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Transfusionsnytt
Tema: Koagulationsanalys

Tromboelastografi / tromboelastometri med  
hjälp av TEG 5000, TEG6s och Clotpro



TEG/TEM ger snabb, följsam och korrekt  
identifiering av individens hemostastillstånd, i ett 
lab-test eller i samband med patientnära testning. 
Detta hjälper läkare att fatta rätt beslut om  
behandling och övervakning av patienter med  
pro-trombotiska tillstånd eller vid blödande  
operationer.

Systemet är en realtidsanalysator av helblod som mäter provets 
viskoelastiska egenskaper under hemostasprocessen och möjliggör 
individuell målstyrd patientbehandling.

Vid till exempel hjärt-/kärl-kirurgi kan TEG/TEM bidra till en minskning 
av blodproduktanvändningen genom att anestesipersonalen ges mer 
och omfattande information om patientens koagulationstillstånd samt 
för att avgöra vilka specifika blodprodukter som behövs för att stoppa 
blödning.  Systemet minskar också risken för re-operation genom att 
utesluta eller identifiera orsak till postoperativ blödning.

För patienter som står på trombocythämmare, hjälper TEG/TEM till 
att identifiera blödningsrisken och spara tid vid schemaläggning av till 
exempel operationer med bypass (CABG) samt att reducera vårdtiden.
TEG/TEM är generellt mer förutsägbart än konventionella koagula-
tionstester (CCT) så som PT, aPTT, INR, D-dimer och görs i ett och 
samma kombinerade test. Vad gäller trombocytfunktionen så är TEG/
TEM ett funktionellt test som visar på trombocyternas förmåga att 
bidra till koagulationsprocessen snarare än bara ett mått på antal 
trombocyter. 

Vid behov av massiva transfusioner, kan TEG/TEM bidra till snabbare 
beslut om vilka blodprodukter och läkemedel som är relevanta för att 
stoppa blödning hos patienten samt hjälpa till att identifiera patienter 
med risk för lungemboli (PE). (3-8)

Vad är nyttan med tromboelastografi /  
tromboelastometri i vården? 

ClotPro Koagulationsanalysator

TEG/TEM hjälper till att bedöma risken för trombotiska händelser 
genom att hjälpa behandlande läkare att avgöra vilka patienter som 
löper risk för trombos samt för att bestämma effektiviteten av P2Y12- 
hämmare. Vidare hjälper tekniken till att minska risken för ventrombos 
(DVT) och lungemboli (PE) hos IVA-patienter samt möjliggör adekvat 
användning av dyra läkemedel (rFVIIa, fibrinogen).

Koagulationsprocessen:
Koagulation är en komplex fysiologisk process. Den cellbaserade 
modellen av hemostas ger en värdefull bild av bakgrunden för att 
förklara den komplexa fysiologiska processen för koagulering. Model-
len innehåller tre faser: initiering, förstärkning och utbredning: (bild 1).

Initieringsfasen involverar aktivering av flera koagulationsfaktorer via 
vävnadsfaktor. Under förstärkningsfasen aktiveras trombocyter och 
ytterligare aktivering av koagulationsfaktorer sker. Koagulationsfaktor 
X aktiveras på trombocytytan i utbredningsfasen och en kombination 
av aktiverad faktor X med aktiverad faktor V omvandlar stora mängder 
faktor II (protrombin) till trombin (”trombin burst”), vilket leder till 
alstring av en fibrinmatris.

Bild 1.  
Cell-based model of hemostasis.1
[Reproduced from Hoffman M, 
Monroe III DM. A cell-based model  
of hemostasis. Thromb Haemost
2001;85:958–65. Copyright 2015  
with permission from Schattauer]



Vad är viskoelastiska hemostatiska analyser 
(VHA) och hur fungerar det?

I TEG 5000-enheten pipetteras blodprovet ner i en kopp och ett 
stationärt stift sänks ned i blodet (figur 2A). (2) Koppen rör sig åt 
vänster och höger i en oscillerande rörelse med en fixerad hastighet  
i en båge på 4° 45'. När blodproppen börjar formeras börjar den 
bindas till koppen och stiftet som gör att stiftet svänger med koppen 
(bild 2A).   

Hastigheten med vilken stiftets rörelse ökar, är en funktion av 
koagelutvecklingen. När koaguleringen fortskrider och fibrin-trombo-
cytbindningen ökar styrkan hos länken mellan koppen och stiftet, ökar 
vridmoment som appliceras på stiftet. Fibrin-trombocytbindningens 
styrka bestämmer storleken på stiftets rörelse, för starka blodproppar 
rör sig stiftet mer. Således, är storleken på utsignalen från processen 
direkt relaterad till koaglets styrka.  

TEG 5000 Koagulationsanalysator

När fibrinolys uppstår och fibrin-trombocytbindningens styrka minskar 
(stiftets rörelse minskar), visas nedbrytningen av koaglet i resultatet. 
Amplituden av stiftets rörelse omvandlas till en elektrisk signal och 
sedan till en kurvpresentation som speglar profilen för koagulations-
bildningen.

