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Ágrip 

Við warfarínblóðþynningu er skömmtun stýrt með annaðhvort prothrombin tíma (PT, Quick PT) eða 

prothrombin-proconvertin tíma (PP, Owren PT). Bæði prófin eru næm fyrir K-vítamín háðu 

storkuþáttunum FII, FVII og FX en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að storkuþáttur VII hefur minnst áhrif 

á endanlega storkugetu af þessum þremur þáttum auk þess sem helmingunartími hans er umtalsvert 

styttri. Fiix-PT er nýtt blóðstorkupróf sem er aðeins næmt fyrir áhrifum storkuþátta II og X en ekki 

storkuþætti VII. Nú er í gangi rannsókn hérlendis, Fiix rannsóknin, með 1125 þátttakendum á warfarín 

blóðþynningarmeðferð sem eru í eftirliti hjá segavörnum Landsspítala til þess að meta ávinning Fiix-

INR prófsins. Þessi rannsókn er liður í Fiix rannsókninni en tilgangurinn var að meta með mælingum 

þróun blóðþynningar hjá sjúklingum þegar stýrt er með Fiix-INR (rannsóknarhópur) annars vegar og 

PT-INR (viðmiðunarhópur) hins vegar með áherslu á þróun storkuþátta II, VII og X. Metin var staða og 

þróun storkuþátta hjá sjúklingum á stöðugri blóðþynningu, sjúklingum að byrja meðferð og hjá 

sjúklingum við skammtabreytingar. Sjúklingar á warfarínmeðferð voru valdir í þessi úrtök, sýni tekin frá 

þeim og mæld í þeim virkni storkuþátta með stöðluðum aðferðum. 

Niðurstöður sjúklinga á stöðugri þynningu sýndu svipaða virkni hvers storkuþáttar í rannsóknarhópi 

og viðmiðunarhópi. Þessi gildi voru notuð til þess að meta meðferðarmörk (markgildi) fyrir 

storkuþættina og haft til hliðsjónar við mat á öðrum úrtökum. 

Storkuþáttamælingar á fyrstu 30 dögum meðferðar voru metnar og bentu þær til stöðugri þynningar 

hjá rannsóknarhópi. Rannsóknarhópur hafði fleiri INR gildi innan meðferðarmarka og storkuþættir 

sýndu minni sveiflur auk þess sem þeir héldust betur innan meðferðarmarka. Skammtabreytingar 

virtust vera markvissari í rannsóknarhópi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að notkun Fiix-INR prófsins við stýringu 

warfarínmeðferðar leiði til stöðugri þynningar og þar af leiðandi hugsanlega betri meðferðar með færri 

inngripum.  
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Listi yfir skammstafanir 

 

ADP Adenosín dífosfat 

APC Activated protein C, espað prótein C 

AT Antithrombin 

DOAC Direct oral anticoagulants, beinir storkuhemlar um munn 

F1+2 Prothrombin Fragment 1.2 

GGCX Vitamin K gamma glutamyl carboxylasi 

GPIa/IIa Platelet receptor glycoprotein Ia/IIa 

GPIb Platelet receptor glycoprotein Ib 

GPIIb/IIa Platelet receptor glycoprotein IIb/IIa 

GPVI Platelet receptor glycoprotein IV 

HK High molecular weight kininogen 

MT Meðaltal 

PAI Plasminogen activator inhibitor 

PGI2 Prostacyclin 

PP Prothrombin-proconvertin tími, Owren PT 

PT Prothrombin tími, Quick PT 

R-INR Rannsóknar INR (PT-INR hjá viðmiðunarhópi, Fiix-INR hjá rannsóknarhópi) 

ROTEM Rotational thromboelastometry 

SD Staðalfrávik 

SEM Standard error of the mean, staðalvilla meðaltals 

t-PA Tissue plasminogen activator 

TF Tissue factor, vefjaþáttur 

TXA2 Thromboxane A2 

u-PA Úrókínasi 

VKA K-vítamín antagónistar 

VKD K-vítamín háð 

VKOR K-vítamín oxíð redúktasi 

vWF von Willebrand factor 
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1 Inngangur  

1.1 Blóðstorknun 
Hlutverk storkukerfisins er að lágmarka blóðmissi við áverka (hemostasis). Jafnframt býr kerfið yfir 

eiginleikum sem halda aftur af blóðstorknun þar sem hennar er ekki þörf, þ.e. í heilbrigðum æðum. Í 

blóðinu eru blóðflögur og blóðstorkuprótein (storkuþættir) sem bæði hvetja og hindra blóðstorknun en 

einnig eru prótein (plasmín) sem leysa upp blóðstorku (storkuleysing, fibrinolýsa) og hemla espun 

(activation) blóðflagna. Blóðstorknun er því mjög flókið ferli þar sem margir þættir koma að. Helst má 

nefna blóðstorkukerfið sjálft (samsett úr mörgum storkuþáttum), æðakerfið, blóðflögur og fíbrínólýtíska 

kerfið en mikilvægt er að þessir þættir starfi eðlilega og í jafnvægi til þess að viðhalda eðlilegu 

blóðstorkuviðbragði. Ýmis lyf og sjúkdómar, bæði arfgengir og áunnir, geta valdið ójafnvægi í 

blóðstorkukerfinu og leitt til óhóflegra blæðinga eða sjálfsprottinna blóðsegamyndana.  

Heilbrigt æðaþel sér til þess að blóð geti flætt eðlilega um heilbrigðar æðar og á þátt í eðlilegu 

storkuviðbragði við áverka. Yfirborð æðaþelsins er storkuletjandi, annars vegar með því að hindra að 

blóðið komist í snertingu við blóðstorkuhvetjandi efni undir æðaþelinu og hins vegar með áhrifum 

storkuletjandi efna á yfirborði æðaþelsins sem koma í veg fyrir espun blóðflagna og storkuþátta.  

Þegar æðaveggur rofnar kemur fram viðbragð til þess að hindra eða stöðva blæðingu. Skemmda 

æðin og aðlægar æðar dragast saman og beina þannig blóðflæði frekar framhjá áverkanum og hægir 

á blóðflæðinu um skemmda svæðið. Blóðstorknunarferlinu er svo skipt í tvö ferli, frumblóðstorknun 

(primary hemostasis) og annars-stigs blóðstorknun (secondary hemostasis). Frumblóðstorknun er 

skjótt viðbragð við æðarofi og á við um myndun blóðflögutappa í opnu æðaþeli og takmarkar þannig 

strax blæðingu. Blóðflögutappinn sem myndast í frumblóðstorknun er þó ekki mjög þéttur og leysist 

fljótt upp ef ekki yrði annars-stigs blóðstorknun sem sér um að gera hann stöðugri með því að mynda 

krossbundið fibrin með flóknu ferli ensíma. 

1.1.1 Blóðflögur 
Blóðflögur eru framleiddar af megakaryocýtum í 

beinmerg. Megakaryocýtar framleiða blóðflögur með 

því að mynda í umfrymi sínu himnur sem skipta því í 

blóðflögusvæði (platelet zone). Þessi blóðflögusvæði 

samanstanda af innihaldi blóðflagna en eftir myndun 

þeirra brotna þau frá umfrymi megakaryocýtanna og 

verða að starfhæfum blóðflögum. Með þessari aðferð 

getur einn megakaryocýt framleitt 4000-8000 

blóðflögur. Þar sem blóðflögur eru myndaðar úr 

umfrymi megakaryocýta hafa þær engan kjarna en 

kjarni megakaryocýtanna situr eftir (Tavassoli, 1980). 

Að jafnaði er um 70% blóðflagna í blóðrás og um 30% 

í milta til varabirgða en þær lifa um 7-10 daga í 

Mynd 1: Blóðflögur í blóðstroki, May-
Grunwald-Giemsa litun.  

Á myndinni má sjá blóðflögur í stroki 
(örvar) 
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blóðrás.  Blóðflögur eru um 2-4 µm í þvermál og sjást í blóðstroki sem litlar fölar flögur með 

azurophilískum granúlum í May-Grunwald-Giemsa litun (Mynd 1). Eðlilegt magn blóðflagna í blóði er 

milli 150.000-400.000/µL (Harmening, 2009). 

 Blóðflögur eru mjög mikilvægir þáttakendur í storkuviðbragði og skortur á þeim getur leitt til 

alvarlegra blæðinga. Þeirra hlutverk er margþætt: að seyta efnum sem hvata kekkjun blóðflagna og 

samdrátt æða, að miðla samloðun blóðflagna við aðrar blóðflögur, kollagen og undirþel 

(sudendothelium) æða með himnupróteinum og að sjá storkuþáttum fyrir neikvætt hlöðnu fosfólípíð 

yfirborði, sem stýrir thrombin og fíbrínmyndun á yfirborði espaðra blóðflagna.(Harmening, 2009). 

1.1.1.1 Frumblóðstorknun 
Frumblóðstorknun er fyrsta viðbragð líkamans við rofnu æðaþeli og endar með myndun á lausum 

blóðflögutappa í þeim tilgangi að lágmarka blæðingu sem fyrst. Í heilbrigðri æð verður engin víxlverkun 

á milli blóðflagna og æðaþels en fjallað verður betur um það í umfjöllun um æðaþel (k.1.1.4). Við rof á 

æðavegg breytast hins vegar umhverfisskilyrði í æðinni þar sem æðaþelið skilur ekki lengur á milli 

blóðs og utanaðkomandi þátta.  

 Fyrsta skrefið í frumblóðstorknun felur í sér viðloðun (adhesion) blóðflagna við sárbarm sem 

verður vegna beinnar snertingar við bandvef í undirþelinu sem venjulega kemst ekki að blóðrásinni og 

inniheldur bindiþætti eins og laminin, kollagen, fibronectin og von Willebrand factor (vWF). Þegar 

æðaveggurinn skemmist kemst blóðrásin í snertingu við þennan bandvef og verður til þess að 

frumblóðstorknun hefst. Þekjufrumur og megakaryocýtar framleiða vWF sem er mikilvægt prótein í 

frumblóðstorknun og seyta honum út í blóð og í undirþel en hann finnst einnig í blóðflögum. Á yfirborði 

blóðflagna er svo platelet receptor glycoprotein (GPIb) sem ber bindisæti fyrir vWF (Rumbaut & 

Thiagarajan, 2010). vWF binst kollageni í undirþelinu og miðlar viðloðun blóðflagna með því að mynda 

brú á milli GPIb á yfirborði blóðflagna og kollagens. Binding blóðflagna við kollagen með vWF er 

nauðsynleg í æðum þar sem er mikið álag eins og í grönnum slagæðum en ekki við minna álag eins 

og í bláæðum og sverum slagæðum (David Varga-Szabo et al., 2008). Blóðflögur í nánd við kollagen 

mynda svo beina bindingu með skyldum 

himnupróteinum, GPVI og GPIa/IIa við kollagen vegna 

örvunar frá GPIb-vWF-kollagen bindingu. Aðrir 

bindiþættir í undirþelinu eins og laminin og fibronectin 

miðla einnig bindingu við sömu glýkóprótein í himnu 

blóðflagna en ferlið er ekki fyllilega þekkt (Rumbaut & 

Thiagarajan, 2010). 

 Blóðflögurnar espast við sárbarminn við bindingu 

við ýmsa agónista eins og kollagen, thromboxane A2 

(TXA2) eða adenosín dífosfat (ADP). Binding þessara 

þátta við himnuprótein kemur af stað boðleiðum innan 

blóðflagna sem leiðir til losunar Ca2+ úr innri hólfum í 

umfrymi og flutningi þess úr plasma í umfrymi (D. Varga-Szabo et al., 2009). Við það hækkar hratt 

styrkur Ca2+ innan blóðflögunnar og leiðir til þess að blóðflagan espast. Í því felst helst að frymiskorn 

Mynd 2: Espuð blóðflaga  

Rafeindasmásjármynd ("Monash 
University," 2006) 
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safnast miðlægt og losa innihald sitt og frymisgrind þeirra umbreytir lögun þannig að þær verða 

hnattlaga og úr þeim vaxa angar (Mynd 2). Lögunarbreytingin er mjög mikilvægur þáttur í espun 

blóðflagna þar sem hún gerir þeim kleift að hafa áhrif hvor á aðra (Rumbaut & Thiagarajan, 2010). 

