
	

KOAGULOPATIER	HOS	
INTENSIVPASIENTER	
Prosjektoppgave	på	medisinstudiet	i	Oslo	

Av	Jon	Anders	Feet																																																																																					
Veileder	Dr.	Tor	Inge	Tønnessen,	Professor	II	

ABSTRACT	

BACKGROUND:	Coagulopathy	is	a	common	issue	in	intensive	care.	
Coagulopathy	is	caused	by	affection	of	platelets,	coagulation	factors	and	
the	fibrinogen	system	(e.g.	due	to	sepsis	or	trauma).	The	changes	
causing	coagulopathy	can	be	due	to	failure	of	production,	increased	
consumption	or	destruction	of	platelets,	coagulation	factors	and	/	or	
fibrinogen.	Coagulopathy	can	be	treated	with	blood	products	and	
different	drugs.	An	array	of	tests	is	done	to	determine	which	treatment	
the	patient	should	receive.	OBJECTIVE:	To	present	an	overview	of	
coagulopathies	common	in	intensive	care	medicine,	testing	methods	
and	particularly	compare	viscoelastic	point-of-care	testing	with	standard	
coagulation	tests	in	regards	to	clinical	outcome,	prediction	of	need	for	
blood	products,	transfusion	guidance,	and	cost	efficiency.	METHODS:	A	
search	in	PubMed	and	McMasterPlus	was	conducted	to	find	reviews	for	
comparison	of	VE-testing	with	standard	coagulation	tests	in	intensive	
care.	RESULTS:	5	reviews	discussed	the	desired	topic.	VE-testing	is	a	
promising	aid	in	diagnosing	coagulopathy	in	intensive	care	patients.	
There	is	some	evidence	that	VE-testing	reduces	bleeding	and	need	for	
transfusion	during	cardiac	and	liver	surgery.	In	trauma	patients,	
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observational	data	indicates	that	VE-testing	may	have	adequate	
diagnostic	value,	and	that	VE-testing	in	some	cases	may	discover	
coagulopathies	standard	tests	will	not.	However,	most	studies	on	the	
topic	suffer	from	moderate	to	high	risk	of	bias.	CONCLUSIONS:	VE-
devices	have	some	proven	use	in	assessing	coagulopathy.	However,	
there	is	a	dire	need	for	large,	well-designed	RCTs	for	further	validation	
before	they	can	be	recommended	for	conventional	use.	
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INTRODUKSJON	
Koagulopati er definert som en tilstand der blodets evne til å koagulere er hemmet. [1] 
Koagulopati er en relativt vanlig problemstilling hos intensivpasienter, og denne 
oppgaven har som mål å beskrive de forskjellige prosessene som kan føre til 
koagulopati, forskjellige prøver og tester som benyttes til diagnostikk, og spesielt se 
på viskoelastisk point-of-care testing sammenlignet med konvensjonelle 
koagulasjonsprøver. Koagulopati forårsakes av påvirkning av trombocytter, blodets 
koagulasjonsfaktorer eller fibrinogensystemet. 

TROMBOCYTOPENI	
Trombocytopeni er definert som trombocytter <150 x 10! / L (normalområde: 150-
450). Hos voksne benytter man følgende klassifiseringer; mild: 100-150, moderat: 50-
99, alvorlig: <50. [2] Trombocytopeni forekommer som resultat av en eller flere av tre 
prosesser: nedsatt produksjon i benmarg, økt lagring (vanligvis i en forstørret milt) og 
/ eller økt destruksjon av trombocytter. [3] De mest vanlige årsakene til nyoppstått 
trombocytopeni i en kohort bestående av 329 medisinske og kirurgiske 
intensivpasienter var følgende: [4] 

- Sepsis, alle (48 %) 
- Sepsis med dokumentert bakteriemi (28 %) 
- Leversykdom / hypersplenisme (18 %) 
- Overt DIC (14 %) 
- Ukjent årsak (14 %) 
- Annen infeksjon (11 %) 
- Primær hematologisk sykdom (9 %) 
- Ikke-cytotoksiske medikamenter (7 %) 
- Cytotoksiske medikamenter (7 %) 
- Store transfusjoner (7 %) 
- Andre årsaker (7 %) 
- Alkoholisme (5 %) 

Nedsatt	produksjon	i	benmarg	[2]	
Trombocytter produseres i benmarg fra megakaryocytter som stammer fra 
multipotente hematopoetiske progenitorceller. Typisk vil benmargssykdom som 
hemmer trombocyttproduksjon også påvirke produksjonen av øvrige blodceller, noe 
som fører til en pancytopeni. Disse pasientene vil kunne presentere med symptomer 
på trombocytopeni (blødning, petekkier), symptomer på anemi og / eller leukopeni 
(fatigue, infeksjon). Nedsatt produksjon i benmarg kan forårsakes av ulike 
mangelsykdommer, benmargssvikt, akutte leukemier, samt myelodysplastiske 
syndromer og av infeksjoner / sepsis. Isolert megakaryocytttap kan være 
medikamentindusert, eller forekomme som en del av ITP som vil beskrives nærmere 
senere. 

Redusert	overlevelse	[2]	
Trombocytter overlever i 8-10 dager i sirkulasjonen (blodet). Deretter fjernes de fra 
sirkulasjonen av monocytter og makrofager i det retikuloendotheliale system (lever, 
milt). Økt destruksjon kan være antistoffindusert. 

ITP	(Immune	thrombocytopenic	purpura)	[3]	
Ved ITP forekommer en immunmediert destruksjon av trombocytter, og det er i 
tillegg holdepunkter for at ITP kan hemme frigjøring av trombocytter fra 
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megakaryocytter. ITP kalles sekundær dersom den er assosiert med underliggende 
sykdom, vanlige årsaker er SLE (systemisk lupus erythematosus) og infeksjoner med 
HIV og Hepatitt C. ITP karakteriseres av mukokutan blødning og lave trombocytttall, 
med et ellers normalt perifert blodutstryk. Det finnes flere laboratorieprøver ved ITP. 
Nåværende serologi på antistoffer har lav sensitivitet og lav spesifisitet. 
Benmargsundersøkelse gjøres ved høy alder (>60 år) dersom det foreligger 
symptomer eller prøvesvar som ikke forklares av ITP, eller ved initial terapisvikt. 
Blodutstryk vil kunne vise store trombocytter med normal øvrig morfologi. Avhengig 
av blødningshistorikk kan det foreligge jernmangelanemi. Prøver for sekundær årsak 
til ITP bør inkludere HIV og Hepatitt C (og andre infeksjoner på mistanke), serologi 
for SLE, serum protein elektroforese og immunogobulinnivåer med tanke på 
hypogammaglobulinemi; selektiv testing for IgA mangel eller monoklonale 
gammopatier, og ved anemi, direkte antiglobulin testing for å utelukke kombinert 
autoimmun hemolytisk anemi med ITP (Evans syndrom). 

PTP	(Post-transfusjonspurpura)	[5]	
PTP er en sjelden transfusjonsreaksjon som kan forekomme etter transfusjon med alle 
blodplateholdige produkter (SAG, trombocytter). Den forekommer hovedsakelig hos 
kvinner som er sensitivisert under graviditet. PTP kan sees på som en forsinket 
transfusjonsreaksjon som involverer blodplater. Det vanligste antigenet er human 
platelet antigen 1a (HPA-1a). De fleste kaukasiere er positive for antigenet, men de 
som ikke er det kan sensitiveres gjennom graviditet eller tidligere blodtransfusjon. 
Transfunderte blodplater vil fjernes gjennom det retikuloendoteliale system, sammen 
med pasientens egne blodplater. Mekanismen for fjerning av blodplater som mangler 
antigenet er ikke kjent. Diagnosen stilles ved å påvise alloantistoff mot antigenet i 
blod. Tilstanden behandles med høydose IVIG og trombocytter fra kompatibel giver. 

Økt	forbruk	eller	lagring	

RAC	–	Resuscitation-associated	(dilutional)	coagulopathy	(Blodtap	/	hemodilusjon)	
[6]	
RAC kalles også iatrogen koagulopati. Denne formen for koagulopati forekommer når 
koagulasjonssystemet får tilført store volumer av intravenøs væske eller ubalanserte 
blodprodukter ved behandling av blødningssjokk. Tradisjonelt har traumeresusitering 
fokusert på behandling av hypotensjon og acidose med krystalloider (NaCl, Ringer-
acetat, glukose) og SAG. Dette fører til en dilusjon av blodet og følgelig fall i 
trombocyttkonsentrasjon. Det er fremmet hypoteser om at man bør redusere tilførsel 
av krystalloider til fordel for blodprodukter, og det er i senere tid utført to større 
studier med tanke på tilførselsforhold mellom RBC:plasma:trombocytter 
(PROMMTT og PROPPR), men det er foreløpig ikke kommet konklusivt bevis for en 
ratio som er generaliserbar for pasienter med denne typen koagulopati. 

DIC	(Dissseminert	intravaskulær	koagulasjon)	[7]	
DIC er en systemisk prosess som potensielt leder til trombose og blødning. DIC kan 
presentere akutt og livstruende, eller som en subklinisk, kronisk prosess avhengig av 
underliggende årsak. De vanligste årsakene til DIC er sepsis, malignitet, traume, 
obstetriske komplikasjoner og intravaskulær hemolyse. En typisk hendelsessekvens 
ved utvikling av DIC er: 

- Blod eksponeres for en eller flere prokoagulanter (f.eks tissue factor). 
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- Deretter følger aktivering av koagulasjonskaskaden som leder til dannelse av 
tromber av fibrin og blodplater. Dette kan skje i mikrovaskulaturen og/eller 
større årer. 

- Videre fører dette til forbruk av blodplater og endogene koagulasjons- og 
antikoagulasjonsfaktorer. 

- Neste steg er fibrinolyse med dannelse av FDP (fibrin degraderings produkter, 
hvor den vanligste subtypen er D-Dimer) i signifikante mengder. 

- Siste steg er organskade grunnet redusert perfusjon, trombose og/eller 
blødning. 

Trombotiske	mikroangiopatier	(TTP,	HELLP,	HUS)	[3]	
Trombotiske mikroangiopatier er en gruppe tilstander som karakteriseres av 
trombocytopeni, en mikroangiopatisk hemolytisk anemi (hvor man ser fragmenterte 
RBC) og laboratorieprøver som indikerer hemolyse og mikrovaskulær trombose. PT 
(INR) og aPTT er vanligvis normale. 

TTP	(trombotisk	trombocytopenisk	purpura)	[3]	
Både arvelig (Upshaw-Schulman syndrom) og idiopatisk TTP er relatert til en defekt 
i, eller antistoffer mot metalloprotease ADAMTS13 som spalter VWF. VWF sekreres 
normalt som ultrastore multimerer som spaltes av ADAMTS13. Tilstedeværelsen av 
disse ultrastore multimerene er antatt å bidra til patologisk adhesjon og aggregering 
av trombocytter. Det er dog ikke tilstrekkelig kun med defekt i ADAMTS13, men 
ytterligere provokative faktorer er ikke godt definert i litteraturen. Antistoffer og 
ADAMTS13 aktivitet kan måles i laboratorieprøver, men testene er har ikke god nok 
sensitivitet eller spesifisitet til å veilede behandlingsregimet. Diagnosen settes ved å 
utelukke DIC og å vurdere om pasienten kan ha en mikroangopatisk hemolytisk 
anemi. Økt LDH, økt indirekte bilirubin, senket haptoglobin, økte retikulocytter og 
negativ direkte antiglobulin test støtter opp under TTP som diagnose. Blodutstryk vil 
ofte vise schistocytter, polychromasi og nukleerte røde blodceller. Behandlingsmessig 
er plasmautskifting hovedbehandlingen, eventuelt med tillegg av glukokortikoider.  

