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Balanserad infusionslösning
eller isoton koksaltlösning?
KNAPPAST EVIDENS FÖR ATT DET ENA ÄR BÄTTRE ÄN DET ANDRA
– VALET ÄR EN UTMANING I DEN KLINISKA VARDAGEN
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re och kliniker – vill se bättre studier. Efter
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Kloridkoncentrationen i fysiologiska kok ka läkemedelsverket (EMA) [6] står rekom
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ka läkemedelsprövningar när det gäller
säkerhet och effektivitet.
b Balanserade infusionslösningar jämförs
med isoton koksaltlösning med avseende
på biverkningar, framför allt på njure.

b Två amerikanska randomiserade singel
centrumstudier visar att det sannolikt ger
fördelar att ge balanserade lösningar till
intensivvårdspatienter.

Två jämförande studier har presenterats

I marsnumret 2018 av New England Jour
nal of Medicine presenteras två intressan
ta artiklar om jämförelse mellan balan
serade kristalloida infu
sionsvätskor och
koksaltlösning, åtföljda av en ledare [7].

Man har tidigare gjort försök med kluster
randomisering utan föregående styrkebe
räkning, där man inte har kunnat påvisa
några skillnader mellan dessa lösningar
[8]. I observationsstudier har man dock
ansett balanserade lösningar vara mer för
delaktiga [2].
De föreliggande studierna innefattar
två pragmatiska, randomiserade, oblinda
de, kontrollerade multipla studier från ett
centrum i USA [9, 10]. Man har jämfört ef
fekterna av balanserade lösningar och fy
siologisk koksaltlösning, framför allt med
avseende på biverkan på njuren.
Patienter som bedömdes som icke-kri
tiskt sjuka och som skickades från akut
mottagning till vårdavdelning fick anting
en koksaltlösning eller Ringer-laktat/Plas
malyte (Saline against lactated Ringer’s
or Plasma-Lyte in the emergency depart
ment, SALT-ED). Valet av kristalloid infu
sionsvätska baserades på aktuell kalen
dermånad.
I den andra studien randomiserades kri
tiskt sjuka patienter som skickades från
akutmottagning, vårdavdelning eller ope

»Varje kliniker måste ställa
sig frågan hur patienten man
har framför sig kan dra nytta
av vätsketerapin i varje specifik situation.«
ration till IVA till antingen koksaltlösning
eller balanserade lösningar (Isotonic solu
tions and major adverse renal events trial,
SMART).

Alla fick modesta mängder infusionsvätska

I SALT-ED-studien, som omfattade 13 347
patienter, var det primära utfallet antalet
sjukhusfria dagar vid dag 28. Man tittade
dessutom på biverkningar och skador på
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I två nyliga randomiserade studier från USA
jämfördes balanserade kristalloida infusions
vätskor med koksaltlösning. Resultaten ger
dock inget direkt stöd i den kliniska vardagen
för val av infusionsvätska.

njuren (kreatininstegring) som sekundära
utfallsmått.
I SMART-studien, som omfattade 15 802
patienter, tittade man primärt på ett sam
mansatt utfallsmått innefattande död av
någon orsak, dialys eller bestående ned
sättning av njurfunktion vid 30 dagar (de
finierat av förändringar i serumkreatinin
nivåer).
Patienterna i båda studierna fick modes
ta mängder (SALT-ED ca 1,5 l och SMART
2–2,5 l) av balanserad kristalloid infusions
vätska (huvudsakligen Ringer-laktat, i li
ten utsträckning Plasmalyte) eller kok
saltlösning.
I båda studierna visade resultaten att
de patienter som hade fått balansera
de lösningar hade signifikant lägre kon
centrationer av serumkreatinin och klo
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rid och högre koncentrationer av bikar
bonat. I SALT-ED-studien gick det inte
att påvisa skillnader i sjukhusfria dagar.
I SMART-studien var balanserade infu
sionslösningar associerade med signifi
kant lägre dödlighet av någon orsak, dialys
eller bestående grad av njurfunktionsned
sättning i det sammansatta utfallet, hu
vudsakligen som en funktion av reducerad
njurskada vid dag 30.

kvarstår kring deras säkerhet och effekti
vitet.
Varje kliniker måste ställa sig frågan
hur patienten man har framför sig kan dra
nytta av vätsketerapin i varje specifik si
tuation. Att kunna tolka resultat från stora
pragmatiska studier och kombinera tolk
ningen med personliga överväganden för
varje enskild patient är en av de stora ut
maningarna i klinikerns vardag. s

God följsamhet en av studiernas styrkor

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.

Det bör dock påpekas att de båda studier
na var singelcentrumstudier. Studiepopu
lationerna definierades också beroende på
vilket sjukhus patienterna kom till, vilket
alltså var avgörande för randomiseringen,
och kalendermånad, vilket bestämde valet
av kristalloid infusionsvätska.
Att använda sänkta serumkoncentratio
ner som surrogatutfall för organpåverkan
kan också innebära risker för felaktig tolk
ning av de biologiska effekterna. Vidare
kan användandet av sammansatta utfall
i sig innebära risker för tolkningen. Sam
mansatta effektmått används för att på
visa skillnader som annars kan vara svåra
att upptäcka i studier.
Det sammansatta utfallet i dessa studier
där död, dialys och dubblering av serum
kreatinin behandlas som ekvivalenta ut
fall är suboptimalt. Studiernas styrkor lig
ger i stället i föregående styrkeberäkning,
stort antal inkluderade patienter och god
följsamhet till studieprotokollen.

Frågor om säkerhet och effektivitet

I Sverige används koksaltlösning knap
past som underhålls- eller resusciterings
vätska. Fysiologisk koksaltlösning an
vänds huvudsakligen vid tillstånd där me
tabol alkalos föreligger, t ex kräkningar,
vid blodtransfusion och vid blandning av
läkemedel.
Är det dock möjligt att baserat på före
liggande studier säga huruvida balanse
rade lösningar är att föredra framför kok
saltlösning? Evidens föreligger knappast
för att säga det ena eller det andra. Ingen
av lösningarna är »fysiologisk«, och frågor
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