Þegar thrombin binst svo espuðum blóðflögum leiðir það til losunar ADP og TXA2 frá blóðflögum sem 

magnar upp espunaráhrifin í grennd við æðaskemmdina og laðar að fleiri blóðflögur. 

Í heilbrigðum einstaklingum hefst samloðun blóðflagna 10-20 sekúndum eftir viðloðun við sárbarm 

(Harmening, 2009). Á yfirborði blóðflagna er að finna GPIIb/IIIa complex móttaka sem er á óvirku formi 

þegar blóðflagan sjálf er óvirk. Espun blóðflögunnar veldur lögunarbreytingu í GPIIb/IIIa móttakanum 

sem gerir hann virkann og færan um að binda fibrinogen. Frítt fibrinogen í plasma er spegluð sameind 

og því myndar það brú á milli tveggja blóðflagna með bindingu við GPIIb/IIIa á yfirborði þeirra og 

veldur þannig samloðun blóðflagna til þess að mynda blóðflögutappann. Rannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um fleiri yfirborðsameindir sem taka þátt í samloðun blóðflagna en hlutverk þessara 

sameinda hafa ekki verið fyllilega skilgreind (Rumbaut & Thiagarajan, 2010).  

1.1.2 Annars-stigs blóðstorknun 
Eftir myndun blóðflögutappans lýkur frumblóðstorknun og við tekur annars-stigs (“síðbúin”) 

blóðstorknun. Annars-stigs blóðstorknun hefur það markmið að styrkja blóðflögutappann og halda 

honum á sínum stað með myndun fibrins. Snerting við kollagen og aðgengi að tissue factor (TF, FIII) 

kemur af stað annars stigs blóðstorknun sem samanstendur af flóknu ferli próteina og annarra virkra 

efna sem kallast storkuþættir (Harmening, 2009; Maureane Hoffman & Monroe, 2007). 

Í klassískri lýsingu á annars-stigs blóðstorknun leika storkuþættirnir aðalhlutverk. Allir 

storkuþættirnir finnast í plasma nema TF og eru þar flestir í lágum styrk (Kolde, 2001). Saman myndar 

virkni þeirra flókna en mjög skilvirka keðjuverkun sem lýkur með umbreytingu fibrinogens í fibrin. Þessi 

keðjuverkun er almennt kölluð storkuferillinn (coagulation cascade) og lýsir klassísku storkuferli í 

tilraunaglösum. Samkvæmt klassíska ferlinu er storkuferlinum skipt í tvo hluta eftir espunaraðferð utan 

líkamans. Annars vegar er ytri storkuferillinn (extrinsic pathway) sem espast með TF en hann hvatar 

espun storkuferilsins í líkamanum (Tapper & Herwald, 2000) og hins vegar er innri storkuferillinn 

(intrinsic pathway) sem espast við snertingu við neikvætt hlaðið yfirborð eins og kollagen eða 

fosfólípíð og jafnvel gler (Harmening, 2009). Þessir ferlar eru alls ekki fullkomlega aðskildir og hafa 

áhrif hvor á annan en ennfremur mætast þeir í seinni skrefum í sameiginlega ferlinum (common 

pathway) (Kolde, 2001). Storkuþættirnir eru merktir með rómverskum tölustöfum og þá sérstaklega 

þegar talað er um þá í sambandi við storkuferilinn en espaða form þeirra fær viðskeytið “-a” 

(“activated”, t.d. FVIIa). Hverjum þætti fyrir sig var gefið númer eftir þeirri röð sem þeir voru 

uppgötvaðir en ekki eftir röð þeirra í ferlinum. Storkuþættirnir hafa þó líka almennri nöfn eins og 

prothrombin (FII), thrombin (FIIa), fibrinogen (FI) og Christmas factor (FIX) (Harmening, 2009).  
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1.1.2.1 Klassíski storkuferillinn 

Án æðaskemmda eru storkuþættirnir á óespuðu formi í plasma að undanskyldum FVIIa. Espun þeirra í 

líkamanum veltur á flókamyndun FVIIa og TF (Mynd 3)  sem leiðir til þess að storkuþættirnir espast 

hver af öðrum.  

Til eru próteasar frá bakteríum, æxli og snákaeitur sem geta espað storkuferilinn á mismunandi 

stöðum (Kolde, 2001), en snákaeitur hefur t.d. verið notað til að koma af stað storku í in vitro tilraunum 

(Braud et al., 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar með skort á FXII, high 

molecular weight kininogen (HK) eða kallikrein sýna ekki 

blæðingahneigð en þessir þættir leika lykilhlutverk í espun 

innri storkuferilsins.  

Ytri storkuferillinn var talinn espast með því að TF sem í 

líkamanum losnar við vefjaskemmd inn í blóðið en er 

einfaldlega bætt út í blóð eða blóðvatn í tilraunum þar sem 

thromboplastin espar FVII í Ca2+ háðu hvarfi og myndar með 

honum complex. FVIIa-TF complexinn getur bæði espað FX 

beint sem leiðir ferlið inn í sameiginlega storkuferilinn eða 

espað FIX sem svo espar FX (Harmening, 2009). Þessu ferli 

er ennfremur hraðað með jákvæðri afturverkun bæði með því 

að FXa hefur espandi áhrif á FVII og að fyrsta thrombinið 

(FIIa) sem myndast espar FV og FVa, fosfólípíð og Ca2+ 

hraðar umtalsvert espun prothrombins með FXa (Kolde, 

2001) (Mynd 4). 

Mynd 3: Storkuferillinn.  

Yfirlit yfir storkuferilinn, innri storkuferillinn er í bláu, ytri í gulu og sameiginlegi fylgir þar á eftir. 

Mynd 4: Jákvæð afturvirkni ytri 
storkuferilsins 

Hliðargreinar frá miðferli sýna 

jákvæða afturvirkni. 
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Innri storkuferillinn er líka kallaður kontakt ferillinn en það er kannski meira viðeigandi nafn þegar 

litið er til þess að hann espast þegar snerting verður við neikvætt hlaðið yfirborð eins og kollagen, 

undirþel eða fosfólípíð (Harmening, 2009). Fyrsti hluti innri storkuferilsins er hringferill með jákvæða 

afturvirkni. Hann virkar þannig að FXIIa ásamt HK espa prekallikrein og breyta því í kallikrein sem svo 

espar FXII. Ferillinn leiðist áfram með því að FXIIa espar FXI yfir í FXIa sem svo espar FIX yfir í FIXa. 

FIXa espar svo að lokum FX og er þá kominn í sameiginlega ferilinn. Hér ber einnig á jákvæðri 

afturvirkni en fyrsta thrombinið sem myndast leiðir til espunar FVIII sem myndar komplex með FIXa í 

Ca2+ og fosfólípíð háðu ferli. FVIIa-FIXa komplexinn espar svo FX með umtalsvert meiri afkastagetu 

(Kolde, 2001).  

Sameiginlegi ferillinn hefst með espun FX yfir í FXa. FXa espar FII yfir í FIIa (með FVa sem 

kóensím) sem svo hefur fjölbreytt hlutverk í storkunni. Tvö hlutverk var fjallað um hér áður sem fela í 

sér jákvæða afturvirkni en eitt helsta hlutverk FIIa er að umbreyta fibrinogen yfir í fibrin monomer 

(Harmening, 2009). Fibrin monomer er uppleysanlegur í plasma en leitast við að mynda próteinþræði 

með öðrum fibrin monomerum og myndar þannig fibrin polymer þræði sem verða stöðugri með 

vaxandi stærð (Kolde, 2001; Litvinov et al., 2007). Polymering fibrins er þó flýtt með virkni FIIa sem 

espar FXIII yfir í FXIIIa sem svo krossbindur fibrin þræðina og bindur inn blóðflögutappann í þétta 

fibrin storku  (Harmening, 2009).  

1.1.3 Breyttur skilningur á blóðstorknun 
Fyrrgreint líkan af storkuferlinum var lengi álitið lýsa blóðstorku í líkamanum en síðasta áratuginn hafa 

tilraunir leitt í ljós breyttan skilning á blóðstorknun í líkamanum, þ.e. blóðstorknun á frumuyfirborði og 

er sá skilningur nú almennt viðurkennd lýsing storkuferlisins í líkamanum. 

Aðgreining ytri og innri storkuferilsins er mjög óljós og krossverkun á milli þeirra gerði mönnum ljóst 

að hvor ferill fyrir sig gæti ekki starfað einn og sér í líkamanum. Sterk vísbending kom fram þegar 

rannsóknir sýndu að FVIIa+TF flókinn espaði ekki einungis FX heldur líka FIX (Osterud & Rapaport, 

1977). Ennfremur var vitað að í líkamanum er espun storkuferilsins miðlað að langmestu leyti með 

FVIIa+TF flókanum (McVey, 1999).  

Nýja líkanið lýsir ferlinum þannig að FVII binst himnubundnum TF og myndar þannig FVIIa+TF 

flókann sem getur bæði espað FIX og FX (Maureane Hoffman & Monroe, 2007). FV er á óvirku formi í 

plasma en espast yfir í FVa með thrombini, FXa eða með virkni próteasa sem framleiddir eru af hvítum 

blóðfrumum (Allen & Tracy, 1995; Maureane Hoffman & Monroe, 2007; Thorelli et al., 1997). FVa binst 

FXa sem saman miðla myndun lítils háttar magns af thrombini og leiðir til espunar blóðflagna. Þessi 

virkni er takmörkuð við yfirborð frumna með TF í himnu þar sem virkni frís FXa í plasma er hindruð 

með tissue factor pathway inhibitor (TFPI) og antithrombini (AT) (Maureane Hoffman & Monroe, 2007). 

Hins vegar miðlar FIXa ekki espun blóðflagna heldur binst sértækum móttökum á yfirborði espaðra 

blóðflagna. Þar verður líka binding við samverkandi þátt, FVIIIa, en saman espa þessir storkuþættir 

FX. Þessi espun FX leiðir til mikillar aukningar í myndun thrombins en flókinn viðheldur svo framleiðslu 

FXa í gegnum storkumyndunarferlið (M. Hoffman et al., 1995; Rawala-Sheikh et al., 1992). 

Blóðflögur espast einungis að hluta við bindingu við vWF eða kollagen en ná fullri virkni með 

aukinni snertingu við thrombin og hvata þannig espun fleiri storkuþátta. Thrombin magnið er á þessu 
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stigi ekki nægt til að mynda fibrin storku en espun blóðflagna leiðir til enn meiri thrombinmyndunar á 

yfirborði þeirra (Maureane Hoffman & Monroe, 2007).  

Viðloðun blóðflagna við sárbarm stuðlar að svæðisbundnu storkuviðbragði. Virkni ýmissa 

storkuþátta er annað hvort að hluta eða algjörlega háð því að komast í snertingu við yfirborð espaðra 

blóðflagna svo sem FVa, VIIa, FIXa, FX og FXI (Maureane Hoffman & Monroe, 2007). Binding 

blóðflagnanna við kollagen, vWF, thrombin og blóðflöguviðtaka heldur virkni þeirra og þar af leiðandi 

virkni á yfirborði þeirra líka við sárbarminn (Falati et al., 2002; Maureane Hoffman & Monroe, 2007; 

Oliver et al., 1999). Á yfirborði blóðflagna binst FVIIIa FIXa og saman mynda þeir platelet tenase 

complex sem virkjar FX í plasma og leiðir til nógu mikillar aukningar í frameiðslu thrombins til þess að 

mynda fibrin storku (Bates & Weitz, 2005; Maureane Hoffman & Monroe, 2007).   