HUS	(Hemolytisk	uremisk	syndrom)	[3,	8]	
Syndromet karakteriseres av akutt nyresvikt, mikroangiopatisk hemolytisk anemi og 
trombocytopeni. 90 % av tilfeller forekommer i pediatrien, og er relatert til utbrudd av 
gastroenteritt forårsaket av verotoksinproduserende E. Coli. Hos voksne sees en mer 
sporadisk form som er vanskelig å skille fra TTP. Nyresvikten forårsakes av 
endotelskade som fører til mikrovaskulær trombose. Tilstanden kan også forårsakes 
av neuraminidaseproduserende streptokokker, i dette tilfellet endrer neuraminidasen 
overflaten til glomerulære celler og eksponerer antigener som gjenkjennes av naturlig 
forekommende antistoffer. Det utløses da en immunreaksjon som gir endotelskade. 
Det finnes også en arvelig variant som forårsakes av defekter i produksjon eller 
funksjon til et av proteinene i komplementsystemet. Defektene er antatt å forårsake en 
overdreven komplimentaktivering som leder til endotelskade. Prøvesvar som støtter 
opp under diagnose er lav Hb, lave trombocytter, schistocytter i blodutstryk, økt 
kreatinin, økt LDH og nedsatt haptoglobin. Det bør tas avføringsprøve for dyrkning 
med tanke på E.coli O157:H7, og måling av proteiner involvert i 
komplementregulering dersom hereditær sykdom er mistenkt. Behandlingen er 
hovedsakelig støttende, og involverer behandling av komplikasjoner som anemi, 
hypertensjon og nyresvikt. Behandlingsmetoder er IV krystalloider, 
plasmautskiftning, antihypertensiva, SAG, dialyse og ved irreversibel nyresvikt 
nyretransplantasjon. 
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HELLP	syndrom	[9]	
HELLP er et akronym for et syndrom karakterisert av Hemolyse med 
mikroangiopatisk blodutstryk, Eleverte Leverenzymer og Lavt (blod)Platetall. Det 
antas å være en alvorlig form for preeklampsi, men forholdet mellom de to er noe 
kontroversielt da mellom 15 og 20 % av pasienter med HELLP syndrom ikke har hatt 
forutgående hypertensjon eller proteinuri. Syndromet affiserer 0,1 – 0,8 % av alle 
gravide, og 10 – 20 % av kvinner med alvorlig preeklampsi / eklampsi. Patogenesen 
er  uklar. Dersom det er en form for preeklampsi er det sannsynlig at syndromet 
forårsakes av abberant placental utvikling og funksjon. De som anser syndromet som 
urelatert til preeklampsi attribuerer det til abnormal placentering, lignende 
preeklampsi, men med kraftigere hepatisk inflammasjon og sterkere aktivering av 
koagulasjonssystemet enn ved preeklampsi. Syndromet har variabel klinisk 
presentasjon. Det vanligste symptomet er smerte og ømhet i epigastriet og øvre høyre 
kvadrant av abdomen. Mange pasienter kan i tillegg ha kvalme, oppkast og nedsatt 
allmenntilstand. Hypertensjon og proteinuri er tilstede i 85 % av tilfeller. Syndromet 
utvikles typisk mellom 28 og 36 ukers gestasjon, men kan også debutere i andre 
trimester og postpartum. Tennessee klassifiseringen for HELLP syndrom er følgende: 
Mikroangiopatisk hemolytisk anemi med schistocytter på blodutstryk, trombocytter 
<100 x 10! /L, totalbilirubin ≥1,2 mg/dL og s-ASAT ≥ 70 IE/L. Det er ikke 
konsensus om laboratoriekriterier for HELLP syndrom, og det finnes andre 
kriteriesett. Behandlingsmessig er fødsel kurativt og den eneste effektive 
behandlingen. Utover dette er det støttende og stabiliserende behandling for mor og 
foster. Støttende behandling inkluderer antihypertensiva ved hypertensjon, 
magnesiumsulfat for å forhindre kramper (og som nevroproteksjon for foster ved 
gestasjon 24 til 32 uker) og trombocytter ved nivåer under 20 x 10! /L (grense for 
trombocytttransfusjon er noe omdiskutert). Syndromet kan kompliseres av 
multiorgandysfunksjon, DIC, lungeødem, leverblødning og leverinfarkt, nyresvikt, 
abruptio placenta og uklar fosterstatus. Disse er indikasjoner for å igangsette fødsel 
raskt eller utføre keisersnitt. 

Hypersplenisme	[10]	
Normalt er omtrent 1/3 av trombocyttene i sirkulasjonen lagret i milten. Ved tilfeller 
av ekstrem splenomegali kan denne andelen økes til 90 %, men total mengde 
trombocytter og trombocyttlevetid forblir relativt normale. Pasienter med cirrhose, 
portal hypertensjon og splenomegali kan ha signifikant ”tilsynelatende” 
trombocytopeni (med / uten leukopeni og anemi), men har sjelden kliniske blødninger 
da total mengde trombocytter vanligvis er normal. 

Medikamentindusert	

HIT	(Heparinindusert	trombocytopeni)	[2,	3]	
HIT skiller seg spesielt fra andre medikamentinduserte trombocytopenier på to 
punkter; trombocyttnivået er sjeldent <20 x 10!/L og HIT er ikke assosiert med 
blødning, derimot er det sterkt assosiert med trombose. HIT forårsakes av 
antistoffdannelse mot et kompleks av det trombocyttspesifikke proteinet platelet 
factor 4 (PF4) og heparin. Antiheparin/PF4 antistoffet kan aktivere trombocytter via 
en overflatereseptor (Fc-gamma-RIIA), samt aktivere monocytter og endotelceller. 
Mange pasienter utvikler antistoffet uten at det synes å ha konsekvenser, men noen av 
dem utvikler HIT. Tilstanden kan utvikles etter eksposisjon for både lavmolekylært 
heparin og ufraksjonert heparin, men er 10 ganger mer vanlig ved sistnevnte. De 
fleste pasientene utvikler HIT etter å ha vært eksponert for heparin i 5-14 dager, men 
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tilstanden kan utvikles før 5 dager dersom pasienten tidligere har vært eksponert for 
heparin i løp av de siste 100 dagene (og derfor har antistoffer i sirkulasjonen). De får 
et trombocyttfall på >50 % i forhold til baseline, venøs eller arteriell trombose, 
nekrotiske hudlesjoner ved injeksjonssted for heparin og akutt systemisk reaksjon ved 
IV administrasjon. Antistoffene kan påvises ved ulike typer ELISA, men siden mange 
pasienter utvikler antistoff uten å få HIT er spesifisiteten lav, og HIT er fortsatt en 
klinisk diagnose. Behandling består av umiddelbar seponering av heparin, og oppstart 
med annen antikoagulasjon for å begrense / forhindre utvikling av trombose. 

Glykoprotein	IIb/IIIa	inhibitorer	(abciximab	(ReoPro),	eptifibatide	(Integrilin),	
tirofiban)	[11]	
Trombocytopenien inntreffer svært hurtig og er uttalt (vanligvis er trombocytter <20 x 
10!/L). Pasientene har stor blødningsrisiko, men tilfeller av trombose er rapportert. 
[12] GP IIb/IIIa inhibitorer kan også forårsake pseudotrombocytopeni, dette finner 
man når EDTA i blodprøverør fører til at trombocyttene klumper seg, og er viktig å 
skille fra faktisk trombocytopeni. Tilstanden inntreffer vanligvis innen 24 timer fra 
medikamentadministrasjon, og er i noen tilfeller sett så tidlig som 30 minutter etter 
administrasjon. Årsaken til at trombocytopenien kommer så raskt etter administrasjon 
er ikke fullstendig kjent, men det er fremsatt hypotese om at pasientene har 
preeksisterende ”naturlige” antistoffer mot neoepitoper på trombocyttene som 
eksponeres grunnet endret konformitet etter binding til GP IIb/IIIa komplekset under 
normal blodplateaggregasjon. Ved mistanke om tilstanden må pseudotrombocytopeni 
utelukkes, deretter seponeres medikamentet. I tillegg bør andre årsaker til 
trombocytopeni utelukkes. Det anbefales transfusjon av trombocytter ved 
trombocyttnivåer <20 x 10!/L, ved uttalt blødning eller akutt behov for invasiv 
prosedyre. Heparin bør vurderes seponert og effekt reverseres ved blødning. ASA og 
andre platehemmere bør vurderes seponert ved alvorlig blødning eller alvorlig 
trombocytopeni. Trombocyttnivå returnerer raskere til normalt ved eptifibatide og 
tirofiban enn ved abciximab. 

Akutt	alkoholtoksisitet	[13]	
Mange sykehusinnlagte alkoholikere har en mild trombocytopeni. Årsakene kan være 
levercirrhose som har ført til splenomegali og pooling av trombocytter i milten i 
tillegg til alkohols direkte toksiske effekt på megakaryocytter. De får sjelden 
trombocyttnivåer <10 x 10!/L og har sjelden behov for splenektomi grunnet 
trombocytopen blødning. Enkelte pasienter kan grunnet alkoholabstinenser og 
normalisert diett etter innleggelse få en rebound tromobcytose etter 1-2 uker hvor 
trombocyttnivået kan nå 600-900 x 10!/L. Dette krever ingen behandling, og 
normalnivå gjenopprettes etter ytterligere 7-10 dager. 

FAKTORSVIKT	

Produksjon	
Faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V (proaccelerin), VII (proconvertin), IX 
(plasma thromboplastin component), X (stuart factor), XI (plasma thromboplastin 
antecedent), XII (hagman factor), XIII (fibrin stabilizing factor) produseres i lever, 
syntesen av faktor II, VII, IX, X er vitamin K avhengig. Faktor III (TF) produseres i 
vevsceller. Faktor IV er 𝐶𝑎!!. Faktor VIII (antihemophilic factor) produseres i 
lungekapillærer. Subenhet A i faktor XIII produseres i benmarg. Faktor VI ansees nå 
for å være samme som faktor V. 
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Leversvikt	[3]	
Ved leversvikt er dysfibrinogenemi på grunn av hemmet fibrinpolymerisering et 
relativt vanlig funn. Utvikling av DIC samtidig med kronisk leversykdom er ikke 
uvanlig, og kan øke blødningstendens. Blodprøvestatus er nødvendig for å evaluere 
behandling og for å forberede eventuelle invasive prosedyrer. Typisk vil pasienter 
med leversvikt ha økt PT (INR), aPTT og TT avhengig av grad av leverskade, de er 
trombocytopene og har normal eller lett forøket FDP. Fibrinogennivåer er lave kun 
ved fulminant hepatitt, dekompensert cirrhose eller alvorlig leversvikt, og ved DIC. 
Forlenget TT med normal fibrinogen og FDP kan indikere dysfibrinogenemi. FVIII 
nivåer er stort sett normale eller forøket hos leversyke, og lave nivåer kan tyde på 
DIC på toppen. FV syntetiseres i hepatocyttene, og er ikke vitamin K avhengig. 
Derfor kan reduserte FV-nivåer tyde på hepatocyttsvikt. Normale nivåer av FV og 
lave nivåer av FVII kan tyde på vitamin K mangel. Vitamin K nivåer kan ved 
leversykdom reduseres grunnet kompromittert lagring i lever, endringer i 
gallesammensetning og at cholestase kan redusere absorpsjon av vitamin K. Ved 
hemostaseforstyrrelse grunnet leversykdom kan det være aktuelt med behandling i 
form av IV vitamin K og transfusjon av plasma. Transfusjon av trombocytter kan 
være aktuelt ved lave trombocyttnivåer, og fibrinogen ved svært lave 
fibrinogennivåer. 

