Klassificationskriterier (enl ACR)
1. Age > 16 y at onset

2. Medicamentations that may have precipitated event

3. Palpable purpura

4. Cutaneous eruption

5. Positive biopsy results

3 criteria classify CSVV with sens 71,0% spec 83,9%

Klinik: petekier, drabbar bara hud, ingen 
systemisk engagemang

Etiologi: exponering för läkemedel

Prognos - mycker god. Ingen 
systemengagemang. Hudsymtom går i regress 
ett par dagar efter det att medicinering 
upphört.



ViGiBase 2019

Läkemedel
1 Adalimumab
2 Etanercept

3 Infliximab
4 Amoxicillin/Clavulanic acid
5 Influenza vaccine                                                               

6 Methotrexate
7 Ciprofloxoxacillin

8 Allopurinol

9 Amoxicillin

10 Paracetamol

Databaser vaskulit
SWEDIS 1966-2013

Läkemedel
1 WARAN

2 Furix

3 Furosemid
4 Salures-K (Bendroflumetiazid+Kalum)
5 Lasix Retard
6 Furosemid
7 Lasix
8 Indomee (Indometacin)

9 Voltaren

10 Streptase (Streptokinas)

11 Enalapril
12 Heracillin

13 Neupogen
14 Kåvepenin

15 Pandemix
16 Enbrel

17 Remicade
18 Zyloric
19 Losec



I. 3. Urtikariell vaskulit (UV)

Urtikor som sitter i >24 timmar, ibland med purpura, lämnar 
postinflammatorisk hyperpigmentering. Subjektiva symptomen  -
brännande känsla eller ömhet. 

Normokomplementärt (70-80%). Oftast idiopatisk, begränsad till huden 
och självläkande.

Hypokomplementärt - systemiska manifestationer:
• Feber, trötthet, artralgi, ibland artrit (upp till 50%)
• Glomerulonefrit, interstitiell nefrit (20-30%)
• Astma (20%)
• GI: buksmärtor, illamående, kräkningar, diaree (15-30%)
• Ögon: irit, uveit, episklerit (upp 10%)

NUV - Normokomplementemisk Urticarial Vasculitis 
HUV(S )- Hypocomplementemic  Urticarial Vasculitis (Syndrome)



Etiologi:
• Idiopatiska (vid NCUV-majoritet)
• Bindvävssjukdomar - SLE (hos 2% med NUV och 50% med HUVS). 
• Sjögrenssyndrom (32%)
• Infektioner: Hep B, C, Borrelia
• Immunoglobulinrubbningar (kryoglobulinemi, IgA myelom), 

hematologiska sjukdomar
• Läkemedel (Kalciumantagonister)

Patogenes: typ III överkänslighetsreaktion, 75% anti-C1q (IgG)

Histologi: dermal ödema med diffus infiltrat eosinofiler, lymfocyter
Ökad kärlpermeabilitet, diapedes erytrocyter.
Direkt IF (HUVS): IgG, IgM och/eller C3 perivaskulärt in övre
dermis, vid BM 

Utredning: blodstatus, SR, urinanalys, urea, elektrolyter, kreatinin,
levestatus, S-komplement C3, C4, C1q, anti-C1q 

I. 3. Urtikariell vaskulit (UV) 

NUV - Normokomplementemisk Urticarial Vasculitis 
HUV(S )- Hypocomplementemic  Urticarial Vasculitis (Syndrome)



Kryoglobulinemi

Typ Association Clinical picture Clinical 

picture

Typ I – monoclonal

(IgG, IgA, IgM)

symtom: 

hyperviscosity

Lymphoproliferative

diseases MGUS,

Waldenström, CLL, 

multiple myeloma

Raynaud’s syndrome,

acrocyanosis, 

ischemi, periferal 

gangrene, livedo

reticularis

Typ II – mixed 

(monoclonal IgM + 

polyclonal IgG) 

symtom: vasculitis

Hepatit C, B, HIV

Purpura, GN (50%), 

Mononeuritis 

multiplex

Typ III – mixed 

polyclonal (IgM, IgG

and/or IgA)

symtom: + vasculitis

Systemic

autoimmune: RA, 

SLE, Sjögrens s-m

Often asymtomatic or 

like SVV
+ -
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Lab: Kryoglobuliner. Hög SR. RF 70%. Hypokomplementemia 90%. Pos ANA 20 %.

