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Riskerna för överföring av HIV, he-
patitvirus, cytomegalvirus och andra
virusinfektioner från givare till motta-
gare har påverkat inställningen till
blodtransfusion under de senaste åren.
Blodgivare väljs ut efter allt strängare
kriterier, och blodet genomgår olika
sorters »screening» för kända infektiö-
sa agens. Detta har lett till att riskerna
med homolog (allogen) blodtransfu-
sion idag anses vara mycket små [1].

Uppdelning av blodprodukterna i
olika delar med centrifugering, för att
därmed få »renare» blodkomponenter,
görs rutinmässigt, och ibland används
även filter för att avlägsna de vita blod-
kropparna. En homolog blodtransfu-
sion ger en viss ökad risk för postope-
rativ infektion, även om helblodstrans-

fusion sannolikt har högre risk än kom-
ponentuppdelat och leukocytfiltrerat
blod. Dessutom har en ökad risk för re-
cidiv efter operation av malign sjuk-
dom rapporterats korrelera till använt
homologt blod även om detta samband
inte är helt klarlagt. Om detta samband
beror på att svårare sjukdom kräver
frekventare blodtransfusioner, eller om
det beror på att helblodstransfusioner
har använts i stället för komponentupp-
delat blod, och att det därmed är en ef-
fekt av kvarvarande leukocyter, är un-
der pågående studium [2].

Patienternas rädsla för smittöverfö-
ring via blodgivarblod förs fram i arti-
klar i kvällspressen, och enskilda fall
som smittats med infekterat blod utom-
lands uppmärksammas. Spekulationer
kring tillförlitligheten vad avser vissa
test av givarblod har också funnits på
helsidor i dagstidningarna. Bland annat
som en följd av detta har antalet auto-
loga blodtransfusioner ökat under se-
nare år, då man blivit allt mer medve-
ten om dessa möjliga risker för smitt-
överföring och för homologblodets
modulerande effekter på kroppens im-
munsystem. Det finns i dagsläget en-
staka patienter, vilka inte är Jehovas
vittnen, som avstår från i övrigt välmo-
tiverade operationer av rädsla för blod-
transfusioner.

Användning av autologt blod mins-
kar storleken på den totala blodförlus-
ten och därmed behovet av eventuell
ersättning med homologt (allogent)
bankblod.

Forskningen kring olika aspekter på
blodtransfusioner i samband med kir-
urgiska ingrepp har också vuxit; kun-
skapsutvecklingen inom detta område
har lett till att man bl a i en rapport från
Socialstyrelsen [3] allt mer rekommen-
derar användande av autologt blod när
så är möjligt. Olika former av syre-
transporterande blodsubstitut är under
utveckling, dessutom har farmaka som
kan öka kroppens produktion av eryt-
rocyter (erytropoietin) allt mer kommit
till användning.

Andra farmaka används i syfte att
minska blödningsmängden under och
efter operationer (tranexamsyra, des-
mopressin, aprotinin). Denna forsk-
ning och utveckling är även till gagn

vid olika katastroflägen, t ex i krig, då
brist på homologblod är ett problem
för sjukvården.

Stort behov inom ortopedin
Inom ortopedisk kirurgi görs rutin-

mässigt operationer som normalt krä-
ver blodtransfusion. Vid en normal för-
stagångs höft- eller knäprotesoperation
är den genomsnittliga blödningen to-
talt ca 1,5 liter, och vanligtvis behövs
blodtransfusion med i genomsnitt två
enheter (à 400–450 ml) blod under el-
ler efter operationen. Vid reoperationer
av knä- eller höftprotes, och vid större
ryggoperationer, kan blödningsmäng-
derna vara betydligt större och då även
kräva ännu fler enheter blod. I Sverige
görs ca 15 000–18 000 höft- och knä-
protesoperationer per år, vilket gör or-
topedin till en mycket stor förbrukare
av blodbanksblod. Om rygg- och frak-
turoperationer medräknas kan man
uppskatta användningen av blod i sam-
band med ortopediska operationer till
ca 50 000–60 000 enheter blod per år i
Sverige. Detta skall jämföras med en
total blodtappning på ca 400 000 enhe-
ter per år.

Mot bakgrund av det stora behovet
av blodsubstitution inom ortopedin och
den oro som ibland upplevs hos patien-
terna för blodtransfusion har olika sätt
att minska blodbehovet allt mer anam-
mats inom svensk ortopedi.