Vitamin	K	mangel	[3]	
Vitamin K-avhengige proteiner er en heterogen gruppe som inkluderer 
koagulasjonsfaktorer (FII, VII, IX, X) og proteiner som finnes i ben, lunger, nyrer og 
placenta. Vitamin K medierer posttranslasjonsmodifisering av glutamatsidekjeder til 
gamma-karboxylglutamat. Dette steget er kritisk for aktiviteten til Vitamin K-
avhengige proteiner for kalsiumbinding og korrekt påkobling til fosfolipidmembraner. 
Mengden vitamin K i kosthold er for de fleste for lav til å dekke behovet til 
karboxyleringsreaksjonen, og gjenbruk av vitamin K er derfor essensielt for å 
opprettholde normale nivåer av disse proteinene. Hos voksne er lavt inntak alene 
sjelden årsak til alvorlig vitamin K mangel. Mangeltilstand kan oppstå ved bruk av 
enkelte bredspektrede antibiotika, samt ved sykdom eller kirurgi som begrenser 
tynntarmens evne til å ta opp vitamin K, eller fører til endret sammensetning av galle 
eller pankreassaft. Forlenget PT (økt INR) er det vanligste og tidligste funnet ved 
vitamin K mangel på grunn av redusert produksjon av funksjonelle FII, FVII, FIX og 
FX. FVII har kortest halveringstid av disse, og kan øke INR før aPTT affiseres. 
Tilførsel av 10 mg vitamin K er tilstrekkelig for å gjenopprette normale verdier av 
faktorene innen 8-10 timer. Reversering av warfarineffekt hos asymptomatiske 
oppnås ved tilførsel av 1 mg vitamin K IV eller peroralt. Ved livstruende blødning 
hos antikoagulerte vil det være nødvendig å behandle med transfusjon av plasma eller 
protrombinkomplekskonsentrat da disse kan korrigere en supraterapeutisk INR i løp 
av 30 minutter kontra 8-10 timer ved tilførsel av vitamin K. [14] 

Forbruk	

DIC	
DIC forbruker koagulasjonsfaktorer grunnet de samme mekanismene som gir 
trombocytopeni ved DIC. DIC gir massiv aktivering av koagulasjonskaskaden som 
raskt forbruker store mengder koagulasjonsfaktorer. 
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Større	blodtap	
Større blodtap er en hyppig problemstilling hos intensivpasienter. Ved større blod tap 
vil en del faktorer tapes via blødning. Hemodilusjon som følger grunnet 
volumbehandling med krystalloider vil gi lavere nivåer av faktorer i blodet. Dette 
skjer også på samme måte som nærmere beskrevet under punktet for hemodilusjonal 
trombocytopeni. Hos disse pasientene benyttes ofte TEG for å guide behandling. 

Antistoffmediert	destruksjon/inaktivering	[15]	

FVIII	
De vanligste autoantistoffene som affiserer koagulasjonsfaktoraktivitet virker mot 
FVIII, og tilstanden kalles da ervervet Hemofili A. De fleste antistoffene er IgG, men 
det er ikke gjort større studier for å kartlegge dette. Tilstanden kan forekomme 
postpartum, som ledd i revmatisk sykdom (oftest RA og SLE), ved kreftsykdom, HIV 
og medikamentindusert. Blødningene kan være svært alvorlige, og krever ofte 
innleggelse. Klinisk kan man se store hematomer, utberedte ekkymoser eller uttalte 
mukosale blødninger, neseblødning, GI blødninger og uttalt makroskopisk hematuri. 
aPTT vil være forlenget og PT (INR) normal. Behandling består i å kontrollere 
blødning, gi rekombinant FVIII eller FVIII konsentrat, samt å eliminer inhibitor ved 
hjelp av immunosuppresiva (oftest glukokortikoider, eventuelt i kombinasjon med 
cyclofosfamid). 

APS	(Antifosfolipidsyndrom)	[15,	16]	
Årsaken(e) til APS er dårlig kartlagt, men den mest aksepterte forklaringen for 
utvikling av antifosfolipidantistoffer (aPL) er at de forekommer i disponerte individer 
som følge av tilfeldig eksponering for infeksiøst agens eller som del av reumatisk 
sykdom som SLE. APS defineres ved tilstedeværelse av minst en type aPL i plasma 
samt venøs / arteriell trombose eller sykdom i svangerskap. Mekanismene for hvordan 
aPL forårsaker trombose er ikke kartlagt. Ulike aPL kan virke mot FII, FVIII, FIX, 
FXI, FXII og FXIII. 
 
Andre faktor hemmer gås ikke nærmere inn på da de er svært sjeldne. 

Hereditet	

vWD	(von	Willebrand	sykdom)	[3]	
Dette er den vanligste arvelige blødningsforstyrrelsen. (Laboratoriedata indikerer 
forekomst på 1 %, mens data på symptomatiske individer gir prevalens på 0,1 %). 
vWF har to hovedroller i koagulasjonssystemet; hovedmolekyl for binding av 
trombocytter til eksponert subendotel og bindingsmolekyl for FVIII i sirkulasjonen 
(øker halveringstiden til FVIII betraktelig). De fleste symptomene ved VWD er 
relatert til trombocyttfunksjonen bortsett fra i de mest alvorlige tilfellene hvor man vil 
kunne se symptomer som ligner hemofili A. VWD er delt inn i 3 hovedtyper med fire 
subtyper av type 2. Type 1 (mild) gir kun mukosale blødninger og økt tendens til 
blåmerker, og type 3 fører til FVIII nivå <10 % av normalt. Hovedbehandling er 
desmopressin som gir frigjøring av VWF og FVIII fra endotellagre. I mer alvorlige 
tilfeller vil VWF erstatning og antifibrinolytisk terapi være aktuelt. 

Hemofili	A	(FVIII)	og	B	(IX)	[3]	
Hemofili A og B er X-bundne recessive blødningssykdommer grunnet mutasjoner i 
F8 genet (hemofili A) og F9 genet (hemofili B). Hemofili affiserer 1/10 000 menn på 



	 11	

verdensbasis, hemofili A representerer 80 % av alle tilfeller. Klinisk kan ikke 
hemofili A og B skilles. Fenotypene korrelerer med gjenværende aktivitet av FVIII og 
FIX (respektivt) og klassifiseres som alvorlig (<1%), moderat (1-5%), mild (6-30%). 
Ved alvorlig eller moderat sykdom karakteriseres sykdommen ved blødning inn i ledd 
(hemartrose), bløtvev og muskler etter mindre traumer eller spontant. Ved mild 
sykdom opplever pasienten økt blødningstendens sekundært til traumer. Ved globale 
koagulasjonstester vil vanligvis eneste funn være forlenget aPTT. Diagnose baseres 
på spesifikk bestemmelse av FVIII eller FIX aktivitet. Ubehandlet har alvorlig 
hemofili svært redusert forventet levealder. Behandling er faktorkonsentrat som gis 
profylaktisk eller ved blødningsepisoder, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. 
Desmopressin kan forsøkes ved mild til moderat hemofili A, og antifibrinolytisk 
behandling er aktuelt ved blødning mukosalt eller i GI traktus, samt ved behov for 
kirurgiske inngrep. 

Faktor	XI	[3]	
Svært sjelden i generell populasjon (1/1 000 000), men er høyprevalent hos Irakiske 
jøder. Klinisk ser man mukokutane blødninger, neseblødninger og hematuri. 
Erstatningsterapi med faktorkonsentrat er aktuelt ved alvorlig sykdom før kirurgiske 
prosedyrer. 

FIBRINOGEN	OG	FIBRINOLYSE	

Leversykdom	[3,	17]	
Ved leversvikt er dysfibrinogenemi på grunn av hemmet fibrinpolymerisering et 
relativt vanlig funn. Pasientene har normal eller lett forøket FDP. Fibrinogennivåer er 
lave kun ved fulminant hepatitt, dekompensert cirrhose eller alvorlig leversvikt og 
ved DIC. Forlenget TT med normal fibrinogen og FDP kan indikere 
dysfibrinogenemi. Fibrinolyse er ofte økt ved kronisk leversykdom, og graden av 
fibrinolyse korrelerer med grad av kronisk leversvikt. Klinisk hyperfibrinolyse er 
mindre vanlig, og det er estimert at det forekommer hos 5-10 % av pasienter med 
dekompensert cirrhose. Hyperfibrinolyse kan føre til prematur koageloppløsning og 
påvirker normal koageldannelse grunnet forbruk av koagulasjonsfaktorer. 
Mekanismene bak økt fibrinolyse inkluderer økt nivå av tissue plasminogen activator 
(tPA) som generer plasmin og senker nivåene av alfa-2-antiplasmin, FXIII og 
trombin-aktivert fibrinolyse inhibitor (TAFI). I tillegg er hepatocyttene ansvarlige for 
å fjerne koagulasjonsfaktorer og FDPer fra sirkulasjonen. Dette vil videre kunne lede 
til økte FDP- og D-dimernivåer, som videre interfererer med normal hemostase. Ved 
akutt fulminant og ved terminal leversvikt svikter både produksjonen av 
prokoagulerende og antikoagulerende faktorer. Dette gjør at pasienter i denne gruppen 
vil blø betydelig mindre enn man skulle anta utfra INR-verdi. I en slik situasjon 
benyttes ofte viskoelastisk testing for å finne ut om pasientene faktisk har økt 
fibrinolyse eller ikke. 

Plasminogen	aktivator	inhibitor	[18]	
Plasminogen aktivator inhibitor-1 (PAI-1) mangel er en sjelden årsak til 
blødningstendens. Det er beskrevet forskjellige genetisk defekter i genet for PAI-1. 
Defektene kan gi forsinket blødning etter traume og kirurgi. Man tror dette skyldes en 
initialt normal hemostatisk respons, men at blodkoagel lyseres prematurt grunnet 
overdreven fibrinolyse. Andre genvarianter kan gi alvorlige blødninger og forsinket 
sårtilheling. 
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Alpha-2-antiplasmin	mangel	[18]	
Som ved PAI-1 mangel vil mangel på alfa-2-antiplasmin gi en initialt normal 
hemostatisk respons, men blodkoagelet lyseres prematurt grunnet overdreven 
fibrinolyse. Diagnosen settes ved immunologiske assay eller funksjonelle assay. Det 
er rapportert flere årsaker til mangel; amyloidose, alvorlig leversykdom, nefrotisk 
sydrom, DIC, leukemi, abdomnialt aorta aneurisme, hodeskade og etter bruk av 
trombolytiske midler. 
 

ANTIKOAGULASJON	[19]	

Vitamin	K	hemmer	

Warfarin	(Marevan)	
Warfarin er gitt som racemat. S-formen er to til fem ganger mer potent enn R-formen. 
Warfarin blokkerer enzymet vitamin K-epoksidreduktase (VCOR) som er ansvarlig 
for resirkulering av oksydert vitamin K til redusert vitamin K i kroppen. Redusert 
vitamin K er nødvendig for gammakarboksylering som er en nødvendig modifikasjon 
for dannelse av funksjonelle vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer (II, VII, IX 
og X) og koagulasjonshemmere (protein C og S). Warfarin induserer relativ vitamin 
K-mangel, og derved dannes inaktive koagulasjonsfaktorer og hemmere. 
Tidsintervallet fra start av antikoagulasjonsbehandling til full terapeutisk effekt svarer 
til plasmahalveringstiden av normale faktorer og hemmere. Faktor VII og protein C 
har kort plasmahalveringstid (5-7 timer), de øvrige vitamin K-avhengige faktorer 
vesentlig lenger (60-70 timer). Full antikoagulasjonseffekt oppnås derfor først etter 5-
7 døgn. Det raske fallet av protein C initialt,  før full antikoagulant effekt er oppnådd 
kan trolig være trombosedisponerende, særlig hos pasienter med medfødt eller 
ervervet protein C- eller S-mangel. Hos slike pasienter er det viktig å gi adekvat 
heparinbehandling i minst 7-10 dager samt å sørge for at antikoagulasjonsnivået har 
vært i terapeutisk område i 1-2 dager før heparin seponeres ved overgang til warfarin. 

Faktor	Xa	hemmere	

Apiksaban	(Eliquis)	
Potent, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemming av faktor Xa. De krever 
ikke antitrombin for antitrombotisk aktivitet. Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa 
og protrombinaseaktivitet. De har ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men 
hemmer indirekte trombinindusert blodplateaggregasjon. 

