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I detta nummer av Läkartidningen
redogör Lars Räf för några patienter
som drabbats av en svår komplikation
till intravenös cytostatikabehandling:
att läkemedlet hamnat utanför blodkär-
let och att vävnadsskada, i värsta fall ne-
kros, uppstått. Hans utgångspunkt är er-
farenheterna i Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (f d Konsortiet för pa-
tientförsäkring), som bedömer händel-
sen ur en juridisk-ekonomisk synvin-
kel.

Då problemet har flera dimensioner,
och andra fall har presenterats tidigare
[1-3], vill vi ge en kommentar.

Definitioner
I angolosaxisk litteratur använder

man begreppet »extravasation» när in-
jektionsläkemedel deponerats utanför
kärlet. Även om de flesta läkemedel inte
skadar omgivande vävnad är en del tox-
iska så att vävnaden dör, nekrotiseras;
engelskan använder uttrycket »vesi-
cants» för dessa farmaka.

Dessutom kan många läkemedel
vara kärlretande, »irritants», vilket in-
nebär att de ger en övergående inflam-
matorisk reaktion med rodnad, svull-
nad, värmeökning och smärta i kärl-
strängen, en reaktion som inte primärt
är förenad med extravasering. Associe-
rade fenomen är snabbt insättande
smärta efter injektion/infusion, trombo-
flebiter och kärlspasm.

Det finns en rad läkemedel som är
vävnadsskadande eller kärlretande –
t ex vissa antibiotika, vasopressorsub-
stanser (dobutamin, adrenalin), elektro-

lyter (kalcium-, kalium- och bikarbo-
natföreningar), röntgenkontrastmedel
och total parenteral nutrition.

Mest uppmärksammade under de se-
naste åren är dock effekterna av cyto-
statika, främst antracyklinderivat
(doxorubicin [1, 3]), vinca-alkaloider
och mitomycin. Då dessa farmaka kan
ge svåra nekroser, och då de används
alltmer, är det angeläget att utarbeta ru-
tiner för att ta hand om problemet när
det uppstår. Till stor del faller detta
inom sjuksköterskans ansvarsområde,
något som avspeglas i förhållandet att
en stor del av litteraturen finns i om-
vårdnadstidskrifter.

Incidens
Incidensen av extravasala skador av

cytostatika har angetts i litteraturen till
0,5–6 procent [4-7]. Skillnaderna beror
antagligen på flera faktorer, såsom rap-
porteringsfrekvens, personalens vana
vid cytostatikaadministrering, vilka
tekniker som utnyttjats och patientens
allmäntillstånd (t ex sköra kärl till följd
av kortisonbehandling eller undernutri-
tion). Därtill kommer att det finns få
konsekutiva serier som följer upp större
patientmaterial [5-8].

För Sveriges vidkommande finns
inga incidenssiffror. Tropé och medar-
betare samlade under tiden 1976–1981
ihop 14 fall [1]. I Socialstyrelsens risk-
databas finns ett fall, vid genomgång av
Lex Maria-ärenden hos Socialstyrel-
sens regionala tillsynsenhet i Stock-
holm hittades tre fall, Landstingens öm-
sesidiga försäkringsbolag har 13 fall.

Vid kontakt med onkologiska, hema-
tologiska och plastikkirurgiska enheter
har ytterligare ett antal fall identifierats.
Det får oss att tro att det finns många fler
fall, men att dessa inte rapporterats till
något av ovanstående organ eller gjorts
till föremål för sammanställningar.

Aktuella preparat
Cytostatika har varierande vävnads-

skadande potential. De former som
nämns ovan tycks leda till fler och svå-
rare skador, sannolikt på grund av att de
binder sig fast till subkutana strukturer
och kan ligga kvar i veckor–månader

[5]. Det anges även att antracyklinpre-
paraten inte ger skador i mer än ungefär
en tredjedel av extravaseringarna [10].
Doxorubicinsläktingen mitoxantron an-
ses inte lika vävnadsretande som övriga
antracyklinantibiotika, men kan ändå ge
upphov till nekroser [2]. Medel som cis-
platin, cytarabin och metotrexat anses
föga vävnadsskadande (Faktaruta 1).

Indelningen är förvisso inte absolut
och det finns divergerande uppfattning-
ar, t ex om vinca-alkaloiderna skall
höra till den svåra eller medelsvåra
gruppen. De flesta av litteraturens ta-
beller bygger på en översikt från 1990
av Dorr [5].