ENKÄTSTUDIE
För att få en uppfattning om vilka

metoder för blodåtervinning som idag
används i Sverige gjordes en enkät,
som under hösten 1995 skickades till
samtliga ortopediska kliniker och orto-
pedsektioner. Det fanns vid det tillfäl-
let 86 ortopediska enheter vid sjukhus
i Sverige som utförde protesoperatio-
ner i höft och/eller knä, enkätsvar er-
hölls från 85 av dessa. Följande frågor
formulerades:

1. Eventuella rutiner för blodbe-
ställning i samband med operation;

2. Om farmakologiska metoder an-
vändes antingen pre-, per- eller post-
operativt;

3. Om preoperativ donationsverk-
samhet förekom;
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Idag är autolog blodanvänd-
ning ett kontroversiellt ämne
såväl inom sjukvården som ute
i övriga samhället. En enkät
har sänts till samtliga ortope-
diska enheter i Sverige för att
undersöka användningen av
blod och då särskilt återvin-
ningen inom ortopedisk kirurgi.
Enkätsvaren, som belyser syn-
punkter sedda ur operatörernas
perspektiv, visar att det bland
dessa finns ett stort intresse för
nya metoder som kan minska
behovet av homologt blod vid
planerade operationer. Det är
troligt att blodanvändningen
kommer att förändras framöver
med en ökad kunskapssprid-
ning om de olika metodernas
möjligheter och med en fortsatt
produktutveckling.
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4. Om preoperativ tappning/späd-
ning förekom;

5. Om blodåtervinning med s k
Cellsaver-teknik användes under ope-
ration;

6. Om postoperativ återvinning av
dränblod praktiserades.

RESULTAT
OCH DISKUSSION
Samtliga sjukhus uppgav att de an-

tingen hade någon form av schema vad
gäller blodbeställningar eller hade in-
fört s k bastest inför en operation (sju
sjukhus, 8 procent). Detta innebär att
inget blod behöver förbeställas, utan
man har ett blodprov som ligger på
blodcentralen, och detta prov har en
hållbarhet på upp till tre till fem dygn.
Om blodbeställning görs används detta
prov, och om patienten inte är immuni-
serad lovar man från blodcentralen att
testad och färdig blodenhet finns på
plats inom sjukhuset på ca 10–20 mi-
nuter. Följden blir en kraftigt minskad
hantering av blod och en satsning på
logistik i stället för på flera blodkyl-
skåp på olika användarställen. Detta
förfaringssätt är tänkt att leda till bätt-
re kvalitet på blodet, som ju därmed
inte behöver flyttas mellan olika lag-
ringskylskåp innan det når patienten.
Mängden blod som förbeställs inför en
operation, och där bastest inte används,
angavs variera mycket. Till en primär
höftprotes förbeställdes rutinmässigt
allt mellan noll upp till sex enheter
blod.

Farmakologiska
metoder
Patienter som tillhör Jehovas vitt-

nen kan vara ett problem, och de flesta
sjukhus uppgav att de haft kontakt med
deras s k sjukhuskommittéer. Vissa, of-
tast mindre, sjukhus hänvisade av prin-
cip sådana patienter vidare till annat
sjukhus. 21 sjukhus (25 procent) hade
någon form av planerat program för
hur man rutinmässigt ska ta om hand
dessa patienter. I de flesta fall gällde
blodåtervinning med användning av
s k Cellsaver (en slags blodtvättma-
skin) under själva operationen, men i
övrigt vidtog man inga särskilda åtgär-
der.

54 sjukhus (64 procent) hade vid
minst något enstaka tillfälle använt nå-
gon form av farmakologisk metod som
minskade blodanvändningen. Metoden
att före en operation höja ett eventuellt
lågt blodvärde med stimulering av ery-
tropoesen hade än så länge bara an-
vänts av fem kliniker (6 procent). Me-
toden är aktuell främst i behandlingen
av reumatiker och uremiska patienter,
som av sin grundsjukdom har anemi,
men metoden har även använts inför

större operationer och planerade pre-
operativa bloddonationer.

Minskad blödning, under eller efter
operationen, kan i vissa fall åstadkom-
mas med desmopressin, aprotinin eller
tranexamsyra. Två av 85 sjukhus an-
vände regelbundet tranexamsyra vid
protesoperationer, medan tolv använde
det vid enstaka tillfällen. Den vanligast
använda farmakologiska metoden är
behandling med desmopressin, som
används vid ökad diffus blödning på
grund av tidigare medicinanvändning
(ofta salicylpreparat) eller trombocyt-
dysfunktion. Denna metod rapportera-
des från 28 sjukhus (33 procent).

