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Der er risiko for udvikling af venøs tromboemboli 
(VTE) i forbindelse med alle kirurgiske indgreb, enten  
i form af dyb venetrombose eller i sværere tilfælde lun-
geemboli. Det er velkendt, at konstateret VTE er for-
bundet med øget både morbiditet og mortalitet, da 
mange tilfælde udvikler sig til tilbagevendende VTE- 
tilfælde, posttrombotisk syndrom eller pulmonær  
hypertension [1]. Udviklingen af VTE beskrives i 
Virchows triade som summen af tre faktorer: hyper-
koagulabilitet, endotelskade og venøs stase. Da alle tre 
komponenter i triaden er i spil ved kirurgi, er VTE en  
risiko ved alle kirurgiske indgreb [2]. Det er en udfor-
dring præcist at forudsige, hvilke patienter der har øget 
risiko for at udvikle VTE. En af grundene er, at antallet 
af VTE-tilfælde er underrapporteret på grund af ikke-
diagnosticerede asymptomatiske tilfælde [3]. Vi kan så-
ledes kun undersøge risikofaktorernes betydning for 
morbiditet og mortalitet ved de diagnosticerede til-
fælde af VTE. Der er fundet evidens for en lang række 
risikofaktorer, både temporære og permanente, der i 
varierende grad øger risikoen for udvikling af VTE [4], 
men på trods af forebyggende foranstaltninger mod 
disse ser man til stadighed nye tilfælde af VTE som 
komplikation i forbindelse med kirurgi. Det er derfor 
nødvendigt at undersøge for ukendte risikofaktorer 
[5]. Formålet med denne artikel er at gøre status over 
den eksisterende litteratur om AB0-blodtyper og risi-
koen for udvikling af VTE i forbindelse med kirurgi 
samt sekundært at vurdere, om denne forhåndenvæ-
rende viden kan danne grundlag for en ændret risiko-

vurdering og tromboseprofylaktisk behandling af pa-
tienter i forbindelse med kirurgi.

TROMBOSEPROFYLAKSE VED KIRURGISKE INDGREB 

Forud for kirurgiske indgreb bliver patienterne risiko-
vurderet med henblik på anvendelse af tromboseprofy-
lakse. Caprini Risk Assessment Model (Figur 1) er et 
velkendt værktøj til vurdering af behov for trombose-
profylakse og varigheden af denne [4]. Afhængigt af 
summen af risikofaktorer inddeles patienterne i tre 
grupper: 1) 0-4 point: lav risiko, ingen profylaktisk be-
handling. 2) 5-7 point: moderat risiko, mekanisk og 
farmakologisk profylakse indtil genvundet mobilitet.  
3) > 7 point: høj risiko, mekanisk og farmakologisk 
profylakse indtil fire uger efter udskrivelse. Der er evi-
dens for effekten af tromboseprofylakse hos patienter 
med moderat og høj risiko [6]. 

AB0-BLODTYPER

AB0-blodtypesystemet bliver bestemt ud fra antigener 
på erytrocyttens celleoverflade. De fire blodtyper, A, B, 
AB og 0, nedarves som kodominante kombinationer af 
de tre alleler, men da 0 ikke fremkalder reaktive anti-
gener, betragtes det som recessivt over for A og B. Blod-
typen afgør, hvilke antistoffer der findes i plasma; disse 
antistoffer reagerer mod antigener, som personen ikke 
selv har [7]. Blodtype A findes i to subtyper: A1 og A2, 
hvor type A1 er den hyppigste [8, 9]. Det samme gør sig 
gældende for blodtype 0 med de to subtyper 01 og 02 
[9].