Rivaroksaban	(Xarelto)	
Selektiv hemmer av koagulasjonsfaktor Xa. Hemmer ikke trombin (aktivert faktor II), 
og det er ikke påvist effekt på blodplater. 

Trombinhemmer	

Dabitagran	(Pradaxa)	
Selektiv, kompetitiv og reversibel direkte hemmer av koagulasjonsfaktor IIa 
(trombin). Hemmer både fritt trombin, trombin bundet til fibrin og trombinindusert 
plateaggregasjon. 



	 13	

Indirekte	trombinhemmere	

Heparin	
Antikoagulasjonseffekt er umiddelbar in vivo og in vitro. Virker på flere trinn i 
koagulasjonen. Viktigst er doseavhengig potensering av den fysiologiske 
koagulasjonshemmeren antitrombin som hemmer flere av koagulasjonsfaktorene, bl.a. 
trombin og faktor Xa, men også frigjøring av koagulasjonshemmeren ”tissue factor 
pathway inhibitor” fra karveggen. Tilføres subkutant eller intravenøst. 

LMWH	(low	molecular	weight	heparin)	
Fraksjonerte hepariner med gjennomsnittlig molekylvekt 4000-6000 skiller seg fra 
ufraksjonert heparin (gjennomsnittlig molekylvekt ca. 15 000) mht. 
antikoagulasjonseffekt og farmakokinetikk. De inaktiverer faktor Xa analogt med 
standard heparin, men har mindre effekt på inaktivering av trombin og fører i 
terapeutiske doser bare til en meget moderat forlengelse av APTT. Effekten på 
blodplatefunksjonen er og mindre. Forholdet mellom antitrombotisk effekt og risiko 
for blødning er den samme som for standard heparin. De forskjellige preparater er 
ikke helt identiske mht. gjennomsnittlig molekylvekt eller antikoagulasjonseffekt. 
Dette kan ha en viss betydning for antitrombotisk effekt. 

BEHANDLINGSMETODER	
Behandling varier avhengig av årsaken til koagulopati og omtales ikke nærmere her. 
Behandlingsalternativer inkluderer SAG, trombocyttkonsentrat, plasmakonsentrat, 
fibrinogen, PT-komplekskonsentrat og tilførsel av spesifikke koagulasjonsfaktorer 
samt fibrinolysehemming (traneksamsyre). 

TESTER	/	PRØVER	
Det finnes mange forskjellige tester og prøver som kan bidra i diagnostisering av 
koagulopati. De fleste av dem omtales under. Perifert blodutstryk benyttes til å se på 
blodcellenes morfologi. Trombocyttnivå måles laboratorisk og sammenlignes med 
referanseverdier. 

Antifosfolipid	antistoff	[20]	
Fortynnet Russel’s viper venom tid (dRVVT) benytter seg av at giften fra Daboia 
russelii aktiverer faktor X direkte. Hovedbruken av dRVVT er testing for 
tilstedeværelse av et lupus antikoagulantfenomen forårsaket av et antifosfolipid 
antistoff. 
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TEG	(Thromboelastography)	[21]	

 
 
Tromboelastografi (TEG) tester både blodplatefunksjon og koagulasjon ved å utføre 
assay på flere parametere ved koageldannelse dynamisk i fullblod. TEG og den 
relaterte rapid TEG (r-TEG) monitorerer interaksjonen mellom blodplater i 
fibrinnettverket til koagelet under koageldannelse og følgende lyse. De fysiske 
egenskapene til koagelet måles ved å bruke en sylindrisk kopp som inneholder 
fullblod ved 37 grader C, og som oscilleres frem og tilbake med en rotasjonssyklus på 
10 sekunder. Mens koagelet dannes vil momentet fra den roterende koppen overføres 
til en nedsenket pinne. Graden av pinnens rotasjon konverteres til et elektrisk signal 
via en transduser og monitoreres via en grafopptaker (chart recorder). Styrken på det 
utviklende koagelet øker magnituden på output, mens under lyse brytes bindingen 
mellom kopp og pinne og signalet reduseres. Kreftene som genereres brukes til å måle 
koagulasjonstid, kinetikken til koagulasjonsstarten, koagelstyrke og lyse av koagelet 
over tid. 
 
TEG assay Aktivator/inhibitor Funksjon 
Kaolin Kaolin Vurdering av koageldannelse, fibrinpolymerisering og 

fibrinolyse via intrinsisk pathway. 
Heparinase Kaolin + heparinase Vurdering av koageldannelse hos hepariniserte 

pasienter (både ufraksjonert og LMWH). 
Platelet mapping ADP arakidon syre Vurdering av blodplatefunksjon og for monitorering 

av blodplatehemmere (for eksempel aspirin). 
Rapid TEG Kaolin + tissue factor Ekstrinisk pathway test. Gir raskere resultater enn 

standard kaolin assay (gjennomsnittlig 20 min vs 30 
min for standard TEG med initiale resultater <1 min). 

Functional FIB 
assay 

Lyophilised tissue 
factor + platelet 
inhibitor 

Deler koagelstyrke (MA) inn i bidrag fra blodplater 
og bidrag fra fibrin. 

Native Ingen Ikke-aktivert assay. Kan benyttes til å utføre 
målrettede hemostasetester. 
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(RO)TEM	(Thromboelastometry)	[22]	

 
Viskoelastometrisk metode for hemostasetesting i fullblod. Tromboelastometri (TEM) 
måler interaksjoner mellom koagulasjonsfaktorer, inhibitorer og cellulære 
komponenter under koagulasjon og påfølgende lyse over tid. Målemetode: prøve av 
fullblod plasseres i en kyvette og en sylindrisk pinne senkes ned i kyvetten. Mellom 
pinnen og kyvetten er det et gap på 1 mm som fylles av blod. Pinnen roteres av en 
fjær til høyre og venstre. Så lenge blodet er flytende er bevegelsen uhindret. Når 
blodet begynner å levre seg begrenses pinnens bevegelse gradvis jo fastere 
blodkoagelet blir. Denne kinetikken registreres mekanisk og kalkuleres av en integrert 
datamaskin til TEMogram og numeriske parametere. Med et sett dedikerte assayer 
kan TEM kartlegge hypo- og hyperfunksjonelle stadier i levringsprosessen. TEM kan 
med dette skille mellom ulike årsaker til forskjellige blødningstyper og påvirkninger 
av hemostaseprosessen. 
 
ROTEM 
Assay 

Aktivator/Inhibitor Funksjon 

INTEM Ellagic acid (contact 
activator) 

Vurdering av koageldannelse, fibrinpolymerisering og 
fibrinolyse via intrinsisk pathway. 

EXTEM Tissue factor Vurdering av koageldannelse, fibrinpolymerisering og 
fibrinolyse via ekstrinsisk pathway. Affiseres ikke av 
heparin. EXTEM er basisaktivator for FIBTEM og 
APTEM. 

HEPTEM Ellagic acid + heparinase Vurdering av koageldannelse i hepariniserte pasienter. 
INTEM assay utført med tilstedeværelse av heparinase; 
forskjellen mellom HEPTEM og INTEM bekrefter 
tilstedeværelse av heparin. 

FIBTEM Tissue factor + platelet 
antagonist 

Vurdering av FIB status muliggjør påvisning av FIB 
mangel eller patologisk påvirkning av fibrinpolymerisering. 

APTEM Tissue factor + 
fibrinolysis inhibitor 

In vitro fibrinolyse inhibisjon: rask påvisning av lyse når 
sammenlignet med EXTEM. 

Na-TEM Ingen Ikke-aktivert assay. Kan benyttes til å utføre målrettede 
hemostasetester. 

 
TEG og ROTEM bruker forskjellige forkortelser for variabler som beskriver samme 
fenomener, tabellen under viser hvilke variabler som tilsvarer hverandre for de to. 
 
TEG og ROTEM variabler TEG ROTEM 
Tid til initial fibrindannelse (til 2 mm  amplitude) R CT 
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Koagelstyrkelse, hurtigheten til fibrinoppbygning K CFT 
Koagelstyrke, representerer maksimal dynamikk 
for binding mellom fibrin og blodplater 

MA MCF 

Koagelnedbryting, fibrinolyse ved gitt tidspunkt CL30, CL60 LI30, LI45, LI60 
 

Clotting	tider	

PT	(protrombin	tid)	/	INR	[20]	
PT måler tiden det tar plasma å koagulere når det eksponeres for tissue factor, og 
måler dermed funksjonen til ekstrinsisk og felles pathway i koagulasjonskaskaden. PT 
utføres ved å rekalsifisere pasientplasma fra citratrør i nærvær av TF (tissue factor) og 
fosfolipid. Derfra måles tiden det tar for dannelse av en fibrinclot. Resultatet måles i 
sekunder og rapporteres sammen med en kontrollverdi og / eller INR. INR kalkuleres 
som en ratio mellom pasientens PT og en kontroll PT som bestemmes ved bruk av et 
internasjonalt thromboplastin reagent utviklet av WHO. INR = Pasient PT / Kontroll 
PT. Bruksområder for PT/INR inkluderer: evaluering av uforklart blødning, 
diagnostisering av DIC, baselinebestemmelse ved initiering av 
antikoagulasjonsbehandling, monitorering av warfarinbehandling, vurdering av 
leverens syntesefunksjonalitet. Årsaker til forlenget PT inkluderer bruk av vitamin K 
antagonister, faktor Xa-hemmere, trombinhemmere, vitamin K-mangel, leversykdom, 
DIC, faktordefekter og antifosfolipidantistoffer. 

APTT	(aktivert	partiell	tromboplastin	tid)	[20]	
APTT måler tiden det tar plasma å koagulere når det eksponeres for substanser som 
aktiverer kontaktfaktorene. APTT måler intrinsisk og felles pathway i 
koagulasjonskaskaden. APTT utføres ved å rekalsifisere pasient plasma fra citratrør i 
nærvær av tromboplastisk materiale som ikke har tissue faktor aktivitet og en negativt 
ladet substans som resulterer i kontaktfaktor aktivering som derved initierer 
koagulasjon via intrinsisk pathway. Normalområde for aPTT varierer avhengig av 
laboratoriet og hvilket reagens / instrumentsystem som benyttes. Normalområde for 
aPTT bør fastsettes lokalt. Normalområdet er omtrentlig 25 – 35 sekunder. Det finnes 
for aPTT ikke en standardisering som for INR. Bruksområder for APTT inkluderer: 
evaluering av uforklart blødning, diagnostisering av DIC, baselinebestemmelse ved 
initiering av antikoagulasjonsbehandling, monitorering av behandling med 
ufraksjonert heparin, monitorering av behandling med parenterale direkte 
trombinhemmere. Årsaker til forlenget aPTT inkluderer bruk av heparin, direkte 
trombin hemmere, direkte faktor Xa hemmere. I tillegg kan leversykdom, DIC, von 
Willebrands sykdom, Hemofili A og B, andre sjeldne faktordefekter, faktorinhibitorer 
(vanligste FVIII grunnet alloantistoffer), antifosfolipidantistoffer, samt enkelte andre 
medikamenter gi forlenget aPTT.  

TT	(trombintid)	[20]	
Måler siste steg i koagulasjonskaskaden; konverteringen av fibrinogen til fibrin. 
Testen utføres ved å inkubere plasma i citratreagens med tilsatt dilutert trombin (fra 
ku eller menneske). Deretter måles tid til koageldannelse. Normalområdet for TT 
varierer med laboratorie og reagens- / instrumentbruk. Normalområdet er omtrentlig 
14 – 19 sekunder. TT forlenges ved lave fibrinogennivåer eller dersom en 
antikoagulant som hemmer trombin er tilstede i prøvematerialet. TT benyttes i 
følgende kliniske settinger: evaluering av pasienter med forlenget PT og aPTT, 
evaluering av arvelige tilstander som påvirker fibrinogen, og for påvisning av heparin 
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i prøvemateriale. Dersom heparin er tilstede vil TT være signifikat forlenget og RT vil 
være normal. Andre mulige årsaker til forlenget TT er bruk av heparin, LMWH og 
direkte trombinhemmere, ervervet fibrinogensykdom, DIC, leversykdom, 
hypoalbuminemi, paraproteinemi og eksponering for bovin trombin. 