Skadetyper
När extravasering skett med högrisk-

preparaten har patienten ofta inte ont di-

NÄR CYTOSTATIKA
HAMNAR EXTRAVASALT
Svår komplikation vid cancerbehandling

Författare
JAN PALMBLAD

biträdande professor, medicinklini-
ken, Södersjukhuset, Stockholm

CATHARINA PALMBLAD
chefssjuksköterska, onkologiska
kliniken, Danderyds sjukhus

ULF SAMUELSON
docent, chefsöverläkare, plastik-
kirurgiska kliniken, Södersjukhu-
set, Stockholm.

MEDICINSK KOMMENTAR

Cytostatika grupperade efter
risken för svår vävnadsskada

Hög risk
Antracyklinderivat (doxorubicin,

daunorubicin, epirubicin, idarubicin 1)
Vinca-alkaloider1 (vinkristin, vin-

blastin)
Mitomycin C
Amsakrin

Måttlig risk
Platinaföreningar (cisplatin 2)
Fluorouracil2

Mitoxantron och liposomala be-
redningar av antracykliner

Bleomycin2

Mitoshämmare (docetaxel, pakli-
taxel, etoposid2)

Låg risk
Melfalan
Nitrosureaföreningar (karmustin)
Cytarabin
Metotrexat
Cyklofosfamid

Listan tar inte upp alla cytostatika
på den svenska marknaden. Efter Dorr
[5] och Boyle och Engelking [7].
1 Åsikterna går isär om risken är hög eller mått-
lig.

2 Åsikterna går isär om risken är måttlig eller låg.

FAKTARUTA 1



rekt (annat än från svullnaden av den
extravasala vätskan). Missfärgning fö-
rekommer när färgade preparat getts.
Om inga speciella åtgärder vidtas ut-
vecklas under en period – som kan vari-
era mellan en och fjorton veckor – blås-
bildning, som följs av sår med allt tyd-
ligare nekrotisering av såväl hud som
underliggande vävnader. På underar-
men kan senor och andra djupt liggande
strukturer engageras, med bestående
men [1-3].

Som beskrivits i många fall observe-
ras dock ibland ingen skada alls. 

Användandet av subkutana injek-
tionsportar (t ex Port-a-Cath) och cen-
trala venkatetrar borde minska riskerna
för extravasering, jämfört med när man
använder en infartskanyl i perifer ven;
sådana jämförande siffror finns dock
inte tillgängliga.

Att det finns risk för svåra skador
och andra komplikationer även med in-
jektionsportarna visar såväl fallet med
dödlig utgång till följd av läckage från
en sådan port [3] som incidenssiffror för
läckage som rapporterats ligga omkring
6 procent [4].

Åtgärder 
vid inträffad skada
Många olika förslag till åtgärder vid

inträffad skada har presenterats. De
flesta bygger dock på enstaka fall. De få
större serierna är ej randomiserade stu-
dier. En sådan studie startades för några
år sedan, men stoppades då inte till-
räckligt många patienter rekryterades
[9].

Vid en litteraturgenomgång finner
man flera förslag: allt från omedelbar
kirurgisk excision, lokal koksaltsinfil-
tration följd av fettsugning av området,
infiltration av skadeområdet med hy-
aluronidas och lokal applikation av di-
metylsulfoxid (DMSO) eller natrium-
tiosulfat, till en försiktig, konservativ
attityd med högläge och kylande för-
band [9-20].

De flesta tycks dock vara överens om
att lokala eller systemiska steroider är
av begränsat värde mot hotande nekros;
en grupp har emellertid goda resultat
[18, 19]. Ett handlingsprogram har ut-
arbetats av Oncology Nursing Society
[16], där man differentierar behandling-
en utifrån aktuellt extravasalt cytostati-
kum.

Utifrån referenserna [4-16] kan ett
visst mönster i behandlingen urskiljas
(Faktaruta 2).

Det skall framhållas att detta är ett
förslag som endast till ringa del bygger
på bevisbaserad medicin; det är mer en

sammanställning av rekommendationer
från olika håll.

Plastikkirurgiska synpunkter
De flesta patienter som remitteras till

plastikkirurg efter extravasering kom-
mer sent i förloppet och har kvarståen-
de indurerad rodnad hud eller nekros i
det drabbade området. Ställningstagan-
det blir då om revision, vanligen med
efterföljande hudtransplantation, skall
utföras eller om det är lämpligare med

konservativ behandling med kontroller
och väntan på nekrosdemarkering eller
utläkning.