Lancet 2012; 379: 348–60



Provtagning vaskuliter:

Lab:

U-sticka

SR, CRP, blodstatus, diff, kreatinin, leverstatus, svalgodling

Biopsi  i formalin

Riktade prover

• ANA, ANCA, RF Pos – remiss till Reuma!

• F-Hb

• hepatitserologi (B, C)

• Kryoglobuliner

• Komplement (C3, C4, C1q, anti-C1q)

• Lug rtg



Småkärlvaskulit – behandling 
do not harm!

Åtgärd Symtom Behandling

Basbehandling Petekier, purpura Benen i högläge, kompession
Topikala steroider (Dermovat) 
NSAID, Aspirin 

Mild, begränsad Purpura + smärta, 
blåsbildning

• Dapson start 25-50 mg/d
• Colchicine: 0,5 mg x 2-3/d (+Dapsone?)

Moderat till 
svår kutan
vaskulit

Purpura, 
echymoser, 
blåsbildning, sår, 
ömmande noduli

• Prednisolon: 1-1,5 mg/kg
Steroid-sparande:
• Azathioprin 1–2 mg/kg/d 
• Methotrexat 10–20 mg/v
Övriga:
• Hydroxychloroquine 400 mg x 2/d (HUV, LV)

Kutan vaskulit + 
tecken på 
systemvaskulit
(njurar, leder 
mm)

Echymoser, sår, 
ledsmärtor, 
magsmärtor mm

• Prednisolone + AZA/Cyklosporin
• Mycophenolate mofetil (MMF)

• Cyclophosphamide 

Terapiresistent 
systemvaskulit

Hudsymtom + 
organengagemang • TNF inhibitors (Infliximab, Etanercept) 

• Rituximab



1. Polyarteriitis nodosa (PAN)
– Systemisk form

– Kutan form

2. Granulomatosis with polyangiitis = 
Wegeners granulomatos (WG)

3. Eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis = Churg-Strauss s-m (CSS)

4. Mikroskopisk polyangiit (MPA)

II. Vaskulit i små till medelstora 
kärl 

Medelstora, små artärer

Kapillärer, vener, 
små och medelstora 
artärer

kapillär
venule liten venarterioleliten artär

PAN

WG, CSS, MPA
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Vaskulit i små till mellanstora kärl -
hudmanifestationer

Nekrotiserande 
livedo retikularis

Bullae, ulcerationerDermala noduli

livedo retikularis



Livedo reticularis (LR)

Primär LR (utan systemisk 
engagemang)

•Idiopatisk - ses oberoende av 
temperaturen

•Fysiologisk LR - ses i samband med 
svalare temperaturer, försvinner med 
uppvärmning (cutis marmorata)

Sekundär LR - antifosfolipid 
syndrom (20%), bindvävssjukdomar 
(SLE + RA), malignitet, Sneddon 
syndrom

JAAD, 2005, vol 52, 1009-19
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Ont I ländryggen -

varmvattenflaskor 

Pancreatitis –
varmvattenflaskor 

Differentialdiagnostik LR
Erythema ab igne

Laptop dermatitis”

“Fire stains”= “Toasted skin 
syndrome” =“Laptop 
dermatitis”

Utslaget uppstår där man var 
långvarigt exponerad för 
värme från vedbrasa, 
varmvattenflaskor, elektrisk 
värmefilt,  sätesvärmare i bil, 
laptop

Läkartidningen, 2010-07-21 nummer 32



Differentialdiagnostik LR –
Sneddon syndrom 

Progressiv arteriopati

Symtom: 
• livedo retikularis /racemosa 

• cerebrovaskulära symtom (stroke, 
TIA, amnesia, aphasia, huvudvärk). 

• tidig demens

Patogenes – vasospasm med 
kompensatorisk intima hyperplasi av 
arterioli, kärlocklusion

• Oftast kvinnor (50-80%) mellan 
25-42 år)

40-60% pos antiphosfolipid ak

• Behandling – Warfarin (INR 3-4)

• Livedo racemosa is the result of a reduced peripheral 

blood flow through occluded small cutaneous arteries, 

• Livedo reticularis is a result of a generalised reduction of 

blood flow (hyperviscosity?)