1.1.4 Storkuletjandi áhrif æðaþels 
Einfalt lag þekjufruma (endothelial cells) þekur innra yfirborð blóð- og sogæða. Æðaþelsfrumur eru 

upprunnar frá hemangioblöstum í fósturbelg (yolk sac) og mynda innra yfirborð æða (Kennedy et al., 

2007). Þessar frumur eru nauðsynlegar, ekki einungis til þess að halda blóðinu innan æðanna heldur 

einnig fyrir stjórn á flutningi efna til og frá blóðinu, framleiðslu margra nauðsynlegra efna svo sem 

kollagens, bólgumiðla og æðavíkkandi þátta og á stóran þátt í bæði storkuhvetjandi og storkuletjandi 

áhrifum á blóðið. Slétt og samfellt yfiborð þeirra er hannað til þess að miðla sem best ótrufluðu 

blóðflæði við eðlilegar aðstæður. Hluti af því er vegna þess að æðaþelið hefur storkuletjandi áhrif 

þegar það er órofið (Galley & Webster, 2004). Storkuletjandi áhrif þekjunnar stafar m.a. af framleiðslu 

blóðflöguhemilsins prostacyclins (PGI2), seytingu tissue plasminogen activator (t-PA) og úrókínasa (u-

PA), óvirkjun og eyðingu thrombins og bindingu thrombins við thrombomodulin á yfirborði æðaþelsins. 

1.1.4.1 Prostacyclin (PGI2) 
Prostacyclin er framleitt í þekjufrumum æða, nánar tiltekið í frumuvegg þeirra úr arachidonic sýru með 

hjálp keðjuverkunar margra ensíma (Vane, 1983). Sameindin tilheyrir fjölskyldu prostaglandina, sem 

samanstendur af hormónum með margvísleg áhrif í líkamanum svo sem æðavíkkun,  stýring renín-

angíótensín kerfisins, samdráttur og slökun vöðva í lungnaberkjum og samdráttur í legi (Konturek & 

Pawlik, 1986).  Prostacyclin hefur einnig veigamikið hlutverk sem blóðflöguhemill í blóðrásinni en virkni 

þess hindrar viðloðun blóðflagna við æðaþelið og hindrar virkni TXA2 sem er framleitt af blóðflögum. 

Virkni TXA2, öfugt við prostacyclin, hefur æðavíkkandi áhrif og hvatar virkjun og kekkjun blóðflagna. 

Þessir tveir þættir starfa því sem andstæður til þess að bæði halda aftur af storku í heilbrigðum æðum 

og hvata storku þegar æðaveggur rofnar (Wheeler-Jones, 2008). 

1.1.4.2 Tissue plasminogen activator (t-PA) og úrókínasi (u-PA) 
u-PA og t-PA eru ensím sem eru framleidd í þekjufrumum æða og eru virkustu hvatar plasminogens í 

líkamanum. Við virkjun umbreytist plasminogen í plasmín sem leikur svo lykilhlutverk í niðurbroti 

fíbríns en getur einnig brotið niður mörg önnur prótein í plasma (Vassalli et al., 1991) en fjallað verður 

betur um plasmín í kafla um fibrinolýsu (k.1.1.5). u-PA og t-PA eru framleidd í heilbrigðu þvagvegaþeli 

og æðaþeli en magni þeirra er viðhaldið þannig að undir eðlilegum kringumstæðum eru þau til staðar í 
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plasma (Hajjar et al., 1987). Þessi ensím vinna á móti storkumyndun í heilbrigðum æðum með því að 

miðla niðurboti fibrins í gegnum virkjun plasmíns. 

Stýring á þessu kerfi er nauðsynleg til þess að hindra virkjun plasmíns þegar engin storka er í 

heilbrigðum æðum og þegar æðarof hefur átt sér stað. Fibrin er nauðsynlegt sem samvirkandi þáttur 

fyrir virkni t-PA sem virkjast því ekki nema í návist þess. Þekjufrumur æða framleiða svo svokallaða 

plasminogen activator inhibitora (PAI) samhliða framleiðslu á t-PA og u-PA sem hindra virkni þeirra í 

plasma með bindingu við t-PA og u-PA en bindingin getur svo losnað með virkni thrombins og prótein 

C (Levin & Santell, 1987; Sakata et al., 1985).  

1.1.4.3 Hemlun og eyðing thrombins 
Thrombin er myndað í blóðrásinni sem hluti annars-stigs blóðstorknunar úr prothrombini fyrir tilstilli 

storkuþátts Xa og sér um að umbreyta fibrinogeni í fibrin (sjá k. 1.1.2). Antithrombin (AT) er 

glýkóprótein sem tilheyrir fjölskyldu serine próteasa hindra (serpin) og er framleitt í lifur. Að jafnaði er 

styrkur þess í plasma um 150 µg/mL (Harmening, 2009).  Virkni þess í plasma snýst helst um að 

bindast thrombini og að hindra þannig virkni þess en það binst einnig og hindrar virkni FXa, FXIIa, 

FXIa og FIXa (Harmening, 2009; Rosenberg, 1989). Eitt og sér hefur AT mjög hæga virkni en getur 

margfaldað virkni sína með því að bindast mucopolysakkaríðinu heparin (Rosenberg, 1989). Heparin 

er losað úr granúlum mast fruma og frá heparan súlfati á yfirborði þekjufruma. Þegar heparin binst AT 

veldur það breytingum á byggingu sameindarinnar sem eykur afköst hennar og helst stöðug þótt 

heparinið losni frá. Þess vegna getur ein heparin sameind örvað margar AT sameindir og lítið magn 

hefur mjög magnandi áhrif (Bjork & Lindahl, 1982).  

1.1.4.4 Thrombomodulin, prótein C og prótein S 
Thrombomodulin er er glýkóprótein í himnu þekjufruma æða sem hefur storkuletjandi áhrif í gegnum 

virkni thrombins, prótein C og prótein S. Prótein C er K-vítamín háð ensím sem hefur öflug 

storkuletjandi áhrif með því að hindra virkni storkuþátta V og VIII (Griffin et al., 1981). Prótein S er 

einnig K-vítamín háð og er samverkandi þáttur prótein C, en virkni prótein C eykst töluvert í nærveru 

þess ásamt fosfólípíðum (Harmening, 2009).  

Í blóðrásinni hefur thrombin mikla sækni í thrombomodulin í himnu æðaþelsins. Þegar thrombin 

binst thrombomodulini verður úr próteinflóki sem stórskerðir storkuáhrif thrombins eða niður í 1% en 

getur öðlast aftur getu sína sé binding losuð. Ásamt því að skerða storkugetu með því að hindra virkni 

thrombins hefur próteinflókinn espandi áhrf á prótein C í Ca2+ háðu ferli (Esmon et al., 1982). Espað 

form prótein C (activated protein C, APC) hindrar ekki einungis virkni storkuþátta V og VIII eins og 

áður kom fram heldur hvatar það líka fibrinoýsu með því að hindra virkni PAI (Sakata et al., 1985). 

Prótein S binst yfirborði æðaþels eða virkjaðra blóðflagna. APC hefur sækni í bundið prótein S sem 

gerir að verkum að APC sækir í storkumyndun. Eitt og sér hefur prótein C ekki næga virkni til þess að 

halda aftur af myndun thrombins (Harmening, 2009). Skortur á prótein C eða protein S veldur aukinni 

hættu á blóðsegamyndun í bláæðum (Comp et al., 1984; Goldenberg & Manco-Johnson, 2008). 
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1.1.5 Fibrinolýsa 
Það er ekki síður mikilvægt fyrir líkamann að geta fjarlægt storku eins og að mynda hana til þess að 

viðhalda eðlilegu blóðflæði um æðakerfið. Virkjun bæði storkukerfisins og fibrinolýsu helst hönd í hönd 

til þess að halda jafnvægi þar á milli.  

Fibrinolýsa er ferlið kallað sem líkaminn beitir til þess að leysa upp fibrin storku í æðum og verður til 

þess að blóðflæðið í æðunum fer í fyrra horf. Ferlið notast við virkni ensíma til þess að brjóta 

óuppleysanlega fibrin þræði niður í uppleysanlegar sameindir og losa um storkuna þannig að átfrumur 

geta fjarlægt hana. Lykilensímið í fibrinolýsu er plasmín sem myndast við espun plasminogens. 

Mikilvægustu þættir í virkjun plasminogens eru t-PA og u-PA (k.1.1.4.2). Þessir virkjunarþættir tilheyra 

sitthvorum virkjunarferlinum sem annars vegar er fibrin háður og hins vegar fibrin óháður.  

Í fibrín háða ferlinu er það virkni t-PA sem virkjar plasmín. Plasminogen hefur mikla sækni í fibrin 

en binding þess við fibrin ein og sér er ekki næg til að virkja það yfir í plasmín. Fibrinið er einungis 

samvirkandi þáttur í ferlinu en t-PA hefur einnig mikla sækni í fibrin. Binding beggja þessara þátta við 

fibrin leiðir þessa þætti saman og verður til virkjunar plasminogens yfir í plasmín sem klýfur fibrinið 

niður í misstórar sameindir. Hér getur einnig jákvæðri afturvikni en plasmín getur líka virkjað 

plasminogen (Kolde, 2001). Smæsta niðurbrotseining fibrins er D-dimer sem er klínískt mikilvæg 

sameind við greiningu blóðtappa (Adam et al., 2009). Sumar niðurbrotseiningar fibrins hafa líka 

storkuletjandi áhrif en þær geta hindrað bæði samloðun blóðflagna og fjölliðun fibríns. 

Fibrin óháða ferlið, eins og nafnið gefur til kynna, nýtir ekki fibrin við virkjun plasminogens. Í plasma 

finnst í litlum styrk pro-úrókínasi sem er forveri u-PA sem sér um espun plasminogens í fibrin óháða 

ferlinu. Espun pro-úrókínasa verður vegna FXIIa, kallikreins eða plasmíns (jákvæð afturvirkni) og er 

ennfremur hraðað með bindingu við u-PA viðtaka (Kolde, 2001). 

1.2 Blóðsegahneigð 
Blóðsegahneigð er alvarlegt vandamál og getur auðveldlega leitt til dauða. Mesta hættan við blóðsega 

er lungnablóðrek (pulmonary embolism) og heilablóðrek sem geta valdið skyndidauða, en á árunum 

2000-2009 létu 116 manns lífið vegna lungnablóðreks eða rúmlega 11 á ári á Íslandi (Hagstofa, 2010). 

Blóðsegar í bláæðum t.d. fóta geta losnað og “rekið” til lungna og valdið þar lokun á lungnaslagæðum 

og valdið drepi og dauðsföllum. Blóðsegi í slagæðum getur losnað og komist í heila og valdið þar 

lokun á æðum, ýmist tímabundið eða varanlega. Blóðsegahneigð getur verið fylgikvilli ýmissa 

sjúkdóma eins og krabbameins og getur jafnvel komið fram hjá þunguðum konum en margir 

sjúkdómar eru einir og sér storkuhvetjandi og teljast því blóðsegavaldandi. Tilfelli bláæðasega má oft 

rekja til erfðafræðilegra þátta sem setja sjúklinga í áhættuhóp. Um helming tilfella er hægt að rekja til 

viðburða á borð við þungun, skurðaðgerða, gervihjartaloka eða langrar kyrrsetu en önnur eru af 

óþekktum uppruna. Það er vaxandi álit að bláæðasegi sé krónískt ástand vegna þess að endurtekinn 

segi myndast í 17% tilfella innan tveggja ára og 30,3% tilfella innan átta ára (Schafer et al., 2003). 