RT	(reptilasetid)	[20]	
RT ligner på TT og måler konvertering av fibrinogen til fibrin. RT er i motsetning til 
TT og aPTT insensitiv til heparineffekt fordi reptilase ikke hemmes av antitrombin 
eller antitrombin-heparin komplekset. RT utføres på samme måte som TT men med 
reptilase istedenfor trombin. RT benyttes for å påvise abnormaliteter i fibrinogen og 
for å påvise tilstedeværelse av heparin. 

ACT	(activated	whole	blood	clotting	time)	[20]	
Måler tiden det tar før fullblod (ikke plasma) koagulerer når det utsettes for substanser 
som aktiverer kontaktfaktorene. Som aPTT evaluerer ACT intrinsisk og felles 
pathway i koagulasjonskaskaden. Testen utføres ved å tilsette celite eller kaolin til 
nylig tatt blodprøve. Deretter måles tid til koageldannelse. Hovedbruken av ACT er 
for å justere heparindose under prosedyrer der det er behov for å benytte store 
mengder heparin (for eksempel ved bruk av hjerte-lungemaskin, ECMO og dialyse). 

ECT	(Ecarin	clotting	time)	[20]	
Benyttes til å monitorere antikoagulasjon med direkte trombinhemmere. Ecarin er en 
metalloprotease derviert fra giften til slangen Echis carinatus. Ecarin aktiver 
protrombin til meizothrombin, et intermediær steg i omdannelsen av protrombin til 
trombin. Meizothrombin reduserer uttalt fibrinogen clotting aktivitet sammenlignet 
med trombin, og hemmes ikke av antitrombin (AT) eller heparin-AT komplekset, men 
danner lett komplekser med direkte trombinhemmere. Derfor vil ECT være forlenges 
ved økende mengder direkte trombinhemmere. 

Faktornivåer	

Anti-faktor	Xa	aktivitet	[20]	
Det utføres funksjonelt assay som benyttes for å vurdere graden av antikoagulasjon i 
pasienter som behandles med enkelte typer antikoagulantia. Testen utføres ved å 
tilsette plasma fra pasienten til et faktor Xa reagens og måle aktiviteten til et kunstig 
faktor Xa substrat som frigjør et fargestoff ved spalting. Rutinemessig monitorering 
av faktor Xa hemmere gjøres ikke, men i spesifikke tilfeller kan nivået av anti-faktor 
Xa benyttes for å måle effekten til direkte faktor Xa hemmere, LMWH og 
fondaparinux. Det er begrenset med data for korrelasjon mellom anti-faktor Xa 
aktivitet og tromboembolisk risiko, men klinisk bruk inkluderer: monitorering av 
behandling med ufraksjonert heparin hos pasienter med forlenget baseline aPTT, 
vurdering av antikoagulasjonsgrad hos pasienter som behandles med direkte faktor Xa 
hemmere, LMWH og fondaparinux. 

Spesifikke	faktorers	aktivitet	(vanligste	VIII,	IX,	XI)	[20]	
Nivåer kan måles for å diagnostisere spesifikke faktordefekter. Vanligvis måles 
faktoraktivitet som enheter av enzymatisk aktivitet eller ved ELISA. Klinisk bruk 
inkluderer diagnostisering av hemofili type A og B, faktor XI mangel og andre 
sjeldnere tilstander. 
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Plasmakonsentrasjon	

Fibrinogen	[20]	
Fibrinogen er forløperen til fibrin, hovedkomponentet til et fibrinkoagel. Unormalt 
lave nivåer av fibrinogen (<50 – 100 mg/dL) kan resultere i hemmet koageldannelse 
og økt blødningsrisiko. Klinisk bruk av plasmanivåene til fibrinogen inkluderer: 
diagnose og vurdering av DIC, leversykdom og arvelige fibrinogensykdommer. 

Fibrin	D-Dimer	[20]	
D-Dimer er et av hovedproduktene ved fibrindegradering som dannes ved spaltingen 
av kryssbundet fibrin (av plasmin). Dimeren består av to D domener fra sideliggende 
fibrinmonomerer som er blitt kryssbundet av aktivert FXIII. Normale nivåer av D-
Dimer ved ELISA testing er <500 ng/mL. Økt D-Dimer indikerer nylig eller pågående 
intravaskulær koagulasjon og fibrinolyse. Plasmin spalter kryssbundet fibrin på flere 
steder, og danner andre fibrin degraderingsprodukter (FDPer), men D-Dimer er mest 
studert og validert. Klinisk bruk inkluderer vurdering av: DVT, lungeemboli, DIC og 
primær hyperfibrinolyse. 

TEG	og	ROTEM	sammenlignet	med	standard	koagulasjonstester	i	forskjellige	
kliniske	settinger	
Bakgrunn: Tromboelastografi (TEG) og thromboelastometri (ROTEM) er 
forskjellige metoder for point-of-care viskoelastisk testing av blod. Det er uklart i 
hvilken grad disse kan erstatte konvensjonelle koagulasjonsblodprøver, og/eller bidra 
til diagnostikk og behandlingsveiledning ved ulike tilstander som kan medføre 
koagulopati. 
Mål: Samle informasjon fra systematiske oversikter som sammenligner TEG eller 
ROTEM med konvensjonelle koagulasjonsblodprøver med tanke på diagnostisk verdi, 
prediksjon av behov for transfusjon av blodprodukter, veiledning under transfusjon 
blodprodukter, prediksjon av morbiditet og mortalitet, samt kostnadseffektivitet. 
Metode: Jeg utførte litteratursøk på McMaster og PubMed, og screenet først funn på 
tittel, deretter på abstrakt, og endte med å finne 5 systematiske oversikter som 
omhandlet ønsket tema. 

Systematiske	oversikter	
Afshari et al. så på TEG eller ROTEM for monitorering av hemoterapi versus 
standardmonitorering for pasienter med behov for massiv transfusjon. [23] 
Da Luz et al. så på TEG og ROTEM for diagnostisering av koagulopati, 
transfusjonsveiledning og mortalitet hos traumepasienter. [24] 
Müller et al. så på bruk av TEG og / eller ROTEM hos voksne med sepsis. [25] 
Hunt et al. så på traumeindusert koagulopati hos voksne traumepasienter med 
blødning. [26] 
Whiting et al. så på viskoelastisk point-of-care testing for diagnose, behandling og 
monitorering av hemostase. De utførte i tillegg en analyse på kostnadseffektivitet. 
[27] 
Samtlige oversikter gjorde litteratursøk i multiple databaser, og gjør godt rede for 
prosessen. I samtlige oversikter ble resultatenes tittel og abstract screenet av 2 
uavhengige forfattere, deretter ble aktuelle publikasjoner fullstendig gjennomgått, før 
de kom frem til inkluderte studier. Ved eventuell uenighet om inklusjon ble dette 
diskutert og løst med konsensus. Samtlige oversikter utførte i tillegg en risk-of-bias 
vurdering. 
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Afshari et al. [23] vurderte 9 RCTer. Utvalgsstørrelse i RCTene varierte fra 28-224. 
En studie ble gjort i levertransplantasjonssetting, de øvrige ved hjertekirurgi. Kun en 
av studiene appliserte transfusjonsalgoritme utover 24 timer. Oppfølging varierte fra 
24 timer til 3 år, men kun 4 studier rapporterte oppfølgingstid. 7 studier sammenlignet 
TEG eller ROTEM med klinisk skjønn kombinert med standard 
koagulasjonsblodprøver, mens 2  sammenlignet TEG eller ROTEM med algoritme 
kun basert på standard koagulasjonsprøver. 1 studie omhandlet ROTEG, 1 omhandlet 
ROTEM, mens de øvrige omhandlet TEG. Primærendepunkt ble satt som mortalitet 
uansett årsak. Oversikten definerte i tillegg 10 sekundærendepunkter: 1. 
Blødningsevent, blodtap, andel av pasienter med behov for transfusjon og mengde 
blodprodukter. 2. Komplikasjoner sannsynlig relatert til underliggende årsak, for 
eksempel infeksjoner, trombose, allergiske reaksjoner, hjertesvikt, hjerteinfarkt, 
nyresvikt og cerebrovaskulær hendelse. 3. Insidens av kirurgisk intervensjon og re-
operasjon pga. blødning. 4. Komplikasjoner sannsynlig relatert til transfusjoner, for 
eksempel infeksjon og sepsis, hemolytiske reaksjoner og DIC, større immunologiske 
og allergiske reaksjoner. 5. Quality of life assessment. 6. Varighet av mekanisk 
ventilasjon eller ventilatorfrie dager, eller begge. 7. Forbedring av oksygentransport 
og redusert vevsanoksi. 8. Gjennomsnittlig oppholdslengde på intensivavdeling. 9. 
Antall dager på sykehus. 10. Analyse på kostnadseffektivitet. 9 RCTer ble inkludert, 
med total n = 776. Kun en av studiene hadde  lav risiko for bias. Sammenlignet med 
standard behandling viste ikke TEG eller ROTEM noen statistisk signifikant effekt på 
total mortalitet (3,78 % vs. 5,11 %, RR: 0,77, 95 % CI 0,35 til 1,72; 𝐼!  = 0 %), men 
kun 5 studier fremla data om mortalitet. Analysen demonstrerte statistisk signifikant 
effekt ved TEG eller ROTEM på mengde blødning (MD -85,05 ml, 95 % CI -140,68 
til -29,42; 𝐼! = 26 %). For øvrige endepunkter ble det ikke vist statistisk signifikant 
effekt, eller det var manglende data som gjorde at en adekvat analyse ikke kunne 
utføres. 
Forfatterne konkluderte med at det er svak til moderat evidens som støtter bruken av 
TEG eller ROTEM ved leverkirurgi og hjertekirurgi. Evidensen er knyttet til 
blødningsmengde og antall pasienter som trenger transfusjon av FFP og trombocytter. 
Det ble til tross for tegn til redusert blødning ikke funnet statistisk signifikant effekt 
(av TEG / ROTEM) på mortalitet eller andre relevante kliniske endepunkter. De 
inkluderte studiene hadde ikke gode nok egenskaper til å vurdere effekt på mortalitet, 
og få av studiene fremla data for forfatternes predefinerte subgruppe og 
sensitivitetsanalyser. Det er sterkt behov for flere store RCTer med lav risiko for bias 
for å evaluere bruken av TEG og ROTEM i forskjellige kliniske settinger. 
 