II.1. Kutan PAN

Symtom: Djup liggande noduli, ulcererad livedo

retikularis, bensår

Hud: 79 ömma noduli u/ben 80%; livedo reticularis 
56%, sår 50%, plaque 10% (Br J Dermatol 1997; 136: 706–
713)

Patogenes: immunkoplexmedierad (IgM, C3 vid DIF)

Etiologi:

• infektioner:  streptokock, parvovirus B19, HIV 

och HBV

• IBD

Kan kutan PAN övergå till systemisk PAN?
79 patients with cutaneous PAN were followed in 6,9 years – none of them

developed systemic vasculitis ( Br J Derm; 1997; 36: 706-713)



I.1. Polyarteriitis nodosa - PAN

• nekroteserande
inflammation i medelstora 
eller små artärer 

• härdar av fibrinoid
nekros i media och 
adventia



Patientfall I PAN, MTJ 10 mg/v

2015 2016



Patientfall PAN II

Pat 78 år. Opererad för magsäckscancer för 13 

år sedan, tunntarmsshunt, väger 44-46 kg). 

Osteoporos. Latent tbc

Söker pga snabb växande sår baksidan av u/ben. 
PAD visar PAN. Insatt på Prednisolon 1 mg/kg 
med nedtrappning + MTJ 7,7-10 mg.

Försämrad. Läggs in, insatt 

Prednisolon 1 mg/kg, planerad för biologiska, 

men vägrar ta tbc profylax! 



MMF 250 mg x 2 + Tental (pentoxifylline) 400 x 2



Patientfall PAN III

Insatt på Infliximab – 2 år senare 

Kvinna med PPP i anamnesen, behandlad med Metoject
tidigare för detta utan god effekt. 

Debut av bensår främst vänster underben med svår 
smärtproblematik, diagnostiserad som PAN, utredd via reumatologen 
där man uteslutit systemiskt engagemang, således kutan PAN.



Differentialdiagnostik PAN

Tidigare sjukdomar Kvinna 68 år. Förmaksflimmer,  Waran sedan 
flera år. Hypertoni (BT 170/100). Osteoporos

Aktuellt: December 2016 debut av blåaktiga infiltrat 
medialt underben bilateralt. Utvecklades snabbt 
till svarta nekroser, kraftigt smärtande. 

Inlagd, på misstanke om vaskulitsår insatt på 
Prednisolon 40 mg med nedtrappning – dålig 
effekt.

Läkemedelslista Metoprolol, Furix, Waran

Klinisk bild Djupt smärtande sår, petekier, blåaktig kant i 
såren 

Arbetsdiagnos? Vaskulit?





Martorells sår

Beskrevs 1945 Martorell (kardiolog).

Symtom: Debuterar relativt plötsligt som ett smärtsamt, ofta fibrinbelagt, 
ytligt, oregelbundet sår med blåtonade sårkanter och är lokaliserat till nedre 
tredjedelen av underbenet.

Diagnos:
• Sår underben, oftast kvinnor
• Akut debut 
• Hypertension
• Avsaknad av svår arteriell/venös insuff
• Svårare smärtor i horisontalt läge

Behandling:
• Kirurgisk revision, VAC, delhudtransplantat
• Antikoagulantia (heparin, NOAC)
• Förebyggande åtgärder: utsättning av icke-selektiva ß-blockare, rökstopp



Jan 2017 – Prednisolon 40 mg utan effekt

Waran utsatt, Fragmin insatt

Mars-Apr 2017 - HBO 11 st – ingen effekt

17-03-17 – kirurgisk revision sår vä u/ben

VAC (+PICO) + omläggningar 

Pinch hö u/ben

18-05-30 – op plastikkirurgi vä u/ben 

(delhudtransplantant)

18-09-30 - utläkt 

17-03-19

17-01-14

17-05-03
VAC



II.2 Granulomatosis with polyangiitis 
(GPA) (Wegener's granulomatosis)

Hud: palpabel purpura, PAD: vaskulit + granulon

ÖLV 60-70%: rinit, sinuit, nasal ulceration, sadelnäsa, otit

NLV: trakeobronkiala fistlar, aseptiska lunginflammationer 

Ögon 50%: sklerit, episklerit, optikusneurit

Njurar 70%: proteinuri, makroskopisk hematuri, glomerulonefrit

Lab: ↑ SR, anemi, trombocytos. PR3-ANCA pos 75-90%. U: 
proteinuri, hematuri. 