1.3 Blóðþynning 
Þar sem miklar líkur eru á endurtekningu bláæðasega með alvarlegum afleiðingum er mjög algengt að 

sjúklingar séu settir á blóðþynnandi lyf. Blóðþynnandi lyf hafa þann tilgang að halda aftur 
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storkuviðbrögðum í líkamanum. Þannig stórminnka þau áhættu á endurteknum blóðsega. Algengast er 

að sjúklingar fái K-vítamín antagónista (VKA) í segavarnarmeðferð sem eins og nafnið gefur til kynna 

hindra virkni K-vítamíns í líkamanum (Einarsdóttir, 2006). Í dag eru að ryðja sér til rúms á markaði ný 

blóðþynningarlyf um munn, þ.e. beinir storkuhemlar (direct anticoagulants, DOAC) sem hindra beint 

virkni thrombins eða FXa. Virkni þessara nýju lyfja hafa bæði kosti og ókosti í samanburði við VKA og 

þau eru dýrari (Garcia et al., 2010). 

 

1.3.1 K-vítamín antagónistar 
K-vítamín er fituleysanlegt vítamín sem við fáum helst úr grænmeti og bakteríuflóru meltingarfæra 

(Shearer & Newman, 2008). Daninn Henrik Dam lagði fram tilgátu um tilvist þess árið 1935 í tilraun 

sem sýndi að hænur á fituskertu mataræði sýndu blæðingahneigð en hann gaf sameindinni nafnið K-

vítamín (K fyrir koagulation). K-vítamín var síðar einangrað (Binkley et al., 1939; Stafford, 2005) en 

árið 1943 fékk Dam nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun sína (Nobelprize.org, 2013). Grænar laufplöntur, 

grænmetisolíur, ávextir og mjólkurafurðir eru helstu K-vítamíngjafar í fæðu. Það er frásogað í þörmum 

og berst þaðan í blóðrás en er síðan tekið upp af lifrarfrumum (Shearer & Newman, 2008). K-vítamín 

er nauðsynlegur samverkandi þáttur fyrir framleiðslu virkra storkuþátta II, VII, IX og X, prótein S og 

Prótein C í lifrinni (Harmening, 2009). K-vítamín veldur gamma carboxyleringu þessara próteina en 

carboxyleringin er nauðsynleg til þess að próteinin geti bundist frumuhimnum við blóðstorknun. K-

vítamín antagónistar (VKA) eru blóðþynningarlyf sem saman kallast coumarin lyf og byggja á því að 

hindra framleiðslu K-vítamín háðra (VKD) storkuþátta með því að hindra carboxyleringu 

storkuþáttanna við framleiðslu þeirra í lifur. Virkni VKA hindrar einnig eðlilega framleiðslu prótein S og 

prótein C á sama hátt sem hefur í raun storkuhvetjandi áhrif en þau eru yfirunnin af storkuletjandi 

áhrifunum (Ageno et al., 2012; Brummel et al., 2001). Í dag er er warfarín mest notaða lyfið í flokki 

coumarin lyfja (Brummel et al., 2001; Einarsdóttir, 2006).  

1.3.1.1 Warfarín 
Á þriðja áratug síðustu aldar varð vart við faraldur alvarlegra innri blæðinga í kúm í Kanada og Norður 

Ameríku sem áttu sér engar augljósar skýringar. Síðar greindist í fóðri þeirra fyrsta coumarin 

sameindin en þegar fóðrið komst í snertingu við myglusvepp oxaðist sameindin og myndaði 

dicoumarol. Warfarín var síðan þróað úr sameindinni við Wisconsin Alumni Research Foundation 

(WARF) en var upphaflega notað sem rottueitur (Wardrop et al., 2008). 

Warfarín er vatnsleysanlegt og því er það tekið hratt upp í meltingarvegi og nær hæsta styrk í blóði 

um 90 mínútum eftir inntöku. Helmingunartími þess í líkamanum er 29-42 klst en það flyst um 

líkamann bundið flutningspróteinum og berst til lifrar þar sem það er brotið niður. Virkni og áhrif 

Warfaríns geta svo verið mismunandi a milli einstaklinga vegna erfðafræðilegra þátta, misgóðrar 

lifrarstarfsemi, aldurs og mataræðis eða annarra umhverfisþátta. Erfðafræðilegu þættirnir sem hafa 

áhrif á virkni warfaríns eru flestir punktstökkbreytingar í genum sem kóða fyrir niðurbrotsensím 

warfaríns (Ageno et al., 2012; Brummel et al., 2001; James et al., 1992).  Mataræði getur haft mikil 

áhrif á virkni warfaríns en neysla K-vítamín ríkrar fæðu, t.d. blómkáls, getur unnið á móti áhrifunum 

(Taylor & Wilt, 1999). Þó hafa rannsóknir sýnt fram á að hægt er að bæta stöðugleika 
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blóðþynningarmeðferðar með smáum K-vítamín skömmtum (Zuchinali et al., 2012). Mörg breiðvirkandi 

sýklalyf hafa vel þekkt þynnandi áhrif þegar þau eru gefin samhliða warfarínmeðferð og önnur vega 

upp á móti áhrifunum eins og nafcillin og rifampicin. Matvara sem hefur þynnandi áhrif með 

warfaríntöku telur m.a. áfengi, lýsi, mangó og greipaldin (Holbrook et al., 2005).  

Warfarín hindrar niðurbrot K-vítamíns með því að hindra virkni K-vítamín oxíð redúktasa (VKOR) 

(Ageno et al., 2012). Í líkamanum er K-vítamín endurnýtt í hringferli sem getur endurtekið sig og 

carboxylerar vitamin K gamma glutamyl carboxylasa (GGCX) sem svo hvarfast við K-vítamín háðu 

storkuþættina. Í fyrsta skrefi hringsins er K-vítamín afoxað í K-vítamín hydroquinone. K-vítamín 

hydroquinone binst GGCX og við bindingu carboxylerast GGCX og K-vítamín hydroquinone umbreytist 

í K-vítamín epoxíð. Til þess að hringurinn geti endurtekið sig þarf að umbreyta K-vítamín epoxíði aftur 

í K-vítamín en til þess þarf VKOR (Stafford, 2005). Hindrun á VKOR stöðvar því þessa hringrás og 

dregur þannig úr framleiðslu  carboxyleraðra storkuþátta II, VII, IX og X ásamt próteini S og prótein C. 

1.4 Eftirlit með blóðþynningu, PT-INR 
Mælingar á blóðþynningu byggja á svokölluðum prothrombin tíma (PT, Quick PT) sem mælir virkni ytri 

storkuferilsins og sameiginlega storkuferilsins. Algengustu tvær gerðir PT prófa eru annars vegar 

Quick PT og hins vegar Owren PT (PP, prothrombin-proconvertin time, prothrombin complex assay). 

PT aðferðin er næm fyrir virkni storkuþátta I, II, V, VII og X. PP aðferðin er afleidd af PT og er næm 

fyrir virkni storkuþátta II, VII og X (Horsti, 2001). Bæði storkuprófin eru jafn næm fyrir virkni storkuþátta 

II, VII og X. Þegar blóðsýni er tekið hjá sjúklingi fyrir storkumælingar er tekið blóð í Na-sítrat glös. Na-

sítrat bindur Ca2+ í sýninu og hindrar þannig storku. Aðferðin byggir svo á því að koma af stað storku í 

sýni með thromboplastíni (TF) og CaCl2 (kalsíumgjafi) (Harmening, 2009). Hér á landi, á 

Norðurlöngum, í Hollandi og í Japan er PP aðferð notuð til skömmtunar warfaríns en stærsti hluti 

heimsins notar PT aðferðina. 

Smám saman komust menn að því að niðurstöður PT (og PP) rannsókna voru mjög misjafnar og 

alls ekki sambærilegar milli rannsóknarstofa. Þetta stafaði af mismunandi gerðum thromboplastins en 

líka vegna þess að niðurstöður voru oft gefnar upp í mismunandi gildum t.d. sekúndum, hlutfalli við 

eðlilegt plasma eða prósentuvirkni. Þetta var óheppilegt þegar kom að eftirliti með sjúklingum á 

blóðþynningu þegar sjúklingar voru mældir á fleiri en einni rannsóknarstofu eða þurfti að bera 

niðurstöður saman á milli rannsóknarstofa og reyndist einnig vera skaðlegt sjúklingum. Í dag eru 

niðurstöður blóðþynningar staðlaðar sem alþjóðlegt INR gildi en þá eru niðurstöður PT eða PP 

umreiknaðar. Gildið er reiknað út frá PT/PP gildi sjúklings, PT/PP meðalgildi og international sensitivity 

index (ISI) (Mynd 5). PT eða PP meðalgildi er fengið með endurtekinni mælingu á blöndu af sýnum 

a.m.k. 20 heilbrigðra einstaklinga (pool) á sama tæki og ISI staðallinn er fenginn með samanburði á 

niðurstöðum tækis við niðurstöður staðalsýnis frá World Health Organization (WHO) (Poller, 2004). 

Með þessu er leiðrétt fyrir mismunandi sterkum thromboplasinum sem hafa mismunandi áhrif á 

storkutímann. 



  

23 

€ 

PTsj
PTn

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

ISI

 

Mynd 5: INR formúla 

PTsj= PT/PP sjúklings, PTn=PT/PP meðalgildi, ISI=international sensitivity index 

1.4.1 Nýtt próf í blóðþynningareftirliti, Fiix-INR 
Þótt sjúklingar á warfaríni séu undir reglulegu eftirlit þá er stundum erfitt að aðlaga lyfjaskammt að 

hverjum og einum sjúklingi til þess að ná stöðugri blóðþynningu en rangur skammtur getur haft 

alvarlegar afleiðingar (International Warfarin Pharmacogenetics et al., 2009). Óstöðug þynning getur 

stafað af ýmsum þáttum eins og breyttu mataræði, lyfjum eða vegna erfðafræðilegra þátta eins og 

áður kom fram eða jafnvel af lélegri lyfheldni.  

PT og PP prófin eru í eðli sínu skimpróf fyrir marga storkuþætti. PP-INR prófið er til dæmis næmt 

fyrir virkni FII, FVII og FX en þessi þættir hafa hver um sig sína eiginleika og eru misáhrifaríkir í 

endanlegu storkuviðbragði. Helstu þættirnir sem ákvarða mikilvægi storkuþátta í tengsum við stöðu 

blóðþynningar eru helmingunartími þeirra, lægsta gildi sem veldur ekki blæðingahneigð og hæsta gildi 

sem veldur ekki segahneigð (van Dam-Mieras & Hemker, 1983). Helmingunartími FII er milli 50-100 

klst. í plasma, FX er milli 24-65 klst. og FVII 4-6 klst (Harmening, 2009).  

FVII hefur því sérstöðu í þessu samhengi en þessir þættir svara mishratt virkni warfaríns. Þar sem 

FVII hefur umtalsvert styttri helmingunartíma svarar virkni hans fyrst warfaríntöku og sveiflur í PP-INR 

og PT-INR gætu að miklu leyti stafað af sveiflum hans (Gudmundsdottir et al., 2012). Rannsóknir 

nokkurra vísindahópa hafa bent til þess að virkni FX og e.t.v. aðallega FII hafa mun meiri áhrif á 

storkugetu en FVII (D'Angelo et al., 2002; Xi et al., 1989; Zivelin et al., 1993). Ennfremur koma 

blæðingar í tengslum við arfgengan skort á storkuþætti VII, ólíkt skorti á storkuþáttum II og X, sjaldnast 

fram fyrr en virkni FVII er komin undir 1% (Mariani et al., 2004) og virkni hans er ekki talin endurspegla 

storkugetu (Mariani et al., 2004; Xi et al., 1989). 