Müller et al. [25] vurderte 18 studier, hvorav 2 RCTer og 16 observasjonsstudier. 11 
studier brukte sepsis og SIRS kriterier fra SCCMCC. 7 så på TEG, 11 så på ROTEM. 
Kvalitetsvurdering viste at risiko for bias ved pasientseleksjon var lav, men at 
inkluderte studier var heterogene i forhold til utføring og tolkning av TEG/ROTEM. 
Ingen studier oppgav om TEG/ROTEM var tolket med eller uten kjennskap til 
benyttet referansetest, noe som åpner for tolkningsbias. Det var også manglende 
informasjon om utførsel og tolkning av TEG/ROTEM, som ble vurdert som viktigste 
kilde til bias på tvers av de 18 studiene. Følgende funn ble gjort ved gjennomgang: 
TEG/ROTEMs evne til å oppdage sepsisindusert koagulopati: I 5 studier var alle 
TEG/ROTEM målinger ved sepsis innenfor referanseverdiene. Disse studiene 
inkluderte 176 pasienter med sepsis og alvorlig sepsis. I 7 studier viste TEG/ROTEM 
patologiske forandringer som varierte fra uttalt hyperkoagulabilitet til predominant 
hypokoagulable profiler. 4 observasjonsstudier (totalt n = 214) rapporterte heterogene 
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resultater med pasienter som viste hyper- og hypokoagulabilitet. Hemmet fibrinolyse i 
sepsispasienter ble vist i 5 forskjellige observasjonsstudier (totalt n= 162). 2 av disse 
rapporterte økt indikasjon på lyse som eneste unormale ROTEM parameter i 30 og 39 
pasienter med septisk sjokk. Totalt, dersom sepsisindusert koagulopati ble oppdaget 
varierte andelen sepsispasienter med sepsisindusert koagulopati som ble oppdaget av 
TEG/ROTEM fra 43%-100%. I de fleste studiene klarte TEG/ROTEM å oppdage 
sepsisindusert koagulopati, men endringene i parametere var heterogene, og 
studiedesign varierte, men manglende klarhet i tolkning av resultat. Basert på 
overstående er evidenskvaliteten for å støtte bruk av TEG/ROTEM for påvisning av 
sepsisindusert koagulopati lav. 
Tilleggsverdi av TEG/ROTEM ved sepsis sammenlignet med standard 
koagulasjonstester: Forfatterne fant ingen studier som var designet for å 
sammenligne konvensjonelle koagulasjonstester direkte med TEG/ROTEM. 2 studier 
vurderte verdien til ROTEM ved diagnostisering av DIC. En  prospektiv pilotstudie 
fra 2009 (n =28) på sepsispasienter viste at CFT, MCF og alfa-vinkel diskriminerte 
moderat mellom overt DIC og ingen DIC. ROC verdier 0,815 for CFT og 0,828 for 
MCF. Kombinasjon av CFT, MCF og alfa-vinkel resulterte i sensitivitet 100 % og 
spesifisitet 75 %, med LR+ 4,0 og LR- 0,0. En studie fra 2012 (prospektiv 
observasjon) viste at ROTEM verdier var innenfor referanseområder, men at pasienter 
med overt DIC hadde forlenget CFT, og redusert MCF sammenlignet med de uten 
DIC. ROC kurver for MCF i EXTEM (0,806; sensitivitet 79 %, spesifisitet 75 %) og 
MCF i INTEM (0,853; sensitivitet 86 %, spesifisitet 81 %) gav relativt gode 
resultater. I 2 andre observasjonsstudier klarte ikke TEG/ROTEM å påvise 
koagulopati, selv om konvensjonelle koagulasjonsprøver var utenfor normalområder. 
Hos 44 sepsispasienter var gjennomsnittlig INR, D-dimer og fibrinogennivåer økte, 
mens gjennomsnittlige TEG verdier ikke var økt. En studie på 30 sepsispasienter gav 
lignende resultater, med nedsatte nivåer av individuelle faktornivåer og forlenget 
APTT, mens ROTEM variablene var innenfor referanseområder. Noen studier så på 
om TEG/ROTEM var bedre enn konvensjonelle biomarkører på å diskriminere 
mellom sepsis og ikke-sepsis. 2 observasjonsstudier viste at lyseindex fra ROTEM 
var nyttig for å skille mellom sepsis og postoperativ inflammatorisk respons. Nedsatt 
fibrinolytisk aktivitet, reflektert i lyseindex ble funnet å kunne diskriminere sepsis fra 
postoperative SIRS pasienter (ROC-AUC 0,811; sensitivitet 93 %, spesifisitet 50 %) 
som var sammenlignbart med CRP og procalcitonin. I en større kohort med 56 
sepsispasienter og 52 postoperative kontroller viste lyseindex (enda) bedre 
diagnostisk verdi enn procalcitonin (ROC-AUC, 0,901; sensitivitet 84% og 
spesifisitet 94 %). 2 andre studier viste at ROTEM ikke klarte å skille mellom sepsis 
og ikke-sepsis hos cirrosepasienter og postøsofagektomerte pasienter. 
TEG/ROTEMs evne til å identifisere sepsispasienter som sannsynligvis vil ha 
nytte av antikoagulasjonsbehandling: Oversiktforfatterene hypotetiserte at 
TEG/ROTEM kunne benyttes til å identifisere pasienter som sannsynlig ville 
respondere på terapier som var målrettet mot koagulopati. De fant dog ingen studier 
som adresserte dette. Eneste data på TEG/ROTEM og terapi som virker på 
koagulasjon består av noen få mindre pasientserier som evaluerer TEG/ROTEM 
målinger under antikoagulasjonsbehandling. En observasjonsstudie (n = 15) på 
pasienter behandlet med rhAPC (rekombinert aktivert protein C) viste at ROTEM 
målinger ikke endret seg i løp av behandlingen. 
Bruk av TEG/ROTEM for prognostisering av outcome (for sepsispasienter): 
Forfatterne så ikke etter dette i utgangspunktet, men bestemte seg for å legge til 
punktet post hoc da noen studier adresserte dette. En kohort (n = 98 sepsispasienter) 
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viste at pasienter med hypokoagulabel profil ved innleggelse hadde en uavhengig 
risiko for 30-dagers mortalitet (OR: 4,1). Alle studier viser dog ikke den samme 
prognostiske verdien for hypokoagulabilitet etter å ha korrigert for sykdommens 
alvorlighetsgrad. Hos 50 pasienter med alvorlig sepsis var hypokoagulabel TEG MA 
ved innleggelse en uavhengig prediktor for 28-dagers mortalitet i en multivariabel 
modell som inkluderte SOFA score (hazard ratio 4,29, p = 0,014), men ikke i en 
modell som benyttet SAPS-II score (hazard ratio 2,32 p = 0,188). I en annen studie 
fant man ved en multivariabel modell at hypokoagulabel profil grunnet vedvarende 
deficit i thrombingenerering var en sterk prediktor for sykehusmortalitet (P = 0,024), 
det samme var APTT (P = 0,007).  
Forfatterne konkluderer med at mange sepsispasienter har endret koagulasjonsstatus, 
og at unormal TEG/ROTEM, spesielt hypokoagulabel er prognostisk for mortalitet 
hos kritisk syke. Hypokoagulabilitet påvist med TEG/ROTEM kan bidra i diagnostikk 
av DIC og hypofibrinolyse. TEG og ROTEM er lovende hjelpemidler i diagnostikk av 
sepsis, men det trengs mer innsikt i kinetikken til koagulasjonsendringene før det kan 
anbefales å benytte TEG/ROTEM på generell basis for diagnostikk av hyper- / 
hypokoagulabilitet og DIC. 
 
