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REZUMAT
Coagulopatia este una dintre cele mai frecvente cauze de deces în perioada precoce postt raumatică. Trauma 

multiplă induce modifi cări complexe ale cascadei coagulării, cu o posibilă evoluţie temporară de la sângerare 
incoercibilă la tromboză. Coagulopatia postt raumatică (CPT) este o formă de coagulopatie acută caracteristică 
pacientului politraumatizat, indusă de combinaţia dintre leziunile tisulare multiple şi hipoperfuzia peri-
ferică. Mecanismele care contribuie la patogenia CPT sunt: consumul de trombocite şi factori ai coagulării, 
disfuncţia plachetară, hiperfi brinoliza, alături de factori iatrogeni uneori, cum ar fi  transfuzia masivă, 
hipotermia, excesul de soluţii de repleţie volemică. ROTEM este o metodă rapidă de diagnosticare a tipului 
de coagulopatie, ce oferă informaţii asupra vitezei de iniţiere a coagulării, cineticii, fermităţii şi disoluţiei 
chea gului sanguin prin măsurarea în timp a proprietăţilor vâscoelastice ale acestuia. Această metodă carac-
terizează coagularea în ansamblu, iar parametrii ROTEM trebuie utilizaţi în algoritmul de diagnostic şi 
tratament al tulburărilor de coagulare postt raumatice.

Cuvinte cheie: traumă multiplă, trombelastometrie rotaţională

ABSTRACT
The coagulopathy is one of the most frequent causes of early postt raumatic mortality. The changes induced 

by multiple trauma in the coagulation cascade lead to diff erent shapes: from massive bleeding to thrombosis, 
with diff erent time evolution. Acute intrinsic coagulopathy arising in severely injured trauma patients is 
now termed trauma-induced coagulopathy (TIC) and is an emergent property of tissue injury combined 
with hypoperfusion. Mechanisms contributing to TIC include: coagulation factor and platelet consumption, 
platelet dysfunction, hyperfi brinolysis. But it also could be induced by iatrogenic factors such as: massive 
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transfusion, hypothermia, quantity and type of replacement solutions. Rotational thrombelastometry 
(ROTEM) is a rapid method to diagnose the type of coagulopathy, showing graphical and numerical data 
and provides information on the rapidity of coagulation initiation, kinetics of clot growth, clot strength and 
breakdown by measuring the viscoelastic changes of clot formation in whole blood under low shear condi-
tions. This method can give a „big picture“ of the coagulation cascade, and it can represent a start for the 
coagulopathy treatment guideline in multiple trauma.

Keywords: multiple trauma, rotational thromboelastometry

INTRODUCERE

Trauma multi plă este o afecţiune sistemică, 
care induce un răspuns infl amator generalizat, 
cu parti ciparea a numeroase cascade de me-
diatori. În acest context echilibrul fl uido-coa-
gulant este major afectat, astf el încât putem 
întâlni întreaga paletă a modifi cărilor de hemo-
stază, de la sângerare incoercibilă până la trom-
boză venoasă profundă și embolie pulmonară. 
În primele 48 de ore de la accident principala 
cauză de deces este hemoragia masivă, cu o 
pon dere de 40%, iar în cazul pacienţilor ce nece-
sită intervenţie chirurgicală imediată, 80% din 
decese se datorează sângerării difuze. (1,2) Ul-
terior tulburările de hemostază pot fi  modifi cate 
și în sensul creșterii riscului de trombogeneză. 
În absenţa unor măsuri acti ve de profi laxie, 
trom boza venoasă profundă apare la peste 
jumătate din pacienţii cu traumă multi plă. Com-
plicaţia cea mai severă este embolia pulmonară 
masivă, care apare în 1,5-5% din cazuri și repre-
zintă a treia cauză de deces, în perioada tardivă 
postraumati că. (2) În eti ologia trombozei sunt 
implicaţi toţi cei trei factori majori din triada lui 
Virchow: leziunea endotelială, staza venoasă și 
hipercoagulabilitatea. În plus, se adaugă și alţi 
factori de risc specifi ci pentru traumă: leziunea 
medulară, fracturile de bazin sau de oase lungi, 
transfuziile multi ple, vârsta înaintată, inter ven-
ţiile chirurgicale repetate, imobilizarea și spita-
lizarea prelungită. (3,13)