Með þetta í huga þróuðu Páll T. Önundarson og Brynja R. Guðmundsdóttir nýtt storkupróf byggt á 

PT prófinu en í hinu nýja storkuprófi, Fiix-INR, hefur virkni FVII, FV og FI engin áhrif og er prófið því 

aðeins næmt fyrir áhrifum FII og FX. Til grundvallar nýja prófinu voru framkvæmdar rannsóknir á 

mikilvægi FII, FVII, FIX og FX í storkugetu sjúklinga á warfaríni (Gudmundsdottir et al., 2012). 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þeir storkuþættir sem hafa áhrif á hefðbundið PT fá jafnt vægi í 

niðurstöðum og því má ætla að sveiflur í sérhverjum þessara þátta hjá sjúklingum á warfaríni hliðri PT 

niðurstöðum jafn mikið. Ennfremur kom fram í ROTEM (Rotational thromboelastometry) tilraunum, að 

vaxandi virkni FVII hafði mikið minni áhrif á storkutíma, storkuhraða og styrkleika storku en FII og FX. 

Þegar nýja Fiix-INR prófið var svo borið saman við hefðbundið PT-INR með úrtaki sjúklinga á stöðugri 

þynningu kom fram mjög línulegt samband sem gefur til kynna að niðurstöður Fiix-INR séu 

sambærilegar við niðurstöður PT-INR hjá sjúklingum á stöðugri þynningu (Gudmundsdottir et al., 

2012). 



  

24 

2 Markmið 
Tilgangur rannsóknarinnar var að meta hvort munur væri á því hvernig blóðþynning þróast hjá 

sjúklingum á warfaríni þegar stýrt var með PT-INR annars vegar og hins vegar með Fiix-INR. 

Blóðþynningin var metin með því að skoða INR, Fiix-INR og virkni storkuþátta II, VII og X.  

 

Sjúklingum var skipt niður í þrjá hópa eftir stöðu blóðþynningar: 

1. Sjúklingar á stöðugri þynningu (viðmiðunarhópur): 

a. Stöðug blóðþynning var ákvörðuð með því að gera mælingar hjá sjúklingum 

sem verið höfðu á óbreyttum warfarín skammti með a.m.k. 3 endurtekin sýni 
í röð með R-INR á bilinu 2-3 á a.m.k. 3 vikna tímabili 

2. Sjúklingar sem voru að hefja meðferð. 

3. Sjúklingar sem þurftu stórar skammtabreytingar 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þýði 
Rannsóknin er hluti stærri rannsóknar, Fiix rannsóknarinnar, sem er samanburðarrannsókn á Fiix 

prófinu og hefðbundnu INR (PT-INR) við skömmtun warfaríns. Allir sjúklingar, 18 ára og eldri sem eru 

á eða byrja warfarínmeðferð og með INR markgildið 2-3 á meðan á Fiix rannsókn stendur eru tækir í 

rannsóknina. Þáttaka er óháð ástæðum warfarínmeðferðar eða annari lyfjameðferð. Sjúklingar 

undirrita upplýst samþykki og er síðan raðað af handahófi í rannsóknarhóp (Fiix hóp) eða 

viðmiðunarhóp (PT hóp). Bæði PT-INR og Fiix-INR er mælt hjá öllum þáttakendum en aðeins annað 

gildið (PT-INR hjá viðmiðunarhópi og Fiix-INR hjá rannsóknarhópi) er sent sem blindað svar til 

segavarna til lyfjaskömmtunar, kallað R-INR (rannsóknar INR, PT-INR hjá viðmiðunarhópi, Fiix-INR 

hjá rannsóknarhópi). 

Þýði núverandi rannsóknar eru öll sýni sem bárust frá þáttakendum frá 6.janúar.2014 til 

2.febrúar.2014 (4 vikur, janúarsöfnun) auk sýna sjúklinga sem lentu í úrtaki fyrir mælingar á upphafi 

meðferðar og hófu meðferð frá október 2013 til janúar 2014. Einungis var notast við sýni úr 

janúarsöfnun þegar gerð voru úrtök fyrir sjúklinga á stöðugri þynningu og sjúklinga sem fengu 

skammtabreytingar á tímabilinu. Einnig voru í þýði öll þau sýni sem mældust yfir 4,5 í annað hvort Fiix-

INR eða PT-INR frá 1.mars.2012 til 1.mars.2014 (sýni yfir 4,5 á tímabilinu 6.janúar.2014 til 

2.febrúar.2014 tilheyrðu þeirri söfnun) en þau lentu ekki í úrtaki. Í þýði voru 715 sjúklingar en hlutfall 

karla var hærra eða 438 á móti 277 konum og meðalaldur var 71,43 ár (Tafla 1). 

Tafla 1: Söfnunarþýði rannsóknar (janúarsöfnun) 

 

Þýði	  

	  	  
Viðmiðunarhópur	  

(PT-‐INR)	  
Rannsóknarhópur	  

(Fiix-‐INR)	   Allir	   P-‐gildi	  
Fjöldi     

Allir	   351 364 715 - 
KK	   222 216 438 - 

KVK	   129 148 277 - 
Aldur     

Meðalaldur (SD) 71,8 (9,7) 71,1 (9,8) 71,4 (9,8) 0,2770 
Miðgildi (bil) 73 (31-90) 72 (36-95) 73 (31-95) - 

INR*     
Meðal R-INR (SD)  2,4 (31,0) 2,4 (0,7) - 0,1440 

Miðgildi (bil) 2,3 (1,0-4,9) 2,4 (1,0-5,5) - - 
     

Fjöldi sýna 536 549 1085 - 

 

3.2 Sýnasöfnun 
Fiix-INR og PT-INR var mælt með daglegri vinnu á á storkurannsókn á LSH á Hringbraut. Þegar sýnin 

höfðu verið mæld og viðeigandi niðurstaða samþykkt og send til segavarna voru sýnin tekin til hliðar 
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og plasma tekið ofan af. Plasma úr hverju sýni var skipt í tvennt með 3 mL plastpípettu og sett jafnt 

magn í tvö 1,5 mL eppendorf glös sem voru síðan merkt með límmiðum með nafni, kennitölu, 

tímasetningu sýnatöku og sýnanúmeri. Hvert sýni var síðan skráð í Filemaker ásamt niðurstöðum úr 

PT-INR, Fiix-INR, dagsetningu sýnatöku og auðkennum sjúklings. Sýnunum var raðað í númeraða 

kassa og þeim um leið gefið raðnúmer rannsóknar. Einnig voru settir límmiðar í bók til þess að halda 

utan um sýnin og þar var einnig skrifað raðnúmer þeirra, kassanúmer og dagsetningu þegar byrjað var 

að raða í hvern kassa. Kössunum var síðan komið fyrir í frystiskáp við -80°C en sýni fengu aldrei að 

standa í herbergishita yfir nótt. Lögð var mikil áhersla á að sýnin fengu ekki að þiðna eftir frystingu 

m.a. með því að safna nægum fjölda sýna áður en hálffullir kassar frá deginum áður voru teknir út og 

fylltir.  

3.2.1 Undirbúningur sýna fyrir mælingu 
Þegar búið var að útbúa lista yfir sýni fyrir hvert úrtak voru sýni sótt í frystiskáp. Sýnin voru þiðin við 

37°C í hitabaði í 5 mínútur og raðað í rekka. Áður en mæling fór svo fram var skrifaður listi yfir sýnin 

sem átti að mæla í hverri keyrslu og í hvaða röð þeim var raðað í sýnarekka tækis til þess að koma í 

veg fyrir víxlun niðurstaðna. 

3.2.2 Valin sýni til mælinga 
3.2.2.1 Sjúklingar á stöðugri þynningu 
Einungis sjúklingar sem höfðu verið minnst 3 vikur innan meðferðarmarka komu til greina. Valdir voru 

þeir sjúklingar sem höfðu verið lengst innan meðferðarmarka (INR = 2-3) til þess að fá sem besta 

mynd af virkni storkuþátta í stöðugri þynningu. Allir sjúklingar sem áttu sýni í janúarsöfnun voru 

skoðaðir og raðað eftir dagafjölda innan meðferðarmarka í töflureikni (Microsoft Excel). Einungis þeir 

sjúklingar sem áttu þrjú sýni í röð yfir a.m.k. þriggja vikna tímabil voru tækir í úrtak en efstu 20 

einstaklingarnir voru valdir úr hvorum hópi. Í úrtaki var hærra hlutfall karla eða 28 á móti 12 konum og 

meðalaldur 68,3 ár (Tafla 2) Sjúklingar í úrtaki höfðu minnst verið 10 mánuði innan meðferðarmarka. 

Mæld var virkni FII, FVII og FX í sýnunum en einungis var mælt eitt sýni frá hverjum sjúklingi. 
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Tafla 2: Úrtak, sjúklingar á stöðugri þynningu 

 

Úrtak:	  Sjúklingar	  á	  stöðugri	  þynningu	  

	  	  
Viðmiðunarhópur	  

(PT-‐INR)	  
Rannsóknarhópur	  

(Fiix-‐INR)	   Allir	   P-‐gildi	  
Fjöldi	   	   	   	   	  

Allir	   20	   20	   40	   -‐	  
KK	   15	   13	   28	   -‐	  

KVK	   5	   7	   12	   -‐	  
Aldur	   	   	   	   	  

Meðalaldur	  (SD)	   66,6	  (11,1)	   70,0	  (10,7)	   68,3	  (10,9)	   0,2781	  
Miðgildi	  (bil)	   66,5	  (43-‐83)	   72,5	  (36-‐83)	   69	  (36-‐83)	   -‐	  

INR	   	   	   	   	  
Meðal	  R-‐INR	  (SD)	   2,4	  (0,3)	   2,5	  (0,3)	   -‐	   0,2880	  

Miðgildi	  (bil)	   2,4	  (2,0-‐3,3)	   2,7	  (2,1-‐3,5)	   -‐	   -‐	  
Storkuþættir	   	   	   	   	  
Meðal	  FII	  (SD)	  (%)	   26,1	  (6,5)	   28,8	  (5,8)	   27,4	  (6,2)	   0,1398	  

Meðal	  FVII	  (SD)	  (%)	   46,2	  (15,1)	   50,6	  (15,2)	   48,4	  (15,1)	   0,3502	  

Meðal	  FX	  (SD)	  (%)	   15,1	  (2,5)	   15	  (1,5)	   15,0	  (2,0)	   0,5691	  

  
3.2.2.2 Áhrif FVII á niðurstöður Fiix-INR og PT-INR 
Þegar valið var úrtak fyrir stöðuga þynningu varð vart við misræmi í niðurstöðum Fiix-INR prófsins og 

PT-INR prófsins hjá sjúklingum sem höfðu verið innan meðferðarmarka í 3 vikur með þrjú sýni í röð 

eða meira. Til þess að rekja orsök misræmisins voru tekin 6 sýni frá sjúklingum á warfarínmeðferð 

sem ekki voru í þessu úrtaki en voru þáttakendur í rannsókn. Eitt sýni var tekið frá sjúklingi sem hafði 

verið innan meðferðarmarka í 3 vikur, eitt frá sjúklingi með PT-INR=1.5 og 4 sýni frá sjúklingum sem 

höfðu verið innan meðferðarmarka í 3 vikur voru dregin saman í samsafnað plasma (pool) (INR gildi 

2,3, 2,8, 2,9 og 2,5). Gerðar voru 5 raðþynningar á Fiix plasma með Owren Koller buffer (óþynnt, 1:2, 

1:4, 1:8 og 1:16) og sýnum blandað við hverja þynningu í jöfnum hlutföllum og hrist. Þannig var fengin 

stigvaxandi virkni FVII með óbreyttan FII og FX en PT-INR og Fiix-INR var mælt í hverju sýni. 