Da Luz et al. [24] vurderte 55 studier. 40 studier så på TEG/ROTEM med tanke på 
diagnostisering av tidlige koagulopatier, 25 studier så på assosiasjon med transfusjon, 
24 studier så på assosiasjon med mortalitet. Kun 3 studier var multisenterstudier, 38 
studier var prospektive kohorter, 2 var før / etter studier og 15 var retrospektive 
kohorter. Teknikkene brukt for TEG/ROTEM varierte: 28 studier utførte testene på 37 
grader celsius, 9 på pasientens temperatur, 16 beskrev ikke temperatur, en utførte 
testene ved ulike temperaturer. Rapid-TEG (r-TEG) (friskt fullblod og TF som 
koagulasjonstrigger) ble brukt i 12 studier, ROTEM ble brukt i 18 studier, TEG ble 
brukt i 23 studier. TEG og r-TEG ble benyttet i 2 studier på samme kohort. De 55 
studiene inkluderte totalt 12489 pasienter, gjennomsnittlig eller median pasientalder 
varierte fra 24 til 74 år i studiene, gjennomsnittlig eller median pasientalder på tvers 
av studiene var 40 år. 9858 pasienter var menn. Gjennomsnittlig ISS (injury severity 
score) varierte fra 9 til 55, gjennomsnitt av gjennomsnittene for alle studier 25,3. 
Traume med eller uten traumatisk hjerneskade (TBI) (n = 49), isolert TBI (n = 4) og 
brannskade med alle typer traume (n=2). Median (interquartile range (IQR)) 
utvalgsstørrelse var 87 (52-235). Metodekvalitet ble vurdert med Newcastle-Ottawa 
score, gjennomsnittlig score (n = 55 studier) var 6,07 SD 0,49; skalaen går fra 1-9). 
Diagnostisk nøyaktighet ble vurdert med QUADAS-2. Pasient seleksjon, indekstest, 
referansestandard og timing ble vurdert. 3 studier hadde lav risiko for bias, 24 hadde 
lav og uklar risiko for bias og 20 hadde høy risiko for bias. Følgende funn ble gjort: 
Hyperkoagulabilitet: 6 studier viste hyperkoagulasjon i traumepasienter som ikke 
ble avdekket av konvensjonelle koagulasjonsprøver. Hyperkoagulasjon ble 
hovedsakelig definert av produsentene av TEG/ROTEM, og referansestandard (når 
rapportert) var doppler UL, CT angiografi eller kirurgisk prosedyre som demonstrerte 
trombe. 1 studie viste at 62 % av traumepasienter var hyperkoagulable i følge TEG (R 
<3,7) på første dag etter skade med normale standardtester. 1 studie viste høyere TEG 
alfa-vinkel (som reflekterer grad av kryssbindingen til fibrin) og maks amplitude 
(MA) ved traume, sammenlignet med standardtester (PT, aPTT) (p <0.05) som 
indikerer hyperkoagulabilitet. En studie viste økt G (shear elastic modulus strength 
(5000-MA)/100-MA)  som reflekterer koagelstyrke) i en kohort traumepasienter etter 
splenektomi, kohorten hadde høyere rate tromboemboliske eventer enn pasienter 
behandlet nonoperativt. En studie av r-TEG viste at økt G var assosiert med 
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tromboemboliske komplikasjoner (OR 1,25) etter kontroll for tromboprofylakse. Når 
TEG ble utført 24 t etter skade var traumepasienter mer hyperkoagulable enn frivillige 
friske på tvers av et bredt spekter temperaturer (32-38 grader celsius). En kohort viste 
mulig sammenheng mellom MA ved innleggelse og lungeemboli etter kontroll for 
kjønn, etnisitet, alder og ISS. 
Hyperfibrinolyse: Kun en studie sammenlignet HF oppdaget med ROTEM med 
laboratorie gullstandard, og viste at ROTEM hadde tilfredsstillende diagnostiske 
egenskaper for HF, definert av laboratoriemåling på euglobin lyse tid (ELT). Men, 
utvalget var svært lite (n=23, 5 av disse hadde HF). 
Blodplatedysfunksjon: En studie viste at ved TEG blodplatemapping (PM) hadde 
pasienter med TBI (traumatic brain injury) mer blodplatedysfunksjon ved innleggelse, 
målt ved lavere platerespons på arakidonsyre, men ikke ADP, sammenlignet med 
ikke-TBI traume pasienter, alkoholmisbrukere og friske frivillige (p<0.0001). En 
studie på ROTEM ved sammenligning av friske frivillige og traumepasienter, 
fremsatte hypotese om at observert forskjell i koagelstyrke var forårsaket av 
blodplatedysfunkskjon. En relatert studie av ROTEM ved  innleggelse i akuttmottak 
demonstrerte signifikant lavere verdier for blodplatekomponentet til koagelelastisitet 
(MCE EXTEM og MCE FIBTEM) hos ikke-overlevende traumepasienter 
sammenlignet med overlevende (P = 0,0012). 
Hypokoagulabilitet: 6 studier hadde direkte sammenligning av TEG eller ROTEM 
med rutine koagulasjonsprøver, med variable resultater for diagnostisk performance. 
En studie viste at TEG oppdaget hypokoagulabilitet i 45 / 52 pasienter, mens kun 1 / 
52 var hypokoagulable ved økt PT/aPTT og 2 / 52 var hyperkoagulable ved økte 
trombocytter. I en kohort av traumepasienter og friske frivillige fant man at EXTEM 
A15 ≥32 mm (ampl. 15 min) og FIBTEM A10 ≥5 mm var sensitive (87 og 91 %) og 
spesifikke (100% og 85 %) for deteksjon av PT >1.5 av kontrollverdi og fibrinogen 
<1 g/L, respektivt. Doran fant at 16 (64 %) / 25 pasienter var hypokoagulable ihht 
ROTEM trace og kun 10 % hadde abnormale rutine koagulasjonstester (P=0,0005). 
En annen studie (n=219) fant at TEG-R (R, reaction time, definert som tid til clot 
firmness på 2 mm, korresponderende til CT (clotting time) i ROTEM) gjorde det 
dårligere enn INR for diagnose av vitamin K-mangel hos traumepasienter (clotting 
factor aktivitet brukt som gullstandard). TEG-R (sammenlignet med INR >1.5) hadde 
sensitivitet 33% (INR 67%), spesifisitet 95% (INR 98%), PPV 47 % (INR 84 %), 
NPV 92 % (INR 96 %) En annen kohort (n = 300) som så på ROTEM parametere for 
CFT (clot formation time), alfa-vinkel, A5 (clot amplitude 5 min etter CT) og MCF 
(maximum clot firmness) fant signifikante forskjeller i gruppen med koagulopati 
(definert ved INR >1,2). A5 ≤35 mm hadde sensitivitet 77 % og spesifisitet 87 % for 
å oppdage koagulopati. En større studie (n = 517) fant at ROTEM EXTEM og 
FIBTEM mål på A5 og MCF var signifikant korrelatert med fibrinogennivåer 
(EXTEM A5, 𝑟! = 0,35 og MCF, 𝑟!  = 0,26; FIBTEM A5, 𝑟!  = 0,44 og MCF, 𝑟!  = 
0,27; alle p < 0,001). Sensitiviteten / spesifisiteten til EXTEM A5 <36 mm (FIBTEM 
A5 <9,5 mm) for å diskriminere pasienter ved innleggelse med fibrinogen <1,5 g/L 
var 53%/87% (78%/70%; ROC AUC 0,8, 95% CI 0,7 til 0,9 for begge). En studie 
som sammenlignet de samme parameterne med r-TEG og vanlig kaolin-aktivert TEG 
fant sterk korrelasjon for MA (markør for platefunksjon; r=0,80); moderat korrelasjon 
for G (overall clot strength; r=0,80), k (speed of clot formation; r = 0,66), og alfa-
vinkel (grad av kryssbundet fibrin; r = 0,38); og lav korrelasjon for LY30 (grad av 
fibrinolyse; r = 0,19). Selv om TEG og r-TEG kan vise moderat sensitivitet for å 
oppdage unormal koagelstyrke har de ikke vist å kunne differensiere mellom 
fibrinogen og blodplatebidrag til koagelets integritet. 
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Turnaround times: 4 studier så på bruk av TEG og ROTEM som POC (point of 
care) devicer. Carroll viste ingen statistisk forskjell i diagnostisering av acute trauma 
coagulopathies når blod ble tatt på stedet eller 1 time etter innleggelse i akuttmottak, 
bortsett fra en liten, men statistisk signifikant endring i MA (70,6 (SD 11,1) mm på 
stedet og 63,4 (SD 12,1) mm i akuttmottak; P = 0,014). En kohortstudie viste at r-
TEG hadde kortere turnaround tid (tid til MA) med en median (IQR) på 10,8 (1,1-
18,5) minutter sammenlignet med TEG. I en annen kohort hadde lab PT median 
turnaround tid på 78 min (IQR, 62-103 min) mens ROTEM A5 var tilgjengelig innen 
5 minutter. I en siste studie var tidlige r-TEG verdier (ACT (activated clotting time), 
k-time og r-value) tilgjengelig innen 5 min, sene r-TEG verdier (MA og alfa-vinkel) 
innen 15 min, og standard koagulasjonstester innen 48 min (P<0,001 for alle 
sammenligninger med r-TEG). 
Prediksjon av massiv transfusjon (MT – de fleste studier definerer dette som ≥10 
enheter RBC ila 24 t): Flere studier sammenlignet TEG og ROTEM parametere med 
standard koagulasjonstester. Davenport sammenlignet ROTEM A5 ≤35 mm med INR 
>1,2 og fant bedre sensitivitet, men verre spesifisitet (71% vs. 42% og 85% vs. 94 %). 
En annen studie fant at FIBTEM (0-3mm) hadde høyest AUC (0,84; 95% CI 0,79-
0,88) blant ROTEM tester for prediksjon av MT, men at Hb og PT var bedre 
prediktorer (begge AUC 0,87). En studie viste at flere ROTEM tester var assosiert 
med MT; men fant at Hb <10 g/dL var en sterkere prediktor for MT enn unormal 
MCF. ROTEM parametere som er signifikant assosiert med MT inkluderer økt CTF, 
nedsatt MCF, forlenget EXTEM og INTEM CT og FIBTEM A10. For TEG er det 
rapportert statistisk signifikante forskjeller i alfa-vinkel, MA, K, G (etter 1 time). En 
annen studie fant at pasienter med hyperfibrinolyse (definert som estimert lyse >15% 
hadde større behov for MT. En annen studie fant at TEG LY30 (prosentvis reduksjon 
i clot amplitude ved 30 min etter MA) på 3 % eller mer hadde dårlig sensitivitet 
(31%), men høy spesifisitet (91%) for å predikere MT. 
Prediksjon av en hver transfusjon: En studie på r-TEG fant at alfa-vinkel <74,7 
grader hadde høyere sensitivitet (84%), men lavere spesifisitet (57%) for å predikere 
behov for vilkårlig blodprodukt vs. INR>1,2 (38%/88%), INR>1,5 (19%, 96%) eller 
aPTT >60 (5%, 98%), fibrinogen <3g/L hadde høyest sensitivitet (90%), og 
spesifisitet (48%). En annen studie vist lignende mønster for ROTEM A5 ≤35 mm  
for prediksjon av vilkårlig RBC (33 % / 88 %) FFP (36 % / 87 %) sammenlignet med 
INR>1,2 (RBC: 17 % / 96 %, FFP 21 % / 96 %). Isolert sett er mange TEG/ROTEM 
unormaler assosiert med transfusjon av spesifikke blodprodukter. Redusert TEG MA 
assosiert med transfusjon av RBC, FFP og trombocytter innen første 2 t. Alfavinkel 
<56 er funnet å predikere MT av RBC, FFP, trombocytter og cyroprecipitat. R-TEG 
MRTG ≥9,2mm/min ved 3 timer fikk signifikant mindre RBC, FFP og cryoprecipitat 
i de første 6 timene. En studie som kombinerte forskjellige markører viste at pasienter 
som ble ansett som koagulopatiske basert på TEG (R, K, alfa-vinkel og MA) fikk mer 
RBC, FFP og trombocytter i løp av første 24 timer. En studie viste ingen signifikant 
forskjell i TEG parametere (R,K, alfa-vikel, MA, LY60) hos pasienter som fikk 
transfusjon med RBC, FFP, trombocytter vs. ikke. Kun MA-ADP korrelerte med 
transfusjon av vilkårlig blodprodukt. En annen studie viste at ikkeoverlevende 
pasienter med isolert TBI hadde flere ROTEM-definerte koagulasjonsabnormaliteter 
og fikk mer RBC, FC, og PCC enn overlevende, og høyere FIBTEM MCD var 
assosiert med mindre RBC transfusjon, Pasienter med hyperfibrinolyse basert på 
plasmin-antiplasmin kompleksnivå og ROTEM maximum lyse (ML) >15% krevde 
mer transfusjon av RBC, FFP, trombocytter og cryoprecipitat. 
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Det er lite data på TEG/ROTEM med tanke på monitorering av koagulopati under 
transfusjon. Rourke viste at administrasjon av høye doser FC (6-12 g) eller 
cryoprecipitat (30 U) gjenopprettet EXTEM og FIBTEM A5 og MCF til nivåer man 
ser hos pasienter med mindre skader. Fibrinogennivåer ble vedlikeholdt, men ikke økt 
etter FC administrasjon. Endringer i ROTEM-bestemt CT, A5 og MCF etter 
transfusjon av 4 enheter RBC var avhengige av RBC/FFP ratio (>1:1, 1:2 til 3:4, 
<1:2). 
TEG/ROTEM guidet transfusjon vs. konvensjonell guiding: En modeling studie 
(n=44) indikerte at transfusjon guidet med r-TEG vs. Standard koagulasjonsprøver 
ville redusere andelen pasienter som var transfusjonskrevende fra 73,1% til 53,9%, 
drevet av reduksjon i FFP administrasjon (61,5% med INR trigger, vs. 26,9% med r-
TEG-ACT trigger). Ingen forskjell ble predikert for transfusjon av trombocytter eller 
cryoprecipitat. En kohort (n=80) fant mindre eksponering for blodprodukter med 
ROTEM guidet FC og PCC sammenlignet med en historisk gruppe (n=601) der FFP- 
og trombocytttransfusjon var guidet av klinikk og standard koagulasjonstester. 
Transfusjon av RBC ble unngått i 29% av tilfeller og trombocytter i 91 % 
sammenlignet med 3% og 56% i standard koagulasjonsprøveguidet FFP og PLT 
grupper. 
Mortalitet: TEG og ROTEM parametere ble sammenlignet med standard 
koagulasjonsprøver. For prediksjon av koagulopatirelatert død hadde G lignende 
justert AUC som INR og aPTT (0,93 vs. 0,88 og 0,87). R-TEG G, MRTG og TG 
diskriminerte mellom overlevende og ikke overlevende i motsetning til INR ved 6 
timer. En annen studie fant at TEG-definert hyperkoagulable hadde lavere 24-timers 
mortalitet enn normokoagulable (5,5%) og hypokoagulable (27,8%). Med ROTEM 
viste en studie lignende diskriminering for mortalitet ved TBI ved å bruke EXTEM 
med cytochalasin D (FIBTEM) MCF og aPTT. En annen studie (n=334, 26 tidlige 
dødsfall) brukte standard koagulasjonstester, ROTEM og klinisk vurdering for å guide 
transfusjon, og demonstrerte signifikant sammenheng mellom PT, aPTT, fibrinogen, 
trombocytter og ROTEM målinger. Studier som har sett på TEG/ROTEM målinger 
alene har vist at svak koagelstyrke er assosiert med morbiditet og mortalitet. 
Effekt av TEG/ROTEM guidet transfusjon: Flere observasjonsstudier er sett på om 
TEG/ROTEM guidet transfusjon reduserer mortalitet etter traume, og ikke funnet 
noen gjennomgående effekt. 
Forfatterne konkluderte etter gjennomgang av 55 inkluderte studier på TEG/ROTEM 
for diagnose av traumatiske koagulopatier, veiledning for transfusjon av 
blodprodukter og assosiasjon med mortalitet. Observasjonsdata indikerer at TEG og 
ROTEM kan ha adekvat diagnostisk nøyaktighet for abnormaliteter funnet ved 
standard koagulasjonstester, og kan indentifisere koagulasjonsforstyrrelser utover det 
standard koagulasjonstester kan. Effekten på behov for blodprodukter og mortalitet er 
uklar.  
 
Hunt et al. [26] vurderte 3 publikasjoner, hvor alle 3 var på ROTEM. Studiene hadde 
409, 109 og 88 deltakere, totalt 606. Studiene vurderte diagnostisk nøyaktighet for 
TIC (trauma induced coagulopathy) opp mot referansestandard som var PT ratio/INR 
>1,2 eller >1,5. Alle 3 studiene ble vurdert til å ha høy risiko for bias. Testen benyttet 
i studiene var ROTEM EXTEM Clot amplitude (CA), og resultatene var: CA5: 
sensitivitet 70%, spesifisitet 86 %, CA10 sensitivitet 100%, spesifisitet 70 % og  
CA15: sensitivitet 88 %, spesifisitet 100%. 
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Forfatterne konkluderte med at det er svært lite evidens for nøyaktigheten til ROTEM 
for diagnostisering av TIC, og at det kreves forskning i form av bedre studier før 
ROTEM kan anbefales til annen bruk enn forskning i forbindelse med TIC. 
 