TULBURĂRILE DE HEMOSTAZĂ ÎN 
TRAUMA MULTIPLĂ

Echilibrul fl uido-coagulant este un ansamblu 
de fenomene fi ziologice ce include, pe de o 
parte, hemostaza, care asigură prevenirea și 
opri rea sângerărilor, iar pe de altă parte fi bri no-

liza, care limitează trombozarea vasului lezat. 
Există în permanenţă un echilibru dinamic între 
mecanismele hemostati ce pe de o parte și me-
canismele fi brinoliti ce pe de altă parte. Faza 
postt  raumati că precoce se caracterizează prin 
risc de sângerare masivă. Aceasta se poate da-
tora în primul rând leziunilor vaselor mari, la 
care sancţiunea terapeuti că este intervenţia chi-
rurgicală precoce. În al doilea rând, sângerarea 
poate fi  difuză, necontrolabilă chirurgical, prin 
coagulopati a postt raumati că (CPT). De cele mai 
multe ori, în practi că, hemoragia masivă se da-
torează unei combinaţii între sângerarea chirur-
gicală și coagulopati e, această asociere com pli-
când diagnosti cul și tratamentul, cu infl uenţă 
ne favorabilă asupra prognosti cului.

Coagulopati a apare imediat după injurie la 
25-35% din pacienţi. Cu cât severitatea leziunilor 
este mai mare, cu atât riscul de dezvoltare al 
coagulopati ei crește. Practi c, coagulopati a re-
prezintă un factor de risc independent de pre-
dicţie a mortalităţii. (4) La pacientul traumati c, 
dezvoltarea coagulopati ei este multi factorială. 
Mecanismul acesteia este complex şi include: 
con sumul factorilor de coagulare şi al trom bo ci-
telor, hipotermia, acidoza, hiperfi brinoliza, mo-
di fi cările reologice ale sângelui prin anemia acută 
şi coagulopati a de diluţie – uneori cu o com po-
nentă iatrogenă importantă. (5) În traumă se 
vorbeşte de aşa-zisul „triunghi al morţii“, repre-
zentat de coagulopati e, hipotermie şi acidoză, 
cele trei condiţii patologice potenţându-se reci-
proc şi crescând foarte mult riscul de deces prin 
sângerare. Fiecare situaţie menţionată are prin 
ea însăşi impact direct asupra hemostazei, iar 
iden ti fi carea concomitentă a acestor circum-
stanţe agravante creşte exponenţial riscul de 
he moragie şi deces. O atenţie deosebită, din 
punctul de vedere al riscului dezvoltării coagu-
lo pati ei, trebuie acordată pacienţilor cu anumite 
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sprijinul inovării și competi ti vităţii în cercetare (InnoRESEARCH)“ – POSDRU/159/1.5/S/132395 
implementat de Universitatea Politehnica București , Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila“ București  și Universitatea „Eft imie Murgu“ din Reșita.



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 2(39), AN 2015

139

patt ern-uri lezionale. Pacienţii cu traumati sm 
cranio-cerebral sever, injurie pulmonară sau 
hepati că severă au risc crescut de apariţie rapidă 
a tulburării de coagulare, datorită eliberării 
cres cute de tromboplasti nă ti sulară din ţesutul 
lezat în circulaţia sistemică (6-8).

Tratamentul tulburărilor de coagulare în 
traumă nu este încă standardizat şi nu există o 
ati tudine unanim acceptată. Fiecare măsură te-
rapeuti că în parte, adaptată unui anumit mo-
ment, poate deveni ulterior nocivă sau poate 
induce complicaţii. De exemplu, terapia pro fi -
lacti că, anti tromboti că poate precipita o sân ge-
rare acută sau invers, tratamentul hemostati c 
poate induce o complicaţie tromboti că.

TROMBELASTOGRAFIA ŞI 
TROMBELASTOMETRIA

Aprecierea statusului coagulant este adesea 
difi cilă prin uti lizarea testelor clasice de coa-
gulare – ti mpul de protrombină, ti mpul de trom-
boplasti nă parţial acti vată, INR etc., deoarece 
acestea surprind procesul de coagulare doar 
într-o fază stati că, fără a reuși diagnosti cul exact 
al verigii lipsă din lanţul hemostazei. În condiţiile 
în care în trauma multi plă există o alterare di-
namică a funcţiei coagulării, aceste teste au va-
loare practi că tot mai redusă, în circumstanţele 
unei hemoragii masive. 