Nekroser efter extravasering kan för-
utom huden också involvera djupare
liggande senor, muskler, kärl och nerver
och utgör då ett multidisciplinärt rekon-
struktivt problem med långvarig morbi-
ditet och stora krav på vårdresurser. Om
man bedömer att det finns risk för att ex-
travaseringen kan orsaka ytliga eller
djupa nekroser bör aktiv terapi insättas
snarast, senast inom 24 timmar.

Den lokala behandlingspolicyn idag
vid plastikkirurgiska kliniken vid Sö-
dersjukhuset följer väsentligen erfaren-
heterna från The Hospital for Sick Chil-
dren i London [11]. Hyaluronidas (li-
censpreparat), som ökar absorptionen
av lokalt injicerade substanser såsom
vinca-alkaloider [12], kan infiltreras i
området för extravasering. Subkutan
riklig genomsköljning av området med
fysiologisk koksaltlösning via flera in-
cisioner minskar såväl koncentrationen
som skadeverkningarna av den extrava-
serade substansen [11]. Ingreppet bör
utföras under sterila betingelser och
görs lämpligen i plexusblockad eller
under narkos.

Genomsköljningen kan även kombi-
neras med lokal fettsugning av området.
Fettsugning är idag en vedertagen be-
handling vid rekonstruktiv plastikkirur-
gi. Dock finns för närvarande endast
åtta plastikkirurgiska kliniker, huvud-
sakligen vid universitetssjukhusen,
medan cytostatika administreras på så
gott som alla sjukhus.

Att beakta för sjuksköterskan
Sjuksköterskan bör vidta förebyg-

gande åtgärder så att skadan begränsas
om olyckan ändå är framme. Hit hör
försiktighetsmått som valet av injek-
tionsställe (t ex att undvika vener nära
leder, nerver, senor, och att avstå från att
sticka i en arm med lymfödem efter
bröstcanceroperation) och att om möj-
ligt använda Venflon-nål eller subkuta-
na injektionsportar och centrala venka-
tetrar. Förnyad punktion efter en miss-
lyckad sådan skall ske proximalt om
den första.

Man måste förvissa sig om att flödet
i venen är tillfredsställande genom så-
väl provinfusion av koksaltlösning/glu-
kos som kontroll av att man kan aspire-
ra blod genom kanylen. Beträffande
subkutana intravenösa portar råder fort-
farande ej konsensus om huruvida så-
dan retur av blod är nödvändig. Även
om nålen sitter rätt i portens membran
och det går att infundera koksalt utan
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Tänkbara åtgärder vid
extravasering

Omedelbara
Stoppa droppet/injektionen. Om

möjligt, försök aspirera ur kanylen.
Låt kanylen sitta kvar tills vidare. Pla-
cera extremiteten i högläge för att un-
derlätta lymfavflödet. Dokumentera
givet medel. Försök få en uppfattning
om mängden extravasalt cytostati-
kum. Kalla på ansvarig läkare.

Vid extravasering av högriskpre-
parat bör plastikkirurgisk kompetens
omedelbart kopplas in för att ta ställ-
ning till om aktiv åtgärd med genom-
sköljning av området och/eller fett-
sugning bör utföras.

Om vinca-alkaloider eller paklitax-
el givits, lägg på en värmedyna eller
varm kompress under en timme. Om
andra preparat givits (t ex antracyklin-
derivat, mitomycin, amsakrin, doce-
taxel), lägg på en kompress och på
denna ett kylande förband (t ex Cold-
pac). Byt regelbundet så att området
hålls kallt och håll på i minst 72 tim-
mar, helst längre; litteraturen anger
ibland behandling upp till en vecka.
Under alla förhållanden bör behand-
lingen pågå tills plastikkirurg gjort sin
bedömning. 

För att underlätta uppföljningen,
markera skadan (t ex svullnad eller
missfärgning) med tuschpenna. Foto-
grafera om möjligt.

Senare åtgärder
Följande behandlingar har rekom-

menderats i litteraturen [5, 9]:
För antracykliner, mitomycin, am-

sakrin: lokalt applicerad kompress
med DMSO, som förnyas var sjätte till
var åttonde timme under två till tre da-
gar; kyla (se ovan). Även lokala injek-
tioner med natriumtiosulfat har prö-
vats [5].

För vinca-alkaloider: lokalt injice-
rat hyaluronidas; metoden beskrivs av
Gault [11].

För kvävesenapsgasanaloger,
koncentrerad lösning av cisplatin: lo-
kal injektion med natriumtiosulfat [5].