Viskoelastiska parametrar mäts enligt följande (bild 2B): 
R (i min) är den tid som förflutit mellan testets initiering och den punkt 
där koaguleringen ger tillräckligt med motstånd för att producera 
en 2 mm amplitudavläsning på TEG-kurvan. Den här parametern 
representerar initieringsfasen för utlöst koagulation genom enzy-
matiska koagulationsfaktorer. Ett förlängt R-värde indikerar långsam 
koagelbildning.

Maximal amplitud (MA, i mm) är den punkt vid vilken koagulations-
styrkan når sin maximala nivå och återspeglar slutresultatet av 
maximal interaktion mellan trombocyter och fibrin viaGPIIb / 
IIIa-receptorer.

K (i sekunder) är tidsintervallet mellan delningspunkten och punkten 
där fibrinets tvärbindning ger en 20 mm amplitudavläsning på kurvan 
som presenteras.

LY30 (%) är den procentuella minskningen av amplituden 30 minuter 
efter uppnått MA. Efter att blodproppen har bildats, bryts den ned 
av fibrinolytiska faktorer i blodet och amplituden minskar över tiden. 
Genom att mäta amplitudens hastighet / hastighetsminskning kan 
fibrinolysen bedömas.

Bild 2.  
The principles by which TEG functions.

A. Diagram of the TEG 5000. B. Current diagram of 
a TEG tracing showing the basis of the principal 

viscoelastic parameters.

VHA utförs för att bedöma koagulation i ett prov med helblod. Reagens tillsätts huvud-
sakligen för att utlösa koagulation och, i vissa fall, att blockera eller stimulera effekterna 
av vissa beståndsdelar. 
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TEG6s mäter samma viskoelastiska egenskaper 
som TEG 5000. Den nya mättekniken är baserad 
på beredning av mikrofluidprover och möjliggör 
utökade testparametrar samt reducerarad tid 
(10min) till svar från systemet om patientens 
status. Den nya tekniken uppskattas för dess 
enkelhet, precision och repeterbarhet.

TEG 6s-kassetterna gör att flera analyser kan köras automatiskt med 
hjälp av antingen citrerade eller hepariniserade blodprover utan behov 
av reagensberedning eller noggrant kontrollerad pipettering. Således 
är processen för att köra flera TEG-analyser kraftigt förenklad. Genom 
att eliminera manuellt förberedelsearbete minskas variationen och den 
automatiserade processen förbättrar därför kvalitetssäkringen.

Varje TEG-analys ger en mängd olika parametrar som relaterar till 
initiering, koagelstyrka och hastighet på förloppet. Därför kan en 
presentation av samtidigt prestanda av flera analyser definieras som 
en bild av samlad hemostas med identifierbar aktivitet för de tre 
parametrarna. Funktionen för dessa kan bedömas inom 10 minuter, 
vilket gör att behandlingsbeslut kan fattas snabbare.

TEG6s är en ny 
teknikinnovation

TEG6s Analysator och laddning av provkassett.

Vetenskaplig litteratur visar att användningen av TEG/TEM kan 
hjälpa behandlande läkare att förbättra patientresultaten och minska 
kostnaderna genom att analysera koagulationstillståndet i realtid för 
ett blodprov. Genom individualiserad målstyrd koagulationshantering, 
är det möjligt att minska olämpliga eller onödiga transfusioner av 
blodprodukter och läkemedel och identifiera patienter som löper risk 
för blödning och / eller trombotiska komplikationer. Här finns följ-
aktligen ett utmärkt tillfälle att uppnå betydande kostnadsbesparingar 
med ett målstyrt program.

Sammanfattning 
Data från litteraturen har visat att TEG är en del av blod-
hanteringsstrategier för patienter med risk för trombos och vid 
blödande operationer och kan effektivt:

• Minska användningen av blodprodukter (FFP, RBC, trombocyter, kryoprecipitat).
• Optimera användning av dyra läkemedel (rFVIIa, fibrinogen).
• Förstå och behandla risken för trombos.
• Minska kostnaderna för sjukhusvistelse, negativa reaktioner på blodtransfusioner, 

onödiga transfusioner av blodprodukter samt förebygga behandling av konstaterad 
trombos. (12)

Det finns en växande mängd bevis som stöder nyttan av TEG/TEM för att förutsäga 
blödning. (16) Emellertid har användningen av TEG för att styra hanteringen av postoperativ 
blödning varit den främsta drivkraften för optimering. (14) TEG kan identifiera pro-
trombotiska tillstånd som akuta kranskärlsproblem, trauma, obstetrik, levertransplantation, 
cancer och stroke. (47,48).
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ClotPro® DOAC assays
Exclusion of DOAC activity within 5 min



Leukocytfiltrering av tvättat blod vid blödande  
operationer ger högre patientsäkerhet
• Filtrerar 450ml blod (Saturationsvolym) med en hematokritnivå  

på 53–68% och ett flöde på 40–100 ml/min till patient.
• Tvättat (Cell Saver) blod före filtrering:  

Leukocyter/ml 23 230 (medelvärde), Fettpartiklar: 260 (medelvärde) 
• Tvättat (Cell Saver) blod efter filtrering:   

Leukocyter/ml 189 (medelvärde), Fettpartiklar: 48 (medelvärde) 
• Latex-fritt material
• Enkel användning med automatisk prime

*Resultat från filtrering av leukocyter och fettpartiklar studerades för både tvättat (Cell Saver) -blod och otvättat 
blod, uppsamlat från patienter som genomgår öppen by-pass, hjärta/kärloperation eller klaffbyte/reparation. 