Trombelastografi a (TEG) a fost descrisă pen-
tru prima oară de Hartert în 1948 și este o me-
todă de monitorizare globală a coagulării, care 
traduce grafi c întregul proces al formării chea-
gului și conti nuă și după formarea acestuia cu 
evaluarea lizei și retracţiei cheagului – faza fi bri-
noliti că. TEG constă practi c în măsurarea pro-
prietăţilor vâsco-elasti ce ale sângelui, care coa-
gulează într-un mediu ce încearcă să reproducă 
fl uxul sanguin venos. Aceste modifi cări ale vâs-
cozităţii datorate formării cheagului sunt tra-
duse grafi c sub forma trombelastogramei și dau 
informaţii asupra cineti cii formării cheagului, 
stabilităţii și fermităţii lui. Studierea cineti cii fur-
nizează informaţii despre trombocite și factorii 
de coagulare, iar soliditatea și stabilitatea chea-
gului ilustrează efi cienţa procesului de he mos-
tază. Întrucât măsoară fermitatea și elasti citatea 
cheagului, trombelastografi a este sensibilă la 
toate interacţiunile componentelor plasmati ce 
și celulare ale coagulării și fi brinolizei. TEG mă-
soară in vitro ti mpul până la iniţierea formării 
cheagului, dezvoltarea sa ulterioară, soliditatea 
și retracţia acestuia. TEG furnizează astf el infor-
maţii preţioase despre procesul de fi brinoliză. 

Prin adăugarea unei enzime, heparinaza, care 
degradează heparina – este esti mată funcţia 
reală, de fond, a coagulării. TEG este o metodă 
efi cientă și rapidă, ce poate urmări procesul 
coagulării în ansamblu, ceea ce permite abor-
darea terapeuti că corectă din punct de vedere 
eti ologic: se poate diagnosti ca astf el care din 
componentele procesului de hemostază este 
defi citar – trombocitele, factori de coagulare 
sau fi brinoliza.

Există la ora actuală două mărci înregistrate 
de trombelastografe: TEG (Hemoscope Cor po-
rati on, USA) și ROTEM® (Pentapharm GmbH, 
Germania). Tehnologiile TEG şi ROTEM sunt 
com parabile şi au rezultate similare, dar nomen-
clatura şi valorile de referinţă diferă. Repe ta bi-
litatea măsurătorilor cu ambele aparate s-a de-
monstrat a fi  acceptabilă, dacă sunt făcute con-
  form manualului de uti lizare.

TEG măsoară proprietăţile fi zice ale cheagului 
prin uti lizarea unei cupe cilindrice în care este 
introdus sângele şi care oscilează cu un unghi de 
4°45’. Fiecare ciclu rotaţional durează 10 se-
cunde. În proba de sânge este introdus un piston 
suspendat printr-un fi r de torsiune. Pe măsură 
ce se formeză şi se întăreşte cheagul, rotaţia 
cupei se transmite pistonului din ce în ce mai 
greu. Pe măsură ce cheagul se lizează în procesul 
de fi brinoliză, această rotaţie se transmite pis-
tonului mai uşor, invers decât în procesul de 
formare a cheagului. Mişcările de rotaţie trans-
mise pistonului sunt converti te în semnale elec-
trice de către un transductor şi sunt fi gurate 
grafi c. ROTEM înlătură unele neajunsuri ale TEG, 
în special suscepti bilitatea la şocurile mecanice. 
Transmisia semnalului de la piston se face cu 
ajutorul unui detector opti c, nu cu un fi r metalic 
şi mişcările sunt iniţiate de către piston, nu de 
către cupă. Mișcarea acestuia este tradusă grafi c 
cu ajutorul computerului, care convertește am-
pli tudinea rotaţională, realizând imaginea TEG. 
Fermitatea cheagului de 0 mm reprezintă rotaţia 
neobstruată a pistonului, în ti mp ce fermitatea 
de 100 mm reprezintă blocarea totală a mișcării 
pistonului. Formarea cheagului este repre zen-
tată grafi c în ROTEM (cu ajutorul computerului), 
sub forma clasică de ţigară, caracterizată prin 5 
parametri (Fig. 1).