Patientfall
Gallais Sérézal I, Jennische K. 
Br J Dermatol. 2016 Nov;175(5):e132. 
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Woman 82 years old

– Endometrial cancer 12 years ago, surgical treatment, no relapse

– Weight loss, vomiting since a few months ago

– Gastroscopy normal twice

– Ascites, puncture-> no malignant cells

– Pain in the joints since two weeks

– Pain in the breast and edema since 2 days

Emergency department

– BT 37,4˚c , pulse 92 

– Laboratory examinations

– Leucocytes: 21x10(9)/L

– CRP:100mg/L

– Creatinine 100 μmol/L

-> surgery, suspicion of necrotizing fasciitis, antibiotics

-> post operative period normal



Rash with purpura of

the right arm. 

Surgery

Three months later

Involvement of the 
second arm in the post-
operative period

Addressed to 
Karolinska for second 
opinion



Differentials
• Vasculitis? Paraneoplastic? Infection?

– Bloodsamples: PR3-ANCA pos 

– Neurologic examination 

– CT scan for signs of arteritis of 
big arteries 

– Skin biopsy

DS: Granulomatosis
with polyangiitis

Treatment corticosteroids and  

Cyclophosphamid

After one year

• Asymptomatic

• Currently on low dose oral 
corticosteroids and 
Methotrexate



II. 3 Eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis (EGPA) Churg-Strauss syndrom 

Hud: palpabel purpura; PAD: vaskulit + granulom + eosinofiler

Fas I:debut  i 20 - 30 års åldern med allergisk snuva och astma. 

Fas II: interstitiella infiltrat med eosinofila granulocyter, pleuriter, 
gastroenterit, blodeodinofili. 

Fas III: systemisk vaskulit

Neurologiska s-m - mononeuritis multiplex. CNS- stroke, intrakraniella blödningar

och vitsubstansförändringar. 

Njurar - segmentell glomerulonefrit med granulom, fibrinoid nekros 

Övriga - tarm (ischemiska förändringar), hjärta (koronarit och perimyokardit) samt

ögon (uveit, episklerit).

Lab. CRP, SR, anemi, trombocytos; U: proteinuri, hematuri; ANCA 
(MPO-ANCA ) in 60-70%



Differentiala diagnoser
vaskuliter

(=pseudoivaskuliter)

• Trombocytopeni

• Kärlväggssjukdomar

• Koagulationsrubbningar

Ref: ”Vaskulit – förvirrande lik systemisk vaskulit men kräver helt 

annan behandling” – Alladin Mohammad; Gunnar Sturefelt; Läkartidningen, 

Vol. 101, No. 34, 2004, p. 2564-7.

https://portal.research.lu.se/portal/en/journals/lakartidningen(740dc57a-d135-49b0-acb4-25539498ef78)/publications.html


Trombocytopeni orsaker
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Defekt bildning i benmärgen

•Aplastisk anemi, Cytostatikabehandling, Myelodysplastiska
syndrom, Strålning, Lymfom/myelom, Leukemi, B12/Folsyra-
brist, Alkoholinducerad. Läkemedel

Förstorad mjälte
•Alla former av splenomegali ger oftast en måttlig 
trombocytopeni

Ökad konsumtion

• ITP - akut/kronisk (idiopatisk trombocytopen purpura)
• Heparin induced rombocytopenia (HIT)
• Disseminerad Intravasal Coagulation (DIC)
• Posttransfusionspurpura



Patientfall II

Tidigare sjukdomar Man 28 år. Mononukleos , sedan dess lät splemomegali,  
förhöjda transaminaser och bilirubin. 

Aktuellt: Från slutet av Dec - utslag runt vä och hö öga, bedömdes som 
impetigo – insatt Dalacin 20/1-31/1 2017. Vaknade 2/2 med 
feber 40°, snuva, hosta, hudutslag. 4/2 sökte VC - Betapred 8 
mg Tavegyl utan effekt på utslagen.