Whiting et al. [27] definerte flere problemstillinger for deres oversikt. Aktuelt for 
denne oppgaven er følgende: 1. Hva er forskjellen i klinisk utfall mellom pasienter 
som det gjøres viskoelastisk (VE) testing (TEG/ROTEM) og pasienter det ikke 
utføres VE testing på under eller etter hjertekirurgi. 2. Hva er forskjellen i klinisk 
utfall mellom pasienter med TIC som det gjøres viskoelastisk testing (TEG/ROTEM) 
og pasienter det ikke utføres VE testing på. 3. Hva er kostnadseffektiviteten til VE 
tester under eller etter hjertekirurgi. 4. Hva er kostnadseffektiviteten til VE tester hos 
pasienter med TIC. Prediksjonsstudier ble vurdert med QUADAS-2, og RCTer ble 
vurdert med Forrest plot og Q-statistikk. Vurdering av kostnadseffektivitet ble utført 
på følgende måte: det var kun tilstrekkelige evidens for hjertekirurgi og 
traumepasienter. De sammenlignet ROTEM, TEG (og Sonoclot som ikke er relevant 
for denne oppgaven) med standard koagulasjonstester. Beslutningstre ble bruk for å 
inkludere både korttids og langtidskomplikasjoner av transfusjon. Modellen antok 1 
års tidshorisont, da relevante kostnader og effekter av transfusjonsrelaterte 
komplikasjoner og infeksjoner ble antatt å forekomme i løp av første år. 
For hjertekirurgipopulasjonen ble data fra klinisk effekt oversikten (nedenfor) 
benyttet til å estimere parametere som transfusjonsrater og volumer. For 
traumepopulasjonen var det manglende data for den relative effektiviteten til VE 
kontra standardtester. Studiene som ble inkludert i klinisk effektvurderingen nedenfor 
ble derfor benyttet til å estimere parametere for standard test strategi. VE-device-
spesifikke estimater ble derivert ved å bruke RRer observert i hjertepopulasjonen. 
Forskjellen i klinisk utfall mellom pasienter som det gjøres VE testing på og 
pasienter det ikke utføres VE testing på under eller etter hjertekirurgi: Elleve 
RCTer (n = 1089, n varierte fra 22-228) ble inkludert. 6 vurderte TEG, 5 vurderte 
ROTEM. Det var signifikant reduksjon i RBC transfusjon (RR 0,88, 95 % CI 0,80 til 
0,96; 6 studier), trombocytttransfusjon (RR 0,72, 95 % CI 0,58 til 0,89; 6 studier) og 
FFP (RR 0,47, 95 % CI 0,35 til 0,65; 5 studier) hos VE gruppe sammenlignet med 
kontroll. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til 
transfusjon av noen blodkomponenter, faktor VIIa eller PT-kompleks konsentrat. 
Disse ble vurdert i kun 2 studier. I 2 av 9 RCTer hadde pasientene i VE gruppe 
signifikant blødningsreduksjon sammenlignet med kontroll. Klinisk utfall 
(reoperasjon, kirurgisk årsak til blødning ved reoperasjon og mortalitet) var likt for 
gruppene. Det var noe evidens for redusert blødning og intensivopphold for VE 
gruppe, men dette var ikke gjennomgående i studiene. Det var ingen forskjell i lengde 
på sykehusopphold mellom gruppene. Det var ingen tydelig forskjell mellom TEG og 
ROTEM for evaluert utfall. 
Forskjell i klinisk utfall mellom pasienter med TIC som det gjøres VE testing på 
og pasienter det ikke utføres VE testing på: 1 RCT sammenlignet TEG (rapid 
assay) med konvensjonelle koagulasjonstester (INR, aPTT, fibrinogen, d-dimer) på 
voksne med stumpt eller penetrerende traume som var regnet som sannsynlig (etter 
klinisk vurdering) at måtte ha transfusjon av RBC innen 6 timer fra innleggelse. 
Talldata fra denne forelå ikke ved publisering av review. Grunnet manglende data 
inkluderte forfatterne lavere evidensnivåer for dette punktet. 15 studier (n = 4217) 
rapporterte data på evnen til TEG/ROTEM for å predikere transfusjonsrelaterte utfall 
og død hos traumepasienter, 8 studier rapporterte også disse dataene for standard 
koagulasjonstester. Studiene fant generelt sett at et positivt resultat på enten TEG eller 
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ROTEM parametere eller på standard koagulasjonstester var assosiert med økt risiko 
for transfusjon (RBC, vilkårlig blodkomponent og MT) og død. Det var ingen klare 
forskjeller mellom ROTEM, TEG og standard koagulasjonstester. Ingen av studiene 
gjorde direkte sammenligning av TEG og ROTEM. Totalt TEG resultat som indikerte 
at pasienten var hypokoagulabel var den sterkeste prediktoren for transfusjon av 
vilkårlig blodkomponent. Tilstedeværelse av hyperfibrinolyse var den sterkeste 
prediktoren for mortalitet. 
Kostnadseffektivitet etter hjertekirurgi: Kostnadseffektstudien indikerte at VE 
testing er kostnadsbesparende og mer effektiv enn standard laboratorietesting. Per 
pasient var kostnadsbesparelse for ROTEM £ 43,TEG £ 79. Årsaken til forskjellen 
mellom testene var kun materialkostnad, som er høyere for ROTEM. Ved alternative 
assaykombinasjoner kunne TEG være dyrere enn  ROTEM. Når alle usikkerheter 
inkludert i modellen var justert for, med et kostnadseffekt terskel på £ 30,000 per 
QALY var sannsynligheten for kostnadseffektivitet 0,79 for ROTEM og 0,84 for 
TEG. Resultatene forble i stor grad uforandret i scenarioanalyser benyttet for å 
vurdere potensiell innvirkning av forskjellige inputparametere på modellens utfall. 
VE testing var ikke lenger kostnadsbesparende når antall tester per maskin per år var 
<326. Når antall tester per maskin per år ble redusert til 152 var inkremental 
kostnadseffekt ratio rundt £ 30,000. 
Kostnadseffektivitet ved TIC: For traumepopulasjonen var kostnadsbesparelsen ved 
VE testing tydeligere, med per pasient besparelse for ROTEM på £ 688 og £ 721 for 
TEG (sammenlignet med standard koagulasjonstester). Den dyreste teknologien 
(ROTEM) hadde sannsynligheten for kostnadseffektivitet på 0,96 med terskel på £ 0 
per QALY. Ettersom ceiling ratio økte, konvergerte sannsynligheten til 0,87. Økt 
besparelse hos traumepopulasjon var primært grunnet at det typisk transfunderes mye 
høyere blodvolumer hos traumepasienter. Resultatene var lignende for 
scenarioanalyser designet for å vurdere tyngden av ulike parametere. Resultatene 
regnes av forfatterne som ganske solide, og indikerer at selv om klinisk effektivitet 
for VE er marginalt bedre enn standardtester vil de være kostnadsbesparende. Men, 
grunnet manglende effektivitetsdata hos traumepasienter bør resultatene kun sees på 
som indikasjon av potensiell kostnadseffektivitet ved VE hos traumepasienter. 
Forfatternes konklusjon er at VE testing kan være effektivt for å redusere antall 
hjertekirurgipasienter som blir transfundert med RBC, trombocytter og FFP 
sammenlignet med standardtest strategi. Tilgjengelig data understøtter foreløpig ikke 
bedring av klinisk outcome (re-operasjon, kirurgisk årsak til blødning ved reoperasjon 
og mortalitet), eller lengde på sykehusopphold for hjertekirurgipasienter der 
behandling var veiledet av VE testing kontra standardtester. Det finnes ingen evidens 
for forskjell i klinisk effekt mellom TEG og ROTEM. Tilgjengelig data indikerte 
generelt at positivt resultat ved TEG eller ROTEM parametere eller 
standardkoagulasjonstester predikerte transfusjon (RBC, vilkårlig blodkomponent og 
MT) samt død. Det var ingen tydelige forskjeller mellom TEG, ROTEM og 
standardtester på dette området. Kostnadseffekt analyse indikerte at VE testing er 
kostnadsbesparende og mer effektivt enn standardtester, både hos traumepasienter og 
hjertekirurgipasienter. Scenarioanalyse benyttet for å vurdere potensiell impact av 
baseline prevalens for transfusjon og årlig antall tester per device endret ikke disse 
konklusjonene. Det trengs kliniske studier, ideelt som sammenligner effekten til de 
forskjellige VE devicene med standardtester for traumepasienter. 



	 27	

DISKUSJON	
Gjennomgående i alle oversiktene rapporterer forfatterne at inkluderte studier viste 
stor heterogenitet i design, bruk av kontrollgrupper, timing av TEG / ROTEM 
målinger og valg av endepunkter. I tillegg fremgår det at kun et fåtall av inkluderte 
studier hadde lav risiko for bias. Flere av studiene som er vurdert viser at bruken av 
TEG og ROTEM i flere kliniske settinger kan redusere bruk av blodprodukter og i 
noen operasjonssettinger redusere mengde blødning, men til tross for redusert 
blødning fant ikke disse studiene noen påvirkning av mortalitet eller morbiditet. Dette 
var i noen grad betinget i at mange av studiene ikke var designet godt nok til å kunne 
beskrive mortalitet og morbiditet blant annet på grunn av oppfølgingstid, manglende 
randomisering og forskjellig parameterrapportering. Det vises at TEG og ROTEM i 
flere kliniske settinger er fullt på høyde med standard koagulasjonstester for 
diagnostikk av koagulopati, og i noen tilfeller bedre. Dog er mangelen på 
standardisert testing med TEG og ROTEM (da det finnes flere ulike assay typer for 
begge metodene) et problem i forhold til sammenligning og deretter å kunne utforme 
anbefalinger om bruk. Samtlige av oversiktene anser TEG og ROTEM for å være 
lovende teknologier som kan bidra i forskjellige settinger der koagulopati er vanlig, 
men etterlyser større godt designede RCTer for å få evidens for slik bruk. 
Kostnadseffektivitetsanalyse indikerer at TEG og ROTEM er kostnadsbesparende hos 
hjertekirurgipasienter, og at de kan være ytterligere kostnadsbesparende hos 
traumepasienter. Analysen på traumepasienter ble derivert fra kjente parametere hos 
hjertekirurgipasienter og antatt transfusjonsbehov hos traumepasientene, og må derfor 
etterprøves i faktisk studie før dette kan konkluderes med. 

KONKLUSJON	
TEG og ROTEM er lovende hjelpemidler i diagnostikk av sepsis og DIC, men det 
trengs mer innsikt i målemetoder og kinetikken til koagulasjonsendringene før man på 
generell basis kan anbefale bruk i diagnostikk av hyper- / hypokoagulabilitet og DIC. 
(Muller) 
For hjerte- og leverkirurgi er det svak til moderat evidens som støtter bruk av TEG 
eller ROTEM. Evidensen er knyttet til blødningsmengde og antall pasienter som 
trenger transfusjon av FFP og trombocytter, ikke til mortalitet eller morbiditet (på 
dette området er det foreløpig ikke vist forskjell mellom standard koagulasjonstester 
og TEG / ROTEM). Det er sterkt behov for flere store RCTer med lav risiko for bias 
for å evaluere bruken av TEG og ROTEM i ulike kliniske settinger. (Afshari) 
For traumepasienter indikerer observasjonsdata at TEG og ROTEM kan ha adekvat 
diagnostisk nøyaktighet for koagulasjonsforstyrrelser funnet av standard 
koagulasjonstester, og at de i noen tilfeller kan identifisere koagulasjonsforstyrrelser 
utover det standardtester kan. (Da Luz) Det finnes dog svært lite evidens for 
nøyaktigheten til TEG og ROTEM for diagnostisering av TIC, og det kan ikke per nå 
anbefales til konvensjonell bruk. 
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