Există mai multe teste care se fac cu ajutorul 
ROTEM:

a. EXTEM este un test de bază, care uti lizează 
factor ti sular recombinat (asemănător cu ti mpul 
de protrombină) pentru acti varea procesului de 
coagulare şi generarea rapidă a cheagului; oferă 
informaţii despre acti varea iniţială şi dinamica 
formării cheagului (EXTEM CT) şi prin aceasta 
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detectează defi cite de factori de coagulare sau 
prezenţa unor anti coagulanţi (la o valoare de 
peste 80 de secunde este necesară administrarea 
de plasmă proaspăt congelată – PPC sau con-
centrat de protrombină); fermitatea maximă a 
cheagului (EXTEM MCF) oferă informaţii despre 
fermitatea şi stabilitatea maximă a cheagului, 
de pendentă de numărul de plachete şi de va-
loarea fi brinogenului.

b. FIBTEM este un test de primă linie la pa-
cientul cu traumă, simultan cu EXTEM; este un 
EXTEM la care se adaugă un inhibitor plachetar 
(citocalazina D) şi măsoară contribuţia fi brino ge-
nului la fermitatea cheagului (FIBTEM MCF); o va-
loare scăzută indică necesitatea administrării de 
concentrat de fi brinogen, iar o valoare nor mală, în 
prezenţa unui EXTEM MCF scăzut, indică necesi-
tatea administrării de concentrat pla che tar.

c. APTEM este un EXTEM la care se adaugă 
aproti nina şi permite evaluarea canti tati vă a fi -
brinolizei şi esti marea efi cacităţii terapeuti ce a 
agenţilor anti fi brinoliti ci. Orice amelioare a ti m-
pilor de formare a chegului în APTEM comparati v 
cu EXTEM indică un grad de hiperfi brinoliză.

d. INTEM foloseşte un acti vator de contact 
(asemănător aPTT) şi investi ghează în ansamblu 
statusul coagulării;

e. HEPTEM este un INTEM la care se adaugă 
he parinaza şi evaluează prezenţa unor anti  coa-
gulanţi; folosirea simultană a INTEM şi HEPTEM 
permite monitorizarea efi cienţei heparino te ra piei.

INTEM şi HEPTEM sunt teste de a doua linie 
la pacientul traumati zat, spre deosebire de 
EXTEM şi FIBTEM, care sunt de primă linie. 

La ora actuală tehnicile vâsco-elasti ce se fo-
losesc cu precădere în chirurgia cardiacă şi he-
pati că majoră, dar s-au dovedit uti le şi în alte 
situaţii clinice: la pacienţii cu hemoragie masivă, 
la cei cu status hipo- sau hipercoagulant (cum 
sunt cei cu traumă multi plă), ca şi în moni to-
rizarea tratamentului cu agenţi anti - sau pro co-
a gulanţi. Avantajul acestor tehnici este că 
măsoară rapid, la patul bolnavului sau în sala de 
operaţie, întregul proces de coagulare, începând 
cu formarea fi brinei şi conti nuând cu retracţia 
cheagului şi liza acestuia. Măsurătorile se fac la 
temperatura corpului (între 22 şi 42°C) şi nu 
necesită prezenţa specialistului în medicină de 
laborator. (11,12) Riscul de sângerare din cauza 
coagulopati ei apare dacă CT sau CFT sunt mai 
mari decât de două ori valoarea normală sau 
dacă MCF este sub 45 mm. Hemostaza este 
bună, dar cu o scădere a rezervei de factori de 
coagulare dacă CFT este între 1,5 şi 2 faţă de 
normal sau dacă MCF este de 45-49 mm, iar 
statusul hipercoagulant este defi nit de o valoare 
a MCF peste 72 mm sau un unghi  peste 83°.

În Fig. 2 sunt ilustrate câteva dintre aspectele 
ti pice ale TEG în diferite circumstanţe patologice, 
ce pot ajuta orientarea rapidă în practi ca clinică.
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MA
20 min
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A30

Thrombosis Fibrinolysis



FIGURA 1. Aspectul normal al ROTEM (10)