3.2.2.3 Sjúklingar sem eru að byrja meðferð 
Á tímabilinu október 2013 til desember 2013 voru teknir inn sjúklingar sem voru að byrja á 

blóðþynningu. Í úrtaki voru 5 fyrstu sjúklingar sem komu inn í rannsóknina í hvorum hópi á fyrrgreindu 

tímabili og síðustu 5 einstaklingarnir í hvorum hópi. Í úrtaki var jafnt hlutfall karla og kvenna og 

meðalaldur 66,8 ár (Tafla 3). Tekin voru öll sýni frá sjúklingum sem lentu í úrtaki og í þeim mæld virkni 

FII, FVII og FX. Misjafnt var á hvaða degi sjúklingar komu inn til mælingar eftir að meðferð hófst. 

Tíminn frá fyrsta sýni til þess síðasta hjá sjúklingum í úrtaki var mjög misjafnt en náði jafnvel yfir 100 

daga. Sýnum fór þó mjög fækkandi eftir 30 daga tímabil svo úrvinnsla var takmörkuð við fyrstu 30 

daga meðferðar. 
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Tafla 3: Úrtak, sjúklingar að hefja warfarínmeðferð 

 

Úrtak: Sjúklingar að hefja warfarínmeðferð 

  
Viðmiðunarhópur 

(PT-INR) 
Rannsóknarhópur 

(Fiix-INR) Allir P-gildi 
Fjöldi     

Allir 10 10 20 - 
KK 5 5 10 - 

KVK 5 5 10 - 
Aldur     

Meðalaldur (SD) 65,4 (14,4) 68,2 (9,3) 66,8 (11,9) 0,6436 
Miðgildi (bil) 64,5 (44-88) 70 (56-81) 67 (44-88) - 

INR     
Fyrsta R-INR, meðalt. (SD) 1,4 (19,7) 1,2 (15,5) - 0,1659 

Miðgildi (bil) 1,4 (1,0-2,1) 1,2 (1,0-1,6) - - 
Storkuþættir     
Fyrsta FII mæling     

meðalt. FII (SD) (%) 75,8 (19,1) 85,6 (19,2) 79,2 (18,9) 
Miðgildi (bil) (%) 79,5 (40-99) 85,5 (49-107) 81,0 (40-107) 0,4245 

Fyrsta FVII mæling     
meðalt. (SD) (%) 60,3 (22,8) 52,1 (33,1) 56,2 (28,0) 
Miðgildi (bil) (%) 64,0 (28-95) 62,0 (15-105) 64,0 (15-105) 0,5641 

Fyrsta FX mæling     
meðalt. (SD) (%) 71,2 (27,9) 67,1 (18,2) 69,2 (23,0) 
Miðgildi (bil) (%) 67,5 (21-118) 67,0 (37-96) 67,5 (21-118) 0,7546 

     
Fjöldi sýna 93 82 175  

 
3.2.2.4 Sjúklingar sem undirgangast skammtabreytingar 
Öll sýni í janúarsöfnun voru skoðuð og skammtastærðum sjúklinga safnað úr Dawn skömmtunarkerfi 

hjá segavörnum. Þar sem skammtað er warfarín eftir hverja mælingu hjá sjúklingum var hvert sýni 

tengt við útreiknaða skammtastærð þeirrar mælingar sem á við um sýnið. Notaður var síðan 

töflureiknir (Microsoft Excel) til þess að reikna hlutfallslega skammtabreytingu fyrir hvert sýni frá 

síðustu skömmtun. Sjúklingum var þá raðað eftir hlutfallslegri skammtabreytingu og valdir þeir 5 

sjúklingar sem höfðu mestu hlutfallslegu skammtahækkun og 5 sjúklingar sem höfðu mestu 

hlutfallslegu skammtalækkun í bæði rannsóknarhópi og viðmiðunarhópi. Sýnið sem kallaði á stærstu 

skammtabreytinguna og öll eftirfylgjandi sýni sjúklings voru tekin til mælinga en útiloka þurfti nokkur 

sýni þar sem ekki var til næsta sýni á eftir hjá viðkomandi einstaklingum. Mæld var virkni FII, FVII og 

FX í öllum sýnunum. 
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3.3 Tæki 
Allar mælingar voru framkvæmdar á STA-R evolution storkumælitæki frá Diagnostica Stago®, 

Frakklandi.  

3.3.1 Mæliaðferð 
STA-R evolution tækið getur framkvæmt mörg mismunandi storkupróf en beitir tveimur mæliaðferðurm 

við endanlega mælingu. Í tækinu fer mælingin sjálf fram í kývettu með kúptum botni sem inniheldur 

stálkúlu. Önnur mælingin er ljósgleypnimæling og byggir á ljósgleypni sýnis í kývettu á einlitu ljósi (405 

nm eða 540 nm). Ljósgjafinn er tungsten lampi en notuð er ljóssía til að einlita ljósið áður en það lendir 

á sýni. Gleypnin er svo mæld út frá mismuni tveggja ljósmælinga, annars vegar ljósið sem berst í 

gegnum sýni í ljósnema og hins vegar ljós sem berst framhjá sýni í viðmiðunarnema. Þessi aðferð er 

notuð við ensímmælingar (litarmælingar) og mótefnamælingar (gruggmælingar). Hin aðferðin er 

tímamæling sem nýtir sveifluhreyfingu stálkúlunnar í kývettunni. Sýni er komið fyrir í kývettunni, 

kývettan sett í mælihólf og storku komið af stað. Í gagnstæðum endum mælihólfsins eru rafseglar. 

Sveiflu er komið á stálkúluna og er viðhaldið annars vegar með kúptu formi botns kývettunnar og hins 

vegar með rafsegulvirkni frá rafseglunum tveim. Rafseglarnir gefa frá sér rafsegulsvið sitt á hvað með 

tíðni sem er mjög nálægt sveiflutíðni kúlunnar þegar hún rennur eftir botninum en þannig næst fram 

betra næmi í aðferðinni. Þvert á sveiflu kúlunnar eru svo annars vegar annar rafsegull og hinum megin 

er rafegulskynjari. Skynjarinn les styrk rafsegulsviðsins sem gagnstæði rafsegullinn sendir frá sér og 

nemur truflun þegar kúlan fer á milli þeirra. Þeir mæla þannig sveiflutíðni kúlunnar en eftir því sem 

storkan eykst í sýninu verður sveiflubreidd hennar minni og sveiflutíðni hækkar. Storkutími er síðan 

reiknaður út frá breytingum í sveiflutíðni með algórytma. Í þeim prófum sem notuð eru í þessari 

rannsókn notast tækið einungis við mælingar byggðar á tímamælingum (Stago, 1999).  

 

3.4 Prófefni 
Prófefni fyrir storkuþáttamælingar voru eftirfarandi: 

STA-Néoplastine CI plus (Diagnostica Stago) (inniheldur thromboplastin (TF) og kalsíum) 

STA-Owren Koller (Diagnostica Stago) 

TriniClot (Trinity Biotech) 

CaCl2 (Diagnostica Stago) 

FII deficient plasma (Haemotologic Technologies Inc.) 

FVII deficient plasma (Haemotologic Technologies Inc.) 

FX deficient plasma (Haemotologic Technologies Inc.) 

Prófefni fyrir INR (Fiix-INR og PT-INR) mælingar voru eftirfarandi: 

FII og FX (Fiix) depleted plasma (Haemotologic Technologies Inc.) – Fiix-INR 

STA-Néoplastine CI plus (Diagnostica Stago) – Fiix-INR og PT-INR 

STA-Owren Koller (Diagnostiga Stago) – Fiix-INR 



  

30 

 

Tæki var staðlað með eftirfarandi stöðlum (calibrator) og stýrisýnum (kontról): 

STA-Unicalibrator (Diagnostica Stago) – Storkuþáttamælingar 

STA-System control N (Diagnostica Stago) – Storkuþáttamælingar 

STA-System control P (Diagnostica Stago) – Storkuþáttamælingar 

Scandinorm (Diagnostica Stago) – PT-INR og Fiix-INR 

Scandipath (Diagnostica Stago) – PT-INR og Fiix-INR 

DEKS ISI calibrator – hár (DEKS) – PT-INR og Fiix-INR 

DEKS ISI calibrator – normal (DEKS) – PT-INR og Fiix-INR 

DEKS ISI calibrator – innan meðferðarmarka (DEKS) – PT-INR og Fiix-INR 

 

3.4.1 Undirbúningur prófefna 
Prófefni frá Haemotologic Technologies Inc. fyrir mælingu á FII, FVII og FX komu frosin frá birgja og 

þörfnuðust ekki blöndunar. Prófefnin voru því þídd í hitabaði og skammtað í 1,5 mL eppendorfglös 

ýmist 1 mL eða 1,5 mL, glösin merkt með innihaldsmagni í litakóða (blátt=FII, rautt=FVII og svart=FX), 

raðað í kassa og fryst við -80°C. Owren koller, Triniclot og CaCl2 koma frá birgja uppleyst og eru því 

tilbúin til notkunar. Néoplastine var leyst upp eftir leiðbeiningum framleiðanda og látið standa í 30 min 

við herbergishita og síðan velt fyrir notkun. Segul (fyrir hræringu með segul) og plaströri (maxi 

reducer) var komið fyrir í Néoplastine flösku eftir blöndun og gataður tappi settur á flöskuna. 

3.5 Úrvinnsla 
Niðurstöður mælinga voru skráðar í Filemaker (Filemaker Inc.). Eftir mælingu hvers úrtaks voru 

niðurstöðurnar sóttar úr Filemaker og færðar yfir í Microsoft Excel (Microsoft co.). Allir útreikningar á 

grunngögnum voru framkvæmdir í Microsoft Excel svo sem skammtabreytingar, tíma sjúklinga innan 

meðferðarmarka og talning daga blóðþynningar. Gröf og tölfræðiúrvinnsla var gerð í GraphPad Prism 

6.0 (GraphPad software Inc.). Notuð var Mann-Whitney tölfræðigreining og marktækni miðaði við 

p<0,05 (95% öryggismörk). 

3.6 Leyfi 
Rannsókn var framkvæmd með leyfi frá persónuvernd, leyfisnúmer 2011040560AMK/- og 

vísindasiðanefnd, leyfisnúmer VSNb2011040019/03.15. Leyfi fékkst einnig fyrir framkvæmd 

rannsóknar á LSH frá yfirlækni og framkvæmdastjóra lækninga. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður sjúklinga á stöðugri þynningu 
Til þess að skilgreina stöðuga blóðþynningu (meðferðarmarkmið) út frá virkni storkuþátta II, VII og X 

voru rannsakaðir 40 sjúklingar á mjög stöðugri þynningu, 20 úr hvorum hópi. Niðurstöður voru settar 

upp í kassarit (Mynd 6). Gert var Mann-Whitney próf en hvergi sást tölfræðilega marktækur munur á 

milli hópanna. Hjá rannsóknarhópi mældist FII á bilinu 19-40% (meðaltal ± staðalfrávik; 29% ± 6%), 

FVII á bilinu 30-89% (51% ± 15%)  og FX á bilinu 11-17% (15% ± 1%). Hjá viðmiðunarhópi mældist FII 

á bilinu 18-40% (26% ± 7%), FVII á bilinu 23-86% (46% ± 15%) og FX mældist á bilinu 10-22% (15% ± 

2%). 