BLODTYPE SOM PRÆDIKTOR  

FOR VENØS TROMBOEMBOLI 

Resultaterne af et stadigt stigende antal studier indike-
rer, at patienter med blodtype non-0, dvs. A, B og AB, 
kan have en større risiko for at få VTE end patienter 
med blodtype 0 [9-17]. På det seneste har man i flere 
case-kontrol- og kohortestudier undersøgt blodtypen 
og risikoen for udvikling af VTE [9-15]. I studierne har 
man inkluderet alle tilfælde af VTE, uanset udløsende 
årsag, og man har derfor ikke udelukkende fokuseret 
på VTE, der er opstået som følge af kirurgi. Det er der-
for ikke muligt at vurdere, om det er blodtype, kirurgi 
eller en helt tredje årsag, der resulterer i en øget risiko 
for VTE. Resultaterne indikerer, at patienter med  

 ▶ Forud for kirurgiske indgreb bør patienter risikovurde-

res på baggrund af en række kendte temporære og 

permanente risikofaktorer, der har vist sig at have en 

betydning for udviklingen af venøs tromboemboli. 

 ▶ Patienter med blodtype non-0, især A1 og B, synes at 

have en dobbelt så høj risiko for at udvikle venøs  

tromboemboli som patienter med blodtype 0. 

 ▶ Patienter med kombineret faktor VLeiden-mutation og 

blodtype non-0 har en 4- 23 gange øget risiko for ud-

vikling af venøs tromboemboli, hvorfor man bør over-

veje at inkludere dette i risikovurderingen af patienter 

forud for kirurgiske indgreb. 
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non-0-blodtype synes at have en let øget risiko for at få 
VTE end patienter med blodtype 0 (Tabel 1). I alle de 
inkluderede studier har man angivet en diskret øget 
odds ratio (OR) for non-0-blodtyper end for blodtype 0 
[9-20]. Det er dog svært at vurdere, hvilke forholdsreg-
ler der skal tages ved kirurgi, da man i studierne har in-
kluderet alle tilfælde af VTE og ikke udelukkende til-
fælde som følge af kirurgi. 

BLODTYPE OG KIRURGI 

Der er studier, om end få, hvor man specifikt har un-
dersøgt blodtypens effekt på risikoen for udvikling af 
VTE i forbindelse med kirurgi [18, 19]. I en retrospek-
tiv opgørelse med 28.025 patienter blev sammenhæn-
gen mellem AB0-blodtyper og udviklingen af postope-
rativ VTE efter hofte- og knæalloplastikker undersøgt. 
Risikoen for symptomatisk VTE efter ledalloplastik var 
øget hos patienterne med blodtype AB med en OR på 
1,4 (95% konfidens-interval: 1,01-1,88). Studiet viste, 
at blodtype AB var forbundet med en let øget risiko for 
postoperativ VTE. Stratificering i henholdsvis hofte-  
og knæalloplastik viste en over dobbelt så høj risiko for 
lungeemboli hos patienter med blodtype AB som hos 
patienterne med blodtype 0 i knæalloplastikgruppen, 
dog var der stadig tale om en diskret absolut risikoøg-
ning [18]. I et andet retrospektivt kohortestudie med 
2.076 patienter med blærecancer blev non-0-blodtype 
fundet at være associeret med en øget risiko for VTE ef-
ter radikal cystektomi, idet der var en næsten dobbelt 
så høj risiko for VTE hos patienter med non-0-blodtype 
som hos patienter med andre blodtyper [19]. I studiet 
specificerede man dog ikke, hvilke non-0-blodtyper, 
der var de mest trombotiske. 

DE MEST TROMBOTISKE BLODTYPER 

I de to studier, hvor man har undersøgt AB0-blodtyper 
og risiko for udvikling af VTE ved kirurgi, har man i 
begge angivet blodtypen fænotypisk [18, 19]. Genoty-
pen ville have været mere informativ for at kunne diffe-
rentiere mellem hetero- og homozygote bærere af A- og 
B-alleler samt give mulighed for at skelne mellem sub-
typerne A1/A2 og O1/O2 (Tabel 2). 