FAKTARUTA 2
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problem får man inte alltid retur av
blod. Orsaken kan vara att kateterspet-
sen ligger mot en venvägg eller att där
finns en litet blodkoagel som fungerar
som backventil. Det enda som då kan
säkerställa rätt läge är en röntgenunder-
sökning med kontrast, vilket är en dyr
och tidskrävande åtgärd.

Under och efter cytostatikatillför-
seln sköljs nål och ven igenom med
koksaltlösning för att inte höga koncen-
trationer av cytostatika skall kunna reta
kärlväggen, med tromboflebitbildning
som följd.

Man bör instruera patienten att rap-
portera om något inte känns som vanligt
eller gör ont. Patientens förmåga till
medverkan kan dock vara nedsatt på
grund av sedering orsakad av t ex antie-
metika eller potenta analgetika [2].

Ett flödesschema har utarbetats för
åtgärder vid inträffad skada [8].

Skadorna bör registreras
Det är omvittnat svårt att förutsäga

om en extravasering med ett känt väv-
nadsskadande cytostatikum kommer att
leda till svår skada eller ej. Därför bör
all erfarenhet från inträffade skadefall,
oavsett komplikationsgrad, insamlas
för att bilda en kunskapsbas. Sverige,
liksom de övriga nordiska länderna, har
goda förutsättningar för att lyckas med
ett sådant register; vi har vana vid att an-
mäla både läkemedelsreaktioner och
skador med målsättningen att förbättra
säkerheten i vården, ej primärt att
pricka sjukvårdspersonal. Med ett stan-
dardiserat tillbudsformulär för varje kli-
nik, där händelseförlopp och åtgärder
dokumenteras, skulle denna bas kunna
byggas upp.

Den senaste tidens debatt i Läkartid-
ningen om incidentrapportering, och
förslaget från Socialstyrelsen om avvi-
kelsehantering, talar för att detta arbete
snabbt bör kunna finna sina former och
komma igång.

Vidare måste alla kliniker ha väl ge-
nomtänkta rutiner för administrering av
cytostatika, via såväl perifer ven som
subkutan intravenös port eller central
venkateter, och tydliga anvisningar för
handläggning av extravasering.
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Dengue i Indien
Under oktober har flera rapporter

kommit om ett utbrott av denguefeber i
New Dehli. Uppgifterna om omfatt-
ningen är inte helt entydiga, och erfa-
renheterna från pestutbrottet i västra In-
dien för två år sedan manar till en viss
försiktighet i bedömningen av siffror.
Att det rör sig om dengue tycks dock
vara helt klart, och sjukdomen är inte ny
i området. En tänkbar anledning till
årets höga incidens anges vara den
ovanligt kraftiga monsunperioden.

Legionella i Madrid
I mitten av oktober rapporterade

spanska hälsomyndigheten om ett stort
utbrott av legionärssjuka. Centrum ver-
kar finnas i staden Alcala de Henares in-
till Madrid, men fall har rapporterats
från själva Madrid och från Zaragoza,
36 mil norrut. Cirka 200 fall har dia-
gnostiserats, varav 165 vårdats på sjuk-
hus. Elva äldre personer har avlidit.

Andra utbrott i städer finns beskriv-
na. Det mest kända är från centrala Lon-
don 1987, då människor inom flera
kvarter smittades från ett kyltorn på
BBC-huset, och i det utbrott i Philadel-
phia 1976 som gav sjukdomen dess
namn insjuknade veteraner som bara
stått på trottoaren utanför hotellet.

Ebola i Gabon
Vi har förut i spalten beskrivit Euro-

pean Programme for Field Epidemiolo-
gy Training (EPIET), som tränar euro-
peiska fältepidemiologer under två år
genom kurser och utbyte mellan smitt-
skyddsinstituten. Här på epidemiolo-
giska enheten finns f n en tysk och en ir-
ländsk epidemiolog.

I programmet ges också möjlighet att
delta i utredning av internationella ut-
brott, och en annan EPIET-epidemiolog
rapporterar 16/10 från Gabon om ett ut-
brott av ebolavirus som började i slutet
av juli. Sjutton fall är kända, varav 10 av-
lidit. Utbrottet är lokaliserat till regionen
kring Makakou i nordöstra Gabon.

Sjukdomen har förut beskrivits i om-
rådet, men ett utbrott omfattande 13
personer i början av detta år hamnade
lite i skuggan av det större utbrottet i
Kikwit i Zaire.

Epidemiologiska enheten
Smittskyddsinstitutet
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