 

 Mynd 6: Niðurstöður storkuþáttamælinga hjá sjúklingum á stöðugri þynningu í 
a.m.k. 10 mánuði 
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4.2 Áhrif FVII á PT-INR og Fiix-INR 
Vart var við ósamræmi á milli PT-INR og Fiix INR niðurstaðna hjá viðmiðunarhópi við gerð úrtaks fyrir 

stöðuga þynningu, en meðaltal Fiix-INR var 2,8 og PT-INR 2,4. Gerð var tilraun til þess að rekja orsök 

misræmisins. Tvö sjálfstæð sjúklingasýni með þekkt INR gildi (Mynd 8 og Mynd 9) og eitt samsafnað 

sýni (4 sjúklingar, INR= 2,3, 2,8, 2,9 og 2,5) (Mynd 7) voru tekin og hverju þeirra skipt í 5 hluta og 

blandað í jöfnu hlutfalli við mismunandi þynningar af Fiix-depleted plasma til þess að fá fram mismikla 

virkni FVII. Niðurstöður sýndu að með aukinni virkni getur FVII lækkað PT-INR gildi niður fyrir Fiix-INR 

á meðan Fiix-INR helst stöðugt.  

 

Mynd 7: Fiix-INR og PT-INR mælingar í sýnum með mismunandi virkni FVII (samsafnað plasma, 
pool) 

 

Mynd 8: Fiix-INR og PT-INR mælingar í sýnum með mismunandi virkni FVII (sýni A, INR=2,5) 
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Mynd 9: Fiix-INR og PT-INR mælingar í sýnum með mismunandi virkni FVII (sýni B, INR=1,5) 

4.3 Niðurstöður sjúklinga sem eru að byrja meðferð 
Mæld voru öll sýni frá 5 fyrstu sjúklingunum sem hófu meðferð frá október 2013 til desember 2013 og 

síðustu 5 í báðum hópum. Niðurstöður voru þó takmarkaðar við fyrstu 30 daga meðferðar þar sem 

sýnum fór mjög fækkandi eftir það. Úrvinnsla byggði þó aðeins á fyrstu 30 dögum warfarínmeðferðar 

en niðurstöður voru dregnar saman í meðalgildi fyrir 10 þriggja daga tímabil (1-3, 4-6 o.s.frv.) og gert 

graf (Mynd 10). Einungis eitt gildi  á þessu tímabili var fellt út þar sem einungis ein mæling var á 

tímabilinu og því ekki mögulegt að reikna meðaltal (rannsóknarhópur dagabil 1-3). Full þynning 

(skilgreind sem tvö INR gildi innan meðferðarmarka (INR=2-3)) náðist hjá rannsóknarhópi að jafnaði á 

degi 14 (dagabil 13-15)  en á degi 11 (dagabil 10-12) hjá viðmiðunarhópi. Rannsóknarhópur var með 

meðalgildi 2,4 í Fiix-INR með 46% mælinga innan meðferðarmarka og viðmiðunarhópur var með 

meðalgildi 2,4 í PT-INR með 29% mælinga innan meðferðarmarka. 
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Mynd 10: Niðurstöður storkuþáttamælinga hjá sjúklingum að hefja warfarínmeðferð 

Hver punktur er meðaltal mælinga allra sjúklinga á þriggja daga bili. Gráa svæðið sýnir 

meðferðarmörk INR. Fellt var út fyrsta 3 daga tímabil hjá rannsóknarhópi þar sem um aðeins eina 

mælingu var að ræða og því ekki meðaltal. 
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4.3.1 Þróun storkuþátta í upphafi meðferðar 
Gerð voru gröf út frá sömu grunngögnum sem sýndu einungis virkni storkuþátta II, VII og X með 

meðferðarmarkmið storkuþátta (meðaltal fyrir niðurstöður sjúklinga á stöðugri þynningu +/- 2 

staðalfrávik)(Mynd 6) til viðmiðunar til frekari greiningar á þróun storkuþátta. Annars vegar með öllum 

storkuþáttamælingum ásamt því að sýna hvar INR gildi er innan eða utan meðferðarmarka (Mynd 11) 

og hinsvegar fyrir hvern storkuþátt með staðalvillu meðaltals (standard error of the mean, SEM) til 

þess að meta dreifingu storkuþáttamælinga ásamt skammtastærðum (Mynd 12). Hjá rannsóknarhópi 

voru að jafnaði 4 mælingar af 9 á FII innan meðferðarmarka (44%), 7 af 9 (78%) á FVII og 2 af 9 

(22%) á FX. Hjá viðmiðunarhópi voru að jafnaði 2 mælingar af 10 á FII innan meðferðarmarka (20%), 

6 af 10 (60%) á FVII og 2 af 10 (20%) á FX. Hjá rannsóknarhópi var lægsta gildi FII 15%, lægsta gildi 

FVII var 4% og lægsta gildi FX var 10% en hjá viðmiðunarhópi var lægsta gildi FII 9%, lægsta gildi 

FVII 6% og lægsta gildi FX 6%. 

Svo virðist sem skammtabreytingar í rannsóknarhópi séu markvissari en í viðmiðunarhópi þar sem 

skammtabreytingar eru hlutfallslega minni hjá rannsóknarhópi. Í rannsóknarhópi var meðaltal 

hlutfallslegra skammtabreytinga 11% en í rannsóknarhópi 17%. 
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Mynd 11: Niðurstöður storkuþáttamælinga hjá sjúklingum að hefja warfarínmeðferð með tilliti 
til storkuþáttamælinga hjá sjúklingum á stöðugri þynningu 

Notaðar voru niðurstöður mælinga hjá sjúklingum á stöðugri þynningu sem meðferðarmörk. Gráa 

svæðið sýnir meðaltal FVII +/- 2 staðalfrávik hjá sjúklingum á stöðugri þynningu, rauða fyrir FII og bláa 

fyrir FX. Grænu svæðin sýna hvar gildandi INR er innan meðferðarmarka. Athugið að meðferðarmörk 

FII og FVII skarast um 2% hjá viðmiðunarhópi (FII 19-33%, FVII 31-61%) 
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Mynd 12: Þróun stakra storkuþátta hjá sjúklingum að hefja warfarínmeðferð með tilliti til 
storkuþáttagilda hjá sjúklingum á stöðugri þynningu 

Notaðar voru niðurstöður mælinga hjá sjúklingum á stöðugri þynningu sem viðmið. Gráa svæðið 

sýnir meðaltal FVII +/- 2 staðalfrávik hjá sjúklingum á stöðugri þynningu, rauða fyrir FII og bláa fyrir 

FX. Ferlar sýna þróun stakra storkuþátta og staðalvillu meðaltals (standard error of mean, SEM).  
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4.4 Niðurstöður sjúklinga við skammtabreytingar 
Fundnar voru 5 hlutfallslega stærstu skammtahækkanir og lækkanir hjá báðum hópum og sýnin sem 

kölluðu á skammtabreytinguna ásamt öllum sýnum sjúklinganna sem á eftir fylgdu voru mæld (Mynd 

13, Mynd 14, Mynd 15 og Mynd 16). Mesta skammtahækkun í viðmiðunarhópi var 50% (meðaltal ± 

staðalfrávik; 28,4% ± 12,3%) og mesta skammtalækkun -33% (-24,3% ± 6,1%). Mesta 

skammtahækkun hjá rannsóknarhópi var 25% (22% ± 3,4%) og mesta skammtalækkun -22% (-18,7% 

± 0,6%). 

 
Mynd 13: Sjúklingar sem skammtur er hækkaður hjá, rannsóknarhópur 
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Mynd 14: Sjúklingar sem skammtur er hækkaður hjá, viðmiðunarhópur 
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Mynd 15: Sjúklingar sem skammtur er lækkaður hjá, rannsóknarhópur 
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Mynd 16: Sjúklingar sem skammtur er lækkaður hjá, viðmiðunarhópur 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

Warfarínskömmtun byggð á Fiix-INR niðurstöðum leiðir til stöðugri þynningar heldur en 
warfarínskömmtun sem byggð er á PT-INR mælingum hvort sem þynningin er metin með 
INR gildum eða virkni storkuþátta II, VII og X. 

Sjúklingar sem skammtað er með PT-INR eru komnir innan INR-meðferðarmarka innan 8 daga 
en hafa þó ekki náð þeim gildum á storkuþáttum II og X sem sjást við stöðuga þynningu 
fyrr en hugsanlega á 14. degi og í raun ekki með vissu allt 30 daga tímabilið því faktorarnir 
sveiflast upp og niður. Þetta er mjög ólíkt því sem sést hjá sjúklingum, sem skammtað var 
með Fiix-INR, en þeir eru búnir að ná þeim gildum á storkuþáttum II og X sem sjást við 
stöðuga þynningu á 11. degi og haldast storkuþættir II og X mestmegnis stöðugir eftir það 
allt til 30. dags.  

Meiri breytileiki blóðþynningar í viðmiðunarhópi er einnig sýnilegur þegar horft er til 
skammtabreytinga warfaríns, því svo virðist sem skammtabreytingar séu minni og 
markvissari hjá Fiix hópnum. 

Athyglisvert var, að þegar skömmtun var stýrt með Fiix-INR voru einnig minni sveiflur í virkni 
FVII heldur en þegar notuð var PT-INR mæling en aðeins síðarnefnda mælingin er næm 
fyrir áhrifum FVII. 

5.2 Stöðug blóðþynning 
Til þess að skilgreina virkni storkuþátta við stöðuga blóðþynningu var ákveðið að nota sýni sjúklinga 

sem höfðu verið með minnst þrjár R-INR mælingar í röð innan meðferðarmarka (2-3) á ekki styttri tíma 

en þremur vikum og ennfremur voru valdir þeir sjúklingar sem höfðu verið lengst innan 

meðferðarmarka í úrtak. Af þessum ástæðum var úrtak ekki handahósfkennt en þetta var gert til þess 

að nálgast enn frekar stöðu storkuþátta sem er einkennandi fyrir stöðuga blóðþynningu.  

Ekki greindist marktækur munur á milli rannsóknarhóps og viðmiðunarhóps við mælingu FII, FVII 

eða FX hjá sjúklingum á stöðugri þynningu. Það kom hins vegar í ljós að á stöðugri þynningu eru 

storkuþættirnir á mismunandi og mjög misstóru virknibili, þ.e. FII mældist á bilinu 18-40% hjá 

viðmiðunarhópi og 19-40% hjá rannsóknarhópi, FVII var á bilinu 23-86% hjá viðmiðunarhópi og 30-

89% hjá rannsóknarhópi og FX var svo með þrengsta bilið eða 10-22% hjá viðmiðunarhópi og 11-17% 

hjá rannsóknarhópi. 

Upphaflega voru einungis 10 sjúklingar í hvorum hópi og lágmarkstími þeirra innan INR 

meðferðarðarmarka var 1 ár. Það var ákveðið að tvöfalda fjölda þáttakenda þar sem niðurstöður þóttu 

ekki áreiðanlegar, sérstaklega með tilliti til þess að niðurstöður FX voru á svo mjög þröngu bili en þá 

varð lágmarkstími innan INR meðferðarmarka 10 mánuðir. Viðbótin breytti þó niðurstöðum lítið sem 

ekkert. 

Það kom nokkuð á óvart að PT-INR og Fiix-INR niðurstöður sjúklinga á stöðugri warfarínþynningu 

voru ekki algerlega sambærilegar milli rannsóknarhóps og viðmiðunarhóps. Listi var gerður með öllum 

sjúklingum sem höfðu náð 3 sýnum í röð í að minnsta kosti 3 vikur innan meðferðarmarka en á þann 

lista komust 350 sýni frá 318 sjúklingum. Misræmið lýsti sér þannig að sjúklingar í viðmiðunarhópi voru 

almennt með hærra Fiix-INR gildi heldur en PT-INR, eða 2,8 að meðaltali í Fiix-INR og 2,4 í PT-INR. 
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Niðurstöður rannsóknarhóps voru þó sambærilegar með 2,4 að meðaltali í Fiix-INR og 2,4 í PT-INR. 