I syv studier har man undersøgt blodgenotypen og 
risikoen for udvikling af VTE [9, 11, 13, 15-17, 21]. I to 
af studierne konkluderede man, at patienter med blod-
type AB havde den højeste risiko for at få VTE [9, 21], 
mens man i de øvrige fem konkluderede, at patienter 
med blodtyperne A1 og B havde den største risiko for at 
få VTE [11, 13, 15-17, 21]. Patienter med blodtype A2 
synes at have samme risiko for at få VTE som patienter 
med blodtype 0 [11, 15, 16, 21, 22]. Dette kom især til 
udtryk i en metaanalyse, hvor man for alle patienter 
med non-0-blodtype fandt en 1,79 gange højere risiko 
for at få VTE end for patienter med blodtype 0. Ved at 
fjerne blodtype A2 fra non-0-blodgruppen fandt man i 

FIGUR 1

Caprini Risk Assessment Model anvendes til risikovurdering af patienter forud for kirurgiske 

indgreb. Modificeret og oversat fra [4]. Summen af risikofaktorer afgør, hvilken risikogruppe 

patienten hører til i med henblik på anvendelse af tromboseprofylakse. 
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• Kirurgi < 45 min
•  Større kirurgi 

 inden for sidste 
måned

•  Overvægt  
(BMI > 25 kg/m2)

•  Hjertesygdom 
(AMI, nedsat 
pumpefunktion)

•  Lungesygdom 
(KOL, pneumoni 
inden for 1 md.)

• Sengeliggende 

• Alder 60-74 år 
• Malignitet 
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> 45 min
• CVK 
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•  Heparininduceret 
trombocytopeni 

•  Andre erhvervede 
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trombofilier  

•  Større kirurgi  
– især under-
ekstremitet  
og pelvis 

•  Mikrovaskulær 
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• Multiple traumer 
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ceptiva eller 
hormon-
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Orange boks: 1 point pr. risikofaktor 
Blå boks: 2 point pr. risikofaktor 
Grøn boks: 3 point pr. risikofaktor 
Lysebrun boks: 5 point pr. risikofaktor 
Grå boks: kun kvinder, 1 point pr. risikofaktor. 

AMI = akut myokardieinfarkt; CVK = centralt venekateter; DVT = dyb venetrombose;  
KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom; LE = lungeemboli

TABEL 1

Non-0-blodtype og oddsratio for venøs tromboemboli. 

Reference 
Totalt 
 inkluderede, n VTEa, n Kontrollerb, n OR (95% KI)

Jukic et al, 
 Kroatien  [9]

   354   60    200 2,08 (1,32-3,27)

Lima et al,  
 Brasilien  [10] 

   116   65      51 1,98 (0,91-4,30)

Morelli et al, 
 Holland [11]

   942 471    471 2,0 (1,4-2,8)

Ohira et al,  
USA [12]

1.500 492 1.008 1,64 (1,32-2,05)

Paiva et al, 
 Brasilien  [13]

   381 148    233 4,76 (2,97-7,63)

Spiezia et al, 
 Italien  [14] 

1.424 712    712 2,21 (1,78-2,75)

Tirado et al, 
 Spanien  [15]

   500 250    250 2,6 (1,8-3,8)

KI = konfidensinterval; OR = oddsratio; VTE = venøs tromboemboli.
a) Patienter med VTE.
b) Patienter uden VTE.
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samme studie en 2,44 gange større risiko hos patien-
terne for at få VTE end hos patienterne med blodtype  
0 og A2 [17]. Derfor ville risikoen for udvikling af VTE i 
non-0-gruppen have været væsentligt større end de an-
givne OR i Tabel 1, hvis man i alle studierne havde eks-
kluderet A2 fra non-0-gruppen [9-20]. 