R = CT (clotti  ng ti me) – perioada de la începerea testului până la formarea fi brinei (furnizează informaţii despre funcţia factorilor 
de coagulare sau heparinizare)
k = CFT (clot formati on ti me) – perioada de la începerea formării cheagului până la ati ngerea unei amplitudini de 20 mm (reprezintă 
dinamica formării cheagului ce furnizează informaţii despre funcţia de polimerizare a fi brinei, funcţia trombocitelor, factorul XII, 
heparinizare)
unghiul α – unghiul orizontalei cu tangenta la corpul TEG (reprezintă rapiditatea formării şi interacţiunii fi lamentelor de fi brină)
MA = FMC – amplitudinea maximă – reprezintă fermitatea maximă a cheagului şi e dependentă de numărul şi funcţia trombocitelor 
şi de interacţiunea lor cu fi lamentele de fi brină
MA60 = CLI 60 – (clot lysis index at 60 minutes aft er CT) reprezintă rata reducerii amplitudinii după 60 de minute şi furnizează 
informaţii despre stabilitatea cheagului şi indexul de liză a cheagului după 60 de minute
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no genului de sub 150 mg/dl impune adminis-
trarea de concentrat de fi brinogen sau crio pre-
cipitat. (18) Mult mai importantă însă și adesea 
trecută cu vederea este disfuncţia plachetară 
indusă de hipotermie. Aceasta nu poate fi  obiec-
ti vată paraclinic, fi ind reversibilă la încălzire 
(pro bele de laborator se lucrează la 37°C) și con-
tribuie în foarte mare măsură la creșterea mor-
bidităţii și mortalităţii pacientului politraumati zat 
prin inducerea unor sângerări difuze. Încălzirea 
pacientului prin administrarea tuturor lichidelor 
perfuzabile la 37°C și uti lizarea metodelor ex-
terne de încălzire acti vă este extrem de impor-
tantă în combaterea hipotermiei. 

Terapia hemostati că este cea mai contro ver-
sată treaptă terapeuti că în contextul traumei 
multi ple, în care există sângerare masivă pe un 
teren protromboti c. S-a recomandat uti lizarea 
precoce a acidului tranexamic, în primele ore de 
la traumă. Rezultatele studiului CRASH 2 (19) au 
demonstrat faptul că administrarea precoce de 
acid tranexamic la pacienţii politraumati zaţi care 
sângerează reduce semnifi cati v rata de deces.

Uti lizarea Novoseven® în traumă este contro-
versată. Medicamentul se uti lizează doar în 
ulti mă instanţă, ca terapie de salvare, la pacienţii 
la care nu este posibilă hemostaza chirurgicală, 
în sângerarea conti nuă, în pânză (17). Se va în-
cepe tratamentul convenţional, care este obliga-
toriu (tratament de substi tuţie de factori, corec-
tarea acidozei și hipotermiei), după care se 
ad  ministrează 90 μg/kgc Novoseven®. În con-
diţiile în care sângerarea conti nuă la 2 ore, se 
poate repeta maximum o a doua doză, tot de 90 
μg/kgc. Nu se administrează niciodată la cei cu 
acidoză metabolică severă, înainte de corectarea 
acesteia, la cei cu hipofi brinogenemie (sub 100 
mg/dl), cu trombocitopenie (sub 30.000/mm3) 
sau la cei care au necesitat resuscitare cardio-
respiratorie. 

Recomandările terapiei de substi tuţie în CPT, 
ghidate de parametrii ROTEM sunt următoarele:

• trombocite sub 80.000/mm3→ se admi-
nistrează concentrat trombocitar (1U 
crește numărul plachetelor cu aproximati v 
10.000/ mm3) 

• ROTEM – MCF < 45 mm, FIBTEM normal 
→ se administrează fi brinogen sau criopre-
cipitat 

• ROTEM – MCF < 45 mm, FIBTEM < 45 mm 
→ se administrează concentrat trombocitar

• PT, APTT, INR, CT, CFT peste dublul norma-
lului (oricare dintre aceşti a) → se adminis-
trează plasmă proaspăt congelată, con-
cen  trat de complex protrombinic

• trombocite peste 50,000/mm3, FIBTEM 
45-49 mm, sângerare difuză manifestă 

Normal

Anti coagulants/hemophilia

Platelet Blockers

Fibrinolysis

Hypercoagulati on

D.I.C.
   Stage 1 

   Stage 2

FIGURA 2. Aspecte ti pice ale ROTEM în diferite 
circumstanţe patologice (9)