Þessar niðurstöður eru voru nokkuð á skjön við fyrri niðurstöður samanburðar PT-INR og Fiix-INR 

(Gudmundsdottir et al., 2012). Gerð var tilraun til þess að rekja ástæðu þessa mismunar með þremur 

sýnum frá sjúklingum á warfarínmeðferð; tveimur sýnum með þekkt INR gildi og einu samsöfnuðu sýni 

frá fjórum sjúklingum með INR um 2,6 og FVII bætt í í vaxandi magni. Niðurstöður bentu til þess að 

rekja áðurgreindan mismun til mismikillar virkni FVII en PT-INR niðurstöður lækkuðu með aukinni 

virkni FVII. Þannig getur virkni FVII leiðrétt að hluta fyrir lækkaða virkni FII og/eða FX í PT-prófinu. 

Ekki er víst hvort þessi mismunur skipti máli við ákvörðun meðferðarmarka Fiix-PT prófsins en 

hugsanlega væri hægt að leiðrétta fyrir þennan mismun með því að hafa sérstök meðferðarmörk fyrir 

Fiix-INR eða með því að taka tillit til Fiix-INR prófsins þegar staðlar (kalibratorar) eru framleiddir. 

5.3 Upphaf warfarínmeðferðar 
Mældir voru storkuþættir II, VII og X í öllum sýnum 40 sjúklinga í úrtaki sem voru að hefja 

warfarínmeðferð. Sýnin voru tekin á tímabili sem náði allt frá 20 dögum upp í 102 daga frá fyrsta sýni 

til þess síðasta. Til þess að jafna vægi niðurstaðna og fjarlægja þannig óþarfa sveiflur vegna 

mismargra mælinga á milli einstaklinga var úrvinnslutímabilið takmarkað við fyrstu 30 daga 

warfarínmeðferðar. Ennfremur var eitt gildi fellt út í rannsóknarhópi þar sem um aðeins eitt sýni var að 

ræða og því ekki hægt að reikna meðaltal. 

Að jafnaði virtist viðmiðunarhópurinn ná fyrr fullri þynningu samkvæmt R-INR en fór eftir það þrisvar 

út fyrir INR meðferðarmörk. Rannsóknarhópurinn virtist ná fullri þynningu þremur dögum seinna en 

eftir það lenti einungis eitt gildi utan INR meðferðarmarkanna. Meðal PT-INR var 2,4 hjá 

viðmiðunarhópi og 29% mælinga voru innan meðferðarmarka. Í rannsóknarhópnum var meðal Fiix-

INR einnig 2,4 og 46% mælinga voru innan meðferðarmarka. Eins og vikið verður að hér að neðan 

voru sjúklingar sem mældir voru með PT-INR ekki orðnir þynntir með tilliti til virkni storkuþátta þegar 

PT-INR virtist benda til þess. Það hefur lengi verið vitað að storkuþáttur VII sýnir mesta fall í virkni við 

upphaf warfarínmeðferðar af storkuþáttunum þremur (Weiss et al., 1987) en lækkun í virkni FVII á 

undan FII og FX hefur lengi verið talin leiða til misvísandi niðurstaðna í PT-INR prófinu. Þar sem Fiix-

INR er ekki næmt fyrir virkni FVII ætti það að gefa réttari mynd af upphafi þynningar. 

Allir storkuþættirnir sýndu vægari sveiflur í rannsóknarhópi heldur en í viðmiðunarhópi. Til þess að 

fá betri sýn á þróun storkuþátta voru gerð ný gröf sem sýndu einungis niðurstöður stokuþáttamælinga 

og líka hvar INR gildin voru innan meðferðarmarka storkuþátta með tilliti til niðurstaðna sjúklinga á 

stöðugri þynningu. Gröfin sýndu að storkuþættirnir haldast betur innan meðferðarmarka fyrir 

storkuþætti II, VII og X hjá rannsóknarhópi heldur en viðmiðunarhópi þegar fullri þynningu er náð. Hjá 

rannsóknarhópi voru að jafnaði voru 3 mælingar af 6 (50%) á FII innan meðferðarmarka, 6 mælingar 

af 6 (100%) á FVII og 2 mælingar af 6 (33%) á FX. Hjá viðmiðunarhópi voru að jafnaði 2 mælingar af 7 

(29%) á FII innan meðferðarmarka, 4 mælingar af 7 (57%) á FVII og 2 mælingar af 7 (29%) á FX.  

D’Angelo og félagar sýndu fram á að thrombinmyndun (skv. mælingu á prothrombin fragment 1.2, 

F1+2) er í betra sambandi við virkni FII og prótein C heldur en PT-INR eftir að fullri þynningu er náð og 

að fall FII í upphafi meðferðar endurspeglar betur fall í thrombinmyndun heldur en PT-INR gerir 

(D'Angelo et al., 2002). Ennfremur hefur verið sýnt fram á að storkuvarnandi þáttur warfarínmeðferðar 
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stafar frekar af falli í virkni FII og FX heldur en FVII (Xi et al., 1989; Zivelin et al., 1993). Með það í 

huga má gera ráð fyrir að Fiix-INR niðurstöður endurspegli ekki einungis betur raunverulega 

storkugetu blóðþynntra sjúklinga heldur einnig að við höfum betri stjórn á henni í meðferð.  

Skammtabreytingar hjá rannsóknarhópi í upphafi meðferðar virtust almennt vera minni og 

hnitmiðaðri en hjá viðmiðunarhópi. Meðaltal hlutfallslegra skammtabreytinga í rannsóknarhópi á 

þessum tíma var 11% en 17% hjá viðmiðunarhópi. Hér er þó einungis um 30 daga tímabil að ræða en 

niðurstöður heildar Fiix rannsóknarinnar sýna einnig að í rannsóknarhópi (Stýrt með Fiix-INR) eru færri 

skammtabreytingar heldur en í viðmiðunarhópi (stýrt með PT-INR) (Fylgiskjal 1; Juliusson SJ et al, 

óbirtar niðurstöður). Skammtahækkanir og lækkanir rannsóknarhóps voru í góðu samræmi við 

hækkanir og lækkanir í virkni storkuþátta II og X eins og búast ætti við í viðbrögðum við breyttri 

storkugetu sjúklinga sérstaklega þegar litið er til vægis þeirra í vörn gegn storkumyndun 

(Gudmundsdottir et al., 2012; Xi et al., 1989). Hjá viðmiðunarhópnum sveiflaðist skammturinn meira 

og var ekki í jafn góðu samræmi við hækkanir og lækkanir í virkni storkuþátta II og X, en jafnvel varð 

vart við að skammtur sé lækkaður þegar virkni storkuþátta er rísandi og öfugt eftir að fullri þynningu 

var náð. Þessar niðurstöður benda til þess að skömmtun sé ómarkvissari í viðmiðunarhópnum og að 

það stafi af truflandi áhrifum FVII. 

Í heildina gefa niðurstöðurnar til kynna að þótt að full þynning virðist nást að jafnaði fyrr hjá 

viðmiðunarhópi skv. PT-INR þá er raunverulegri þynningu fyrr náð með Fiix-INR og sömuleiðis er 

þynning stöðugri hjá rannsóknarhópnum eftir það. Niðurstöður storkuþáttamælinga hjá rannsóknarhópi 

endurspegluðu betur niðurstöður sjúklinga sem höfðu verið innan meðferðarmarka til langs tíma. 

Áhugavert er að aukinn stöðugleiki í rannsóknarhópnum kemur ekki bara fram í mælingum á 

storkuþáttum II og X heldur einnig í mælingum á storkuþætti VII. Það þykir nokkuð sérstakt að FVII 

haldist betur innan marka eftir að fullri þynningu er náð í Fiix prófinu þar sem hann hefur engin áhrif á 

stýringu þynningarinnar. Það má líta svo á að þegar við mælum PT-INR séum við að elta FVII en 

þegar við mælum Fiix-INR sé FVII að elta okkur. 

5.4 Warfarín skammtabreytingar 
Erfitt reyndist að draga niðurstöður saman til frekari greiningar þegar unnið var með niðurstöður í 

tengslum við skammtabreytingar. Reynt var að finna fylgni á milli skammtabreytinga við samhliða 

breytingar í hverjum storkuþætti fyrir sig en ekki varð vart við neina fylgni úr þessum niðurstöðum. 

Sjúklingar í úrtaki voru flokkaðir eftir rannsóknarhópi og viðmiðunarhópi og eftir því hvort þeir fengu 

skammtahækkun eða skammtalækkun. Þessi skipting dugði þó ekki til þess að finna einkennandi 

breytingar í tengslum við skammtabreytingar sem stafar hugsanlega af því að sjúklingarnir voru mjög 

misjafnt staddir í meðferð. Sjúklingarnir voru ýmist hækkandi eða lækkandi í INR gildum þegar 

skammtabreytingin varð, óháð því hvort skammtur var hækkaður eða lækkaður. 

Hægt væri að gera mun betri greiningu með stærra úrtaki og þrengri skilyrðum fyrir þáttöku. Taka 

þyrfti tillit til fyrri sýna sjúklinga og draga saman niðurstöður sjúklinga með svipuð einkenni í 

niðurstöðum mælinga og skammtabreytingum. Í ljósi niðurstaðna stöðugra sjúklinga og sjúklinga að 

hefja warfarínmeðferð má þó draga þá ályktun að Fiix-INR gefi réttari mynd af blóðþynningu sjúklinga 

á hverjum tíma heldur en PT-INR. 
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5.5 Næstu skref 
Þessar niðurstöður gefa góðan grunn fyrir frekari rannsóknum á Fiix-INR prófinu. Helst vantar 

upplýsingar um endanlega storkugetu sjúklinga til þess að leita að fylgni við INR eða virkni FII, FVII og 

FX. Gert var ráð fyrir slíkum rannsóknum í sýnasöfnun en öll sýni voru geymd í tveimur glösum og er 

ætlunin að fylgja þessari rannsókn eftir með slíkri rannsókn. Til þess að meta storkugetu mætti t.d. 

mæla ROTEM og d-dimer eða gera mælingar á thrombinmyndun. Með þeim hætti mætti hugsanlega 

nálgast svar við því hve sambærileg blóðþynning er við ákveðin R-INR gildi og hvert raunverulegt 

mikilvægi hvers storkuþáttar fyrir sig er. 

Stækka þarf úrtak töluvert til þess að draga tölfræðilega ígrundaðar ályktanir fyrir mælingar á 

sjúklingum sem fá skammtabreytingar. Flokka þyrfti sjúklinga í mjög vel afmörkuð úrtök sem taka tillit 

til þess hvort INR gildi sjúklings er hækkandi eða lækkandi þegar skammtabreytingin er gerð og líka 

hvort um skammtahækkun eða lækkun er að ræða. Einnig væri æskilegt að taka tillit til þess hversu 

langt utan marka INR gildi eru. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður benda til þess að notkun Fiix-INR í stað PT-INR myndi leiða til stöðugri 

þynningarmeðferðar með færri og minni skammtabreytingum. Einnig benda niðurstöður til þess að 

ekki sé aukin áhætta falin í því að stýra blóðþynningu með Fiix-INR þar sem niðurstöður sýna að FVII 

fer hvorki neðar né ofar en hann gerir við stýringu blóðþynningar með PT-INR í upphafi meðferðar. 
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Fylgiskjal I 

 

Fylgiskjal 1: Fjöldi skammtabreytinga fyrir hverja INR mælingu 

Y ás sýnir fjölda skammtabreytinga/fjölda INR mælinga og X ás tímabil í mánuðum. (* = P ≤ 0,05, 

** = P ≤ 0,01, *** = P ≤0,001) (óbirtar niðurstöður, Sigurður Jón Júlíusson, 2014) 

 


