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MEDICINSK BAKGRUND 

När trombin spjälkar fibrinogen bildas fibrinopeptiderna A och B och fibrinmonomerer. 
Fibrinmonomererna binder snabbt till varandra och bildar större och större aggregat och när 
fibrinkoncentrationen är tillräckligt hög så utfälls olösligt fibrin. Det utfällda fibrinet stabilise-
ras av faktor XIIIa genom tvärbindningar av olika fibrinmonomerer. Lösligt fibrin har ofta 
varit synonym med fibrin monomerer men är en heterogen samling av olika fibrinmolekyler 
som hålls i lösning p.g.a. sin storlek eller i komplex med fibrinogen. Lösligt fibrin är en mar-
kör för intravaskulär fibrinbildning och förhöjda nivåer är ofta förknippat med ett tillstånd av 
hyperkoagulation, t.ex. i ett tidigt skede vid disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). 

 

MÄTPRINCIP 

Metoden är baserad på en monoklonal antikropp, IF-43, som specifikt reagerar med lösligt 
fibrin. Antikroppen är kopplad till latexpartiklar och metoden är immunoturbidimetrisk. Tur-
biditeten ökar när antikropparna på latexpartiklarna reagerar med lösligt fibrin. Eftersom IF-
43 är specifik för lösligt fibrinkomplexet reagerar den inte med varken fibrinogen eller fibrin-
degraderingsprodukter (t.ex. D-dimer). Resultatet motsvarar absorbansförändringen under 180 
sekunder. 
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