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Mange artikler har rapporteret høj forekomst af tromboemboliske komplikationer hos patienter

med coronavirus disease 2019 (COVID-19). I en ny analyse fra intensivafdelingerne på to

hollandske universitetshospitaler fremgår det, at 75 af 184 patienter udviklede en

tromboembolisk komplikation, som i 87% af tilfældene var lungeemboli. Patienter, som i forvejen

var i antikoagulansbehandling, havde en signifikant lavere risiko (hazard ratio (HR) = 0,29).

Udvikling af lungeemboli var en signifikant prædiktor for død (HR = 5,4).

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Artiklen

viser, som mange andre artikler, at trombose er et fremtrædende træk ved COVID-19. Det er

bemærkelsesværdigt, at et stort antal patienter fik lungeemboli, mens der kun var én patient med

underekstremitets-DVT [dyb venetrombose]. I epidemiologiske undersøgelser af venøs

tromboemboli forekommer DVT typisk dobbelt så hyppigt som lungeemboli. Det tyder på, at der

ved COVID-19 oftest er tale om en anden patogenese: trombedannelse i lungerne startende som

mikrovaskulær trombose og bredende sig til subsegmentære og segmentære okklusioner. COVID-

19 medfører en svær inflammatorisk reaktion med cytokinstorm og aktivering af komplement og

koagulation, oftest først i lungerne, men senere kan alle organer eventuelt blive angrebet. Kraftig

stigning i D-dimer afspejler omfanget af fibrindannelse. Til forebyggelse af fibrinudfældninger

anbefales behandling med lavmolekylært heparin i profylaksedosis stigende til terapeutisk dosis

ved fortsat stigning i D-dimer. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har på www.DSTH.dk

lagt en vejledning om tromboseprofylakse ved COVID-19«.
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thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19: an updated analysis.
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