Planerad förtappning
Planerad förtappning och lagring av

blod användes vid minst något enstaka
tillfälle på drygt hälften av alla orto-
pedkliniker, 49 stycken (58 procent).
Från sju ställen angavs att blodcentra-
lerna inte vill ta upp denna verksamhet,
och från ytterligare några ställen fram-
fördes också muntligt att man på orto-
pedklinikerna upplevde att denna verk-
samhet fick låg prioritet av blodcentra-
lerna. Detta kan bero på upplevda ris-
ker från blodcentralernas sida att tappa
blod av åldrade patienter med andra
sjukdomar än de rent ortopediska. Vid
de flesta av dessa 49 kliniker var det
därför bara någon enstaka patient som
förtappats, medan sex sjukhus (7 pro-
cent) hade det som rutinmetod. När
blod förtappades var det vanligen två
till tre enheter blod (à 400–450 ml),

och i de flesta fall delades detta upp i
komponenter, där erytrocytkoncentrat
och plasma kunde retransfunderas.
Färsk plasma bör dock inte vara äldre
än cirka två veckor. Preoperativ för-
tappning av blod förefaller fungera
tämligen riskfritt på de ställen det an-
vänds, dock finns även vid denna han-
tering risk för förväxling varför denna
metod kräver strikta rutiner [4].

Direkt preoperativ
tappning
Direkt preoperativ tappning/späd-

ning (hemodilution) gjordes endast på
nio sjukhus (11 procent), och bara ett
enda sjukhus angav att de använde det
som en rutinmetod. Den slutliga vin-
sten i form av minskat blodtransfu-
sionsbehov med detta förfaringssätt är
omdiskuterad [3], vilket troligen var
skälet till att denna relativt enkla me-
tod inte praktiserades mer generellt.

Uppsamling och tvättning
av sårblod
Uppsamling av sårblod och tvätt-

ning med s k Cellsaver-teknik under
operationen användes vid 35 sjukhus
(41 procent). Intressant är att blodtvätt-
maskin finns vid samtliga nio region-
sjukhus, vid 13 av 22 länssjukhus och
vid 13 av 54 länsdelssjukhus. På hälf-
ten av sjukhusen användes blod-
tvättmaskinen bara vid något enstaka
tillfälle, medan sex sjukhus (7 procent)
hade peroperativ blodtvättning som ru-
tin vid vissa operationer och använde
metoden regelbundet. Övriga sjukhus
angav att de använde metoden ofta. In-
dikationen för användning av denna
teknik angavs vara stora blodkrävande
operationer,  exempelvis större ryggo-
perationer och större reoperationer vid
lossning av knä- eller höftproteser.
Ibland används tekniken även på pri-
mära protesoperationer på yngre pati-
enter eller patienter som tillhör Jeho-
vas vittnen, vilka vägrar alla former av
blodtransfusioner med lagrat blod,
även eget förtappat blod.

Tillvaratagande
av dränblod
Tillvaratagande av det eventuella

dränblodet efter operationen är en me-
tod som inte är lika spridd och som an-
vändes på 24 av alla sjukhus (27 pro-
cent). I de flesta fall användes någon
form av s k återvinningsdrän, där fil-
trerat helblod från dränet återgavs. Nå-
gra kliniker, sex stycken, använde i
stället tvättning med blodtvättmaskin
för rening av dränblodet innan det åter-
gavs. Kvaliteten på dränblodet har ifrå-
gasatts, vilket kan vara ett skäl till att
metoden inte nått större spridning [5,
6]. Metoden används framför allt efter
operation av knäproteser, som ju oftast

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  48  •  1996 4451



100

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

    0

Metod använd 
någon gång
Metod använd
 ofta/regelbundet

Rapporterad användning,
procent

1 2 3 4 5
Metod

Figur 1. Metoder använda för att
reducera homolog blodanvändning. 1 =
Farmakologisk behandling (erytropoietin,
aprotinin, desmopressin och
tranexamsyra); 2 = Preoperativ
autologblodstappning (predonation); 3 =
Direkt preoperativ tappning /spädning
(hemodilution); 4 = Peroperativ
blodtvättmaskin (cellsaver-teknik); 5 =
Postoperativt återvinningsdrän
(filterteknik eller tvättmaskin).



utförs under blodtomhet och därför har
hela sin eventuella blödning postopera-
tivt. Som maximal tid för återvinning
använde de flesta åtta timmar efter
operationens slut.