BAGGRUND FOR NON-0-BLODTYPENS  

MULIGE TROMBOTISKE VIRKNING 

Det diskuteres, hvorledes blodtypen påvirker hæmo-
stasen og koagulationskaskaden. Afhængigt af hvilke 
AB0-antigener der kommer til udtryk, medfører det for-
skellige variationer af plasmakoncentrationer af koagu-
lationsfaktor VIII (FVIII) og von Willebrand-faktor 
(vWF). Blodtype non-0, især A1 og B, har høje koncen-
trationer af FVIII og vWF [12, 16-18, 20, 23], mens der 
hos patienter med blodtype A2 og 0 ses lavere koncen-
trationer [11, 13, 15, 22]. For vWF’s vedkommende 
kan de høje koncentrationer hos patienter med blod-

type non-0 skyldes nedsat proteolytisk nedbrydning af 
vWF [13, 24], i kontrast til patienter med blodtype A2 
og 0, der pga. øget nedbrydning har 25-30% lavere 
plasmakoncentration af vWF [25]. Høj koncentration 
af vWF eller FVIII er kendte risikofaktorer for udvikling 
af VTE [26, 27]. Derfor er en mulig forklaring på den 
let øgede risiko for udvikling af VTE hos personer med 
non-0-blodtyper de højere koncentrationer af FVIII og 
vWF.

I andre studier har man i kontrast til ovenstående 
fundet både non-0-blodtyper og FVIII som uafhængige 
risikofaktorer for VTE [11, 12, 14, 15]. Der er derfor 
ikke konsensus om, hvorvidt blodtypens mulige trom-
botiske effekt bliver medieret via høje koncentrationer 
af FVIII og vWF, eller om FVIII og blodtype skal anses 
som individuelle risikofaktorer for udvikling af VTE. 

SAMMENHÆNG MELLEM BLODTYPE OG TROMBOFILI 

Faktor VLeiden (FVL)-mutationen er en kendt risikofaktor 
for udvikling af VTE og indgår i Caprini Risk Assess-
ment Model [4]. I heterozygot form medfører FVL let 
øget koagulationsaktivitet og har minimal betydning 
for risikovurderingen [28]. Som det fremgår af Tabel 1, 
øger non-0-blodtyper risikoen for udvikling af VTE i 
samme begrænsede omfang som isoleret FVL-heterozy-
goti. Derimod er FVL-homozygoti associeret med signi-
fikant øget risiko for udvikling af VTE [29]. Interessant 
er det, at der synes at være en synergistisk effekt af 
non-0-blodtype og FVL, hvad angår risikoen for udvik-
ling af VTE, idet denne var 4-23 gange større end hos 
FVL-bærere med blodtype 0 [11, 14]. I Tabel 3 ses, 
hvorledes kombinationen af FVL-bærertilstand og non-
0-blodtype øger OR betydeligt [9-14]. I tabellen er 
både hetero- og homozygote bærere af FVL inkluderet. 
Dette er en svaghed ved de inkluderede studier, da der 
som nævnt er stor forskel på risikoen for udvikling af 
VTE ved hhv. heterozygoti og homozygoti for FVL. Dog 
har man ikke i nogen af de inkluderede studier diffe-
rentieret mellem heterozygote og homozygote bærere i 
analyserne. Det samme gør sig gældende i to metaana-
lyser, hvor man fandt en poolet OR for non-0-blodtype 
kombineret med FVL-hetero- og -homozygoti på hen-
holdsvis 3,88 (spændvidde: 2,51-6,00) og 7,6 (spænd-
vidde: 3,21-17,99) [16, 17]. Man kunne derfor over-
veje, om man bør blodtypebestemme patienter med 
kendt trombofili, især FVL-bærere, da kombinationen 
synes at have en synergistisk effekt og derved en bety-
deligt øget risiko for udvikling af VTE hos patienterne 
[9-12, 14]. 

PERSPEKTIVER 

Den nuværende evidens om AB0-blodtyper og risikoen 
for udvikling af VTE ved kirurgi er utilstrækkelig til, at 
man bør ændre risikovurderingen og de trombosepro-
fylaktiske tiltag, da resultaterne kun viser en diskret 

TABEL 2

AB0-geno- og fænotyper.