**Gäller fettpartiklar <10μm. Inga fettpartiklar >10μm detekterades. Fettpartiklar kalkylerades som produkten 
av fettkoncentration (fettkulor/ml) och volymen på blodprodukten (ml).

***Före/efter filtreringsdata har analyserats med parad t-test, resultaten visar på en signifikant reducering av 
både leukocyter (99% P<0.001) och fettpartiklar (82%; P<0.001) från tvättat (CellSaver)-blod.         

Anslut flera TEG-analysatorer till TEG Manager®

TEG-analysatorerna fungerar även som nätverksanslutna enheter. Flera TEG-analysatorer kan  
anslutas via ett användargränssnitt till TEG Manager-programvaran. Data från flera enheter kan  
centraliseras, med fjärråtkomst till vilken ansluten TEG-analysator som helst, oavsett var den finns. 

TEG 6s-systemet är lätt att använda för patientnära testning, och behandlande läkare kan se både aktiva och historiska testresultat som  
underlag för sina behandlingsbeslut. Programvaran TEG Manager innehåller två delar: TEG Viewer för att analysera testresultat och Device 
Manager för administration av alla anslutna TEG 6s-enheter. Dessa komponenter är tillgängliga var som helst i sjukhusnätverket via en  
standardbrowser utan att behöva en stationär klient. Uppkoppling via sjukhusets VPN-tunnel ger även tillgång till dessa data från en  
fjärranslutning. 
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Nu finns det utbildningsvideor för användning av 
Haemonetics CellSaver Elite+ på vår hemsida
Haemonetics CellSaver Elite+ är den mest 
använda utrustningen för autotransfusion/blodtvätt 
i Norden. Apparaten finns installerad på de flesta 
Universitetssjukhusen i Sverige, Norge och 
Danmark, samt på många regionssjukhus.

Utbildning av anestesi/operationspersonal är den absolut viktigaste 
parametern för att skapa en rutin kring användande av autotransfusion 
vid blödande operationer. Därför har vi här samlat ett komplett 
utbildningspaket med videor som i detalj visar hur CellSaver Elite+ 
fungerar och används. Se gärna videorna i ordning, då detta ger den 
mest realistiska bilden av hur en typisk procedur genomförs. Filmerna 
är på engelska.

Du hittar filmerna här:
www.nordicbiolabs.se/fordjupning/fordjupad-produktinformation/
utbildningsvideor-for-anvandning-av-haemonetics-cellsaver-elite

Vi står gärna till tjänst med att svara på eventuella frågor som rör 
autotransfusion generellt och CellSaver Elite+ speciellt.

Följande utbildningsvideor finns att tillgå;

1. Introduktion till Cell Saver (autotransfusion)
2. Cellsavers olika delar (CellSaver Elite+)
3. Sterilt engångs-materiel för en procedur/patient.
4. Initial bloduppsamling med endast reservoar. (Collect First).
5. Installera och använda process-set i CellSaver Elite+
6. Utför en komplett patientprocedur med Cell Saver, alla steg.
7. Transfundera blod till patienten
8. Apparatens mjukvara och hur den används (CellSaver Elite+)
9. Postoperativ användning med dränage

• Hög hematokritnivå och eliminering av oönskade 
substanser och komponenter i re-transfusionsblodet.

• 99% eliminering av fett
• Minimerad risk för hemolysering av erytrocyter med 

den inbyggda funktionen ”SmartSuction®"
• Klarar traumablödningar tack vare akutprogram som 

processar upp till 48 liter/tim.
• Kan med fördel användas för pediatriska patienter.
• Cell Saver Elite+ kan programmeras för olika patient-

kategorier

CellSaver Elite+
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Uppföljning av transplantationer  
genom chimerismanalys
• Analys av chimerism baserad på qPCR teknik genom fastställande av 46 individuella  

insersions/deletions
• Förutser återfall 3 – 4 månader tidigare än STR
• Snabb och enkel uppsättning av metoden.
• Automatiserad analys via den intuitiva QTRACE mjukvaran
• Kompatibel med ett stort antal qPCR instrument
• Varje QTRACE INDEL assay (46 st) är tillgänglig separat. 

För mer information om vilka assays som finns tillgängliga, protokoll, analysmjukvara etc,
kontakta Marit Hoppe - 070 942 86 48, marit.hoppe@nordicbiolabs.se.