Läkemedelslista, nya LM? Dalacin

Lab svar, PAD svar Elstatus, LPK, CRP ua. Urinsticka ua. Mycoplasma pneumoniae
DNA neg i svalg; IgG – 530, IgM neg. CMV-DNA + EBV-DNA 
neg i serum. 
Morbillivirus-RNA neg i nasofarynxaspirat, IgG 1700, IgM
neg.  Syfilisserologi, HIV, Hepatit Hepatit A,  B och C neg.

Klinisk bild Icke palpabel purpura

Arbetsdiagnos? Purpura



Trombocyter  67 vid inskrivning, 
207 vid utskrivning. 



Diagnos: viros + läkemedelsutlöst 
trombocytopen purpura

48

Mekanismer (Läkemedelsutlöst trombocytopeni):

icke-immunmedierad: minskad produktion via 
benmärgsundertryckning. Utvecklas under några veckor, 
återhämtning av trombocyter kan ske inom några dagar

immunmedierad: ökad blodplättdestruktion.
Utvecklas snabbt, ofta efter 7 till 14 dagar. Hos patienter med 
tidigare exponering - 1 till 3 dagar. Återhämtning av trombocyter 
tar längre tid.

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20–30 x 
109/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 
109/L. 



Warafarin – 2,8 %

Sulfamethoxazole/trimethoprim – 2,7 %

Asetylsalicylsyra -2%

Fluoxetine - 1,9 %

Amoxicillin-/clavulanic acid - 1,8 %

Influenza vaccine - 1, 7 %

Amoxicillin -1,6 %

Pneumococcal vaccine - 1,5 %

Measles/mumps/rubella - 1,5 %

Ciprofloxacin - 1,4 %

VigiBase 
purpura trombocytopeni (40.000)



Kärlväggssjukdomar som orsak 
till purpura/pseudovaskulit

• stas och dålig kapillär stödjevävnad (senil purpura)

• utfällning av kalk, amyloid (calcyfilaxi, amyloid purpura)

• hypertensivt sår (intima hyperplasi hos pat med hypertoni ).

• malabsorption, vit C brist (scurvy)

• embolism - kolesterolembolism, infektiös endokardit



PPP- progressive pigmented purpura (Schambergs disease)

cayennepeppar

• Kärlväggssjukdomar: stas och dålig kapillär 
stödjevävnad 



• Kärlväggssjukdomar: stas och dålig kapillär 
stödjevävnad 

Senile purpura 

Senil purpura 

drabbar vanligtvis äldre patienter 
eftersom deras dermala vävnader 
försvinner och blodkärlen blir mer 
ömtåliga. 

Purpura steroidica

Läkemedel (t.ex. kortikosteroider, 
warfarin, aspirin, klopidogrel) kan 
förvärra ecchimoserna. Purpura steroidica



Patientfall III

Tidigare sjukdomar Kvinna 68 år. RA, Sjögren

Aktuellt: Sårbildning u/ben med blåaktig kant, vaskulit?

Läkemedelslista, nya 
LM?

Prednisolon 12,5mg/d, Plaquenil 400mg/d. Inga nya LM

Lab svar, PAD svar TPK 161, Hb 112, LPK 12, alb 19, koag ua. Kärlutredning: 
ua
PAD (x2): sparsam lymfocytär infiltrat, färska 
blödningar i retikulär dermis..

Klinisk bild Sår, petekier, blåaktig kant i såren 

Arbetsdiagnos? Vaskulit?



3 v efter 
kompressionsbehandling



Bedömning

Atrofisk hud med petekier pga peroral 
kortisonbehandling, senil hudatrofi, inga tecken på 
vaskulit



Kriterier:
•njursvikt/dialys
•hyperparathyroidism (PTH)
•hög kalk och fosfatnivåer i plasma
•förkalkning av små artärer i biopsi

Bidragande faktorer:
• hög ålder
• diabetes mellitus
• brist på vitamin K och behandling med vitamin K-

hämmare (warfarin) 

• Kärlväggssjukdomar: utfällning av kalk (calcyfilaxi)



Mekanism: arteriell kalcifiering (= förkalkning) i både i intima och 
media av små artärer med vävnadsischemi

• Kärlväggssjukdomar: utfällning av kalk (calcyfilaxi)



Koagulopati som orsak till 
purpura

•Livedoid vaskulopati

•Waran nekros

•HIT (Heparin induced trombocytopenia)

•Purpura fulminans, DIC

•Antifosfolipidsyndrom



Patogenes: 

▪ Hyperkoagulation, bl.a. 