SAMMANFATTNING
Några kliniker kommenterade spon-

tant att enkäten fått dem att se över och
modernisera sina olika rutiner för blod-
användning vid den ortopediska enhe-
ten. Vi hoppas att denna artikel kan
göra fler intresserade i detta kontrover-
siella ämne. Ett återkommande argu-
ment i debatten är de ekonomiska
aspekterna på blodanvändningen. Man
kan finna åsikter talande både för och
emot olika metoders användning räk-
nat utifrån kostnaderna för använd-
ningen [7-9]. 

Intresse
för nya metoder
Farmakologiska metoder för att

minska blödningen har provats vid
många kliniker, medan stimulering av
erytropoesen för att höja låga blodvär-
den än så länge inte fått någon större
spridning. Preoperativ bloddonation
har också provats vid enstaka tillfällen
på många kliniker, men har ännu inte
fått någon större spridning delvis på
grund av ett upplevt motstånd från
många blodcentraler att införa denna
rutin. Detta skall ses i perspektivet att
denna metod, med förtappning och
lagring av eget blod, anses utgöra ba-
sen för en ökad autolog blodanvänd-
ning i t ex Tyskland och USA och där
ofta betecknas som »golden standard».
Direkt preoperativ tappning/spädning
används i rätt liten grad, trots metodens
enkelhet. Användning av blodtvättma-
skiner är vanlig även på mindre sjuk-
hus. Postoperativ återvinning har inte
provats lika ofta, trots en låg kostnad
om enbart filtrering av blodet görs före
återgivningen. Viss tveksamhet finns
angående kvalitetsskillnad mellan tvät-
tat och enbart filtrerat dränblod. De
metoder som används mest är post-
och peroperativ sårblodsåtervinning
(se Figur 1).
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Fortsatt EHEC-
spridning i Sverige
För exakt ett år sedan hade Sverige

sitt första kända utbrott av enterohe-
morragisk Escherichia coli, EHEC
O157. Vi kan nu i efterhand se att det
antagligen rörde sig om tre skilda ut-
brott, ett under oktober–november, ett
under december–januari, som bägge
berörde nästan hela landet, samt ett litet,
utdraget i Halland. I februari i år verka-
de dock det hela vara över.

Emellertid hade utbrottet till följd att
diagnostiken av EHEC skärptes. En bra
indikation på detta är att under 1995 ett
fall av utlandssmitta rapporterades, mot
14 hittills i år. Sannolikt har ju det san-
na infektionstrycket vid utlandsresa va-
rit någotsånär konstant.

Under 1996 har till den 11 november
71 fall av inhemsk EHEC-smitta rap-
porterats. Minst tio av dessa har haft he-
molytiskt uremiskt syndrom. Man kan
se en tendens till ökad incidens framåt
hösten, men det gäller nästan alla tarm-
sjukdomar.

I ett fåtal av dessa fall är smittkällan
klarlagd. Några undersökningar från
bl a Livsmedelsverket, Jordbruksverket
och branschorganet Köttforskningsin-
stitutet har visat att EHEC finns i
svenskt kött, om än i liten omfattning.
Detta är uppenbarligen en het potatis,
och vid ett livligt möte den 13 och 14
november med dessa organisationer,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
och SMI misslyckades man med att
konkret sammanfatta 1996 års under-
sökningsresultat i en pressrelease. Från
epidemiologiska enhetens sida är denna
lyhördhet för producentintressen oro-
ande, och vi känner oss ibland litet en-
samma i påpekandet att detta faktiskt är
en livsfarlig sjukdom.

Lyssavirus i Australien
Från Australien meddelas att man

hittat ett förut okänt lyssavirus hos
fladdermusarten »flygande rävar».
Möjligen har viruset överförts till män-
niska i två fall, varav det ena gäller en
kvinna som hanterade en skadad fly-
gande räv. Lyssavirus är nära släkt med
rabies, och ger mycket likartade sym-
tom. Rabiesvaccin skyddar, åtminstone
mot det lyssavirus som finns hos euro-
peiska fladdermöss.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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