TRATAMENTUL COAGULOPATIEI 
POSTTRAUMATICE

Principiile de tratament în hemoragia acută 
din traumă trebuie să aibă în vedere coexistenţa 
celor două enti tăţi disti ncte: sângerarea chirur-
gicală și coagulopati a. Ca principiu general, in-
tervenţia hemostati că trebuie secondată de sta-
bilizarea hemodinamică. Înlocuirea volumului 
sanguin pierdut și corectarea volumului sanguin 
circulant efecti v se face cu cristaloizi, eventual și 
coloizi în raport de 2/1. Repleţia volemică tre-
buie făcută concomitent cu încălzirea pacien-
tului. (15) Scopul fi nal al resuscitării este îm bu-
nătăţirea microcirculaţiei, cu ameliorarea aci-
  dozei. Corectarea anemiei se face la un he ma-
tocrit <21-24%, cu masă eritrocitară. Pacienţii 
fără afecţiuni cardiopulmonare preexistente pot 
tolera o hemoglobină de 6-7 g/dL, în condiţiile 
menţinerii euvolemiei. Managementul transfu-
zional al pacientului traumati zat trebuie să men-
ţină o hemoglobină mai mare de 7 g/dl la pa-
cienţii anterior sănătoși și mai mare de 8-10 g/dl 
la cei cu afecţiuni cardiovasculare preexistente. 
(18) Cu excepţia unor patologii specifi ce preexis-
tente (afecţiuni hepati ce cu defi cit de factori de 
coagulare, tratament cu anti coagulante orale, 
trombocitopenii, hemofi lii, boala von Willebrand 
etc.) celelalte componente sanguine se admi-
nistrează doar în transfuziile masive, după ad-
mi nistrarea a 6-10 unităţi de masă eritrocitară 
(MER). La pacienţii cu hemoragie acti vă trebuie 
menţinut un număr al trombocitelor peste 
100.000/mm3 și un PT sub 16 s. Un nivel al fi bri-
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clinic → se administrează 90 mg/kg rFVIIa 
(Novoseven®), urmată de încă o doză su-
plimentară de 90 mg/kg, la 2 ore de la 
prima doză (maximum 2 doze), cu respec-
tarea precondiţiilor menţionate.

Se şti e că administrarea de sânge şi preparate 
de sânge este grevată de o semnifi cati vă mor-
talitate şi morbiditate, fapt ce a coborât sem-
nifi cati v pragul transfuzional la valori ale he mo-
globinei sub 7 g/dl pentru pacienţii fără afec ţiuni 
cardiovasculare şi pulmonare preexis tente. (18) 
O alternati vă valoroasă a terapiei transfuzionale 
este autotransfuzia, prin folosirea unor dispo-
ziti ve de recuperare a sângelui auto log. Uti liza-
rea acestora reduce mult din mor bi ditatea aso-
ciată transfuziilor masive prin evi tarea riscurilor 
infecţioase, dar şi a imuno supresiei şi afectării 
pulmonare induse de acestea. Eritrocitele sal-
vate şi autotransfuzate au de re gulă o durată 
mai mare de viaţă, contribuind astf el şi la scă-
derea necesarului transfuzional în perioada 
ulte rioară de management al pacien tului poli-
traumati zat.

CONCLUZII

Alterările complexe ale echilibrului fl uido-
coagulant la pacientul politraumati zant necesită 

o evaluare care poate fi  uneori extrem de di fi cilă, 
având în vedere implicarea tuturor eta pelor 
acestui sistem, la rândul lui deosebit de complex. 
La bolnavul politraumati zat pot fi  în tâlnite alterări 
ale tuturor etapelor echilibrului fl uido-coagulant, 
de la etapa vasculară şi până la faza reologică. 
Aceste alterări consti tuie, pe de o parte, posibile 
explicaţii fi ziopatologice ale ma ni festărilor trombo- 
hemoragice, iar pe de altă parte infl uenţează me-
todele de explorare para clinică. 

Testele efectuate de ROTEM reprezintă la ora 
actuală cea mai bună metodă de monitorizare a 
hemostazei la pacientul cu hemoragie masivă. 
ROTEM este un predictor precoce al necesităţii 
transfuziei de sânge şi derivate la pacienţii cu 
trau mă nepenetrantă şi un indicator al nece sităţii 
reexplorării chirurgicale de urgenţă, atunci când 
nu este identi fi cată nicio tulburare de coa gulare. 
Costurile directe ale testelor de coa gu lare de 
ruti nă şi ale testelor ROTEM sunt comparabile; în 
plus, acestea din urmă pot scurta ti mpul de ope-
raţie, reduce numărul de rein ter venţii chirur gi-
cale, opti miza transfuzia de sânge şi derivate, 
prin toate acestea reducându-se consi derabil cos- 
turile indirecte legate de mana ge mentul tera pe-
uti c al pacientului traumati c cu he moragie severă.
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