▪ genetiska defekter inom plasmingenaktivering

▪ trombocytdysfuktion

▪ ökad fibrinbildning.

▪ Autoimmunitet. 

Kvinnor/män 3: 1. Debut oftast vid 32 år.

Klinisk bild: smärtsamma sår, atrofi blanche på u/ben, vrister och fötter.

Utredning:
• DVT? -D-dimer, anamnes)
• Koagulationsrubbningar? –Antitrombin, FaktorVIII,V, Homocystein, Protein S,C
• APS? -Kardiolipin a/k IgG+IgM, B2GP ak, lupus antikoagulans (LAC)
•SLE? -ANA, RF
• Kryoglobulinemi -Kryoglobuliner

• Livedoid vaskulopati



Vaskulopati         vs       Vaskulit

Vaskulopati:
-avsaknad av neutrofila leukocyter och leukocytoklasi
-ingen infiltration av kärlväggen av leukocyter
-ingen fibrininlaggring och hyalinizering av kärlväggen 





• Antikoagulantia
Rivaroxaban (Xarelto 20 mgx1), Heprin, Waran. Effekt i 98%

• Anabola steroider (fibrinolytisk aktivitet) 
Danazol 200 mg/d eller 4 mg/kg/d) i 4-12 v

• IV immunoglobuliner
PRIVIGEN 2 g/kg var 4-6 vecka

• Trombocythämmare
Aspirin (Trombyl 75 mg): 81-325 mg/d
Dipyridamole (Persantine) 200 mgx2
Pentoxifylline (Trental 400 mgx2)

• Kärlvidgande medel 
Kalcium antagonister (Nifedipin 10mgx2)

• Livedoid vaskulopati behandling

JAMA Dermatol. 2018;154(2):193-202.



Patientfall Kvinna född -72

Tidigare behandling:

• Prednisolon 30 mg + Trombyl 75 mg/d
• Trombyl 75 mg + 200 mg Persantin
• Trental 400 mgx2 + Trombyl 75 mg
• Rheomacrodex (6 ggr)
• Fragmin 5000E + Trombyl 75 mg x 1
• Xarelto 10 mgx2 + Trombyl 75 mgx1
• +Adalat 20mg

Nuvarande behandling: (från nov 2017)

• Adalat 20 mg/d
• Trombyl 75 mg/d 
• Privigen 2 g/kg var 6-e v

Innan Privigen

Efter Privigen



• Mekanism: Warfarin inhiberar olika vit K beroende 

koagulationsfaktorer vilket orsakar parodoxal hyperkoagulering. 

Trombos venuli oftast pat med ärftlig brist på P-C/S

• Debut: 2-10 dagar, kan dröja flera månader. 

• Riskfaktorer: kvinna, kaukasier, hypoalbuminemi, DM, övervikt, hög 
uppladdningsdos av Warfarin

• Symptom: smärtande rodnader som med blåsbildning, progress till 
oregelbundna välavgränsade blåaktiga sår. 

• Lokalisation: bröst, lår, penis – områden med subkutan fet

• Behandling: utsättning av W, vit K1 (Konakion). Heparin. Plasma

• Profylax: behandling med heparin innan warfarinbehandlingen startas

•Waran nekros
(=Warfarin-induced necrosis (WIN))

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coumarin-induced_skin_necrosis.jpg


Bedömning av misstänkt vaskulit på 
VC

Anamnes:

• Ålder, komorbiditeter

• Trombocytnivå?

• Nyinsatta läkemedel? 

• Pågående behandling med steroider (per oss, lokalt?)

• Infektion?

• Kärlutredning innan debut av symtom? (perkutan transluminal 
koronarangioplastik, angiografi)

Åtgärd:

• Ta blodprov, u-sticka. Hematuri – ring till njurkonsult!

• Vävnadsbiopsi (formalin)

• Ta foto och ring till hudkonsult (KS Solna, KS Huddinge, 
Danderyd hudkliniken, SÖS Hudkliniken)!



Tack!
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