A A1A1/A1A2/A2A2

A101/A201/A102/A202

B BB
B01/B02

AB A1B/A2B

0 0101/0102/0202

TABEL 3

Non-0-blodtype og oddsratio for venøs tromboemboli hos hetero- og homozygote bærere  

af faktor VLeiden-mutation.

Reference
Totalt 
 inkluderede, n   VTEa, n Kontrollerb, n FVLc, n OR (95% KI)

Jukic et al, 
Kroatien [9]

   354   60    200   34 10,4 (3,7-28,6)

Lima et al,  
Brasilien [10] 

   116   65      51   21 22,3 (2,68-185,7)

Morelli et al, 
Holland [11]

   942 471    471 106 23,2 (9,1- 59,3)

Ohira et al, 
USA [12]

1.500 492 1.008   87    6,77 (3,65-12,6)

Spiezia et al, 
Italien [14]

1.424 712    712   21    3,67 (2,45-5,48)

KI = konfidensinterval; FVL = faktor VLeiden; OR = oddsratio; VTE = venøs tromboemboli.
a) Patienter med VTE.
b) Patienter uden VTE.
c) Personer med FVL-mutation både heterozygoti (1691AG) og homozygoti (1691AA), de inkluderede studier 
har ikke differentieret mellem hetero- og homozygote FVL-mutationer.
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øget risiko for udvikling af VTE. Det er heller ikke en-
tydigt, hvilke forholdsregler der skal tages ved kirurgi, 
idet man i de fleste studier har inkluderet alle tilfælde 
af VTE, uanset udløsende årsag. Dog synes den synergi-
stiske effekt af FVL og non-0-blodtyper at være så stor, 
at klinikere bør være opmærksomme på den potentielt 
øgede risiko for VTE hos patienter med kendt FVL-mu-
tation og non-0-blodtype med forbehold for, at der ikke 
er blevet differentieret mellem hetero- og homozygote 
bærere af FVL. På baggrund af den synergistiske effekt 
kunne det overvejes, om man bør blodtypebestemme 
patienter med kendt trombofili og især FVL-bærere.  
En udfordring er dog, at kombinationen med blodtype 
ikke indgår i Caprini Risk Assessment Model [4]. 

Vi ved derfor ikke, hvor mange point non-0-blod-
type skal tildeles i denne scoring, og vi kan heller ikke 
validere det uden et fremtidigt større prospektivt studie 
for en »revised Caprini Score«.

KONKLUSION 

Der synes at være en sammenhæng mellem AB0-blod-
typer og risikoen for udvikling af VTE, således at pa-
tienter med blodtype non-0 (især A1 og B) har en signi-
fikant, men diskret øget risiko for udvikling af VTE. De 
få studier, hvor man har undersøgt sammenhængen 
mellem blodtype og risiko for udvikling af VTE i forbin-
delse med kirurgi, viser ligeledes en beskeden øget ri-
siko for udvikling af VTE hos patienter med blodtype 
non-0 sammenlignet med hos patienter med blodtype 
0. Patienter med kombineret FVL-mutation og blodtype 
non-0 har en 4-23 gange større risiko for udvikling af 
VTE, hvorfor man i fremtiden kunne overveje at inklu-
dere denne information i risikovurderingen af patienter 
forud for kirurgiske indgreb. 
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AB0 blood groups and the risk of venous thromboembolism 

in connection with surgery 
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It is increasingly recognised that individuals with non-0 

blood groups may be at elevated risk of venous 

thromboembolism (VTE) compared with blood group 0 

individuals. Multiple studies suggest that individuals with a 

non-0 blood group have an approximately twofold increased 

risk of VTE. The largest risk is seen in individuals with 

combined factor VLeiden mutation and non-0 blood group. In 

this review, we outline an overview of the existing literature 

regarding AB0 blood groups and the risk of VTE. 
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