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Höga krav ställs på säkerhet och än-
damålsenlighet hos de farmakologiska
preparat som används i Sverige. Elekt-
rolytfria vätskor för spolning under uro-
logiska och gynekologiska ingrepp är
dock mer eller mindre fria från sådana
krav på dokumentation. De uppfattas
knappast som läkemedel utan som tek-
niska hjälpmedel av typ rengöringsme-
del och tvål. Det är dock väl känt att
spolvätska ofta absorberas till patienten
genom öppnade blodkärl. Fenomenet är
bäst känt från transuretral resektion av
prostatakörteln (TURP) och transcervi-
kal resektion av endometriet (TCRE).
Då vätskan kommer in i patientens
kropp är situationen liktydig med en in-
travenös tillförsel, och då har spol-
vätskornas farmakologiska effekter be-
tydelse för följderna. Allvaret i dessa
borde få avgöra vilka spolvätskor som
försvarar en plats på marknaden. 

Synrubbningar och illamående
av glycin
En spolvätska som inte bör användas

alls är glycin 2,2 procent. Experimen-
tella studier visar nämligen att glycin
2,2 procent är förknippat med större ris-
ker än andra spolvätskor. Hos mus är

glycin 2,2 procent givet intravenöst [1]
och intraperitonealt [2] associerat med
en mindre chans till överlevnad än mot-
svarande volym glycin 1,5 procent. En
mus överlever också betydligt större
mängder mannitollösning [1, 3].

Vi har också genomfört en studie där
1 liter 2,2-procentig glycinspolvätska
gavs som intravenös infusion under 20
minuter till friska försökspersoner [4].
Sex av sju fick biverkningar i form av
synrubbningar och illamående. När
samma försökspersoner erhöll 1,5-pro-
centig glycin med 1 procent etanol (som
markör för absorption) uppkom endast
lättare stickningar i huden. Kommersi-
ellt tillgängliga mannitollösningar gav
inte upphov till några biverkningar alls. 

Hög koncentration ingen fördel
Glycin 2,2 procent finns registrerat i

Sverige och i ett par andra länder, me-
dan glycin 1,5 procent är vanligast in-
ternationellt. Skälet till att använda den
högre koncentrationen är att lösningen
då blir iso-osmolär, vilket antas motver-
ka cellsvullnad. Men ett överskott gly-
cin passerar intracellulärt och efter en
timme är koncentrationen inuti cellerna
densamma som utanför [5]. Med hjälp
av muskelbiopsier har det visats att gly-
cinkoncentrationen inne i cellerna sjun-
ker mycket långsamt, medan majorite-
ten av det extracellulära glycinet för-
bränns (främst i levern) inom ett par
timmar [5]. Denna glycingradient åter-
speglar att aminosyran endast långsamt
diffunderar ut ur cellerna, vilket ger
upphov till en dosberoende halverings-
tid i plasma [6] samt ett osmotiskt be-
tingat ödem, som är tydligare än för al-
ternativa spolvätskor [7]. Både ur teore-
tisk och empirisk aspekt bortfaller allt-
så den tänkta fördelen med att använda
glycin 2,2 procent istället för glycin 1,5
procent.

Under de senaste två åren har en
mängd uppgifter framkommit som inte
är särskilt smickrande för glycinlösning
som sådan. Mortaliteten hos mus [3]
och kanin [8] är högre vid tillförsel av
1,5-procentig glycin än vid  tillförsel av
mannitollösning. En kombination av
morfologiska, kliniska och epidemiolo-
giska studier antyder också att glycin
1,5 procent medför subakuta skador på

hjärtat. Hos kanin ger visserligen alla
spolvätskor upphov till ett interstitiellt
ödem i hjärtat, men endast glycin 1,5
procent ger utslag när myokardiet be-
handlas med specialfärgningar som in-
dikerar hypoxi. Dessutom uppkommer
ibland subendokardiella nekroser med
leukocytmigration [7]. Vi har just be-
kräftat existensen av dessa glycinnekro-
ser i en avslutad men ännu opublicerad
studie på mus. Nekroserna är sannolikt
uttryck för en ödembetingad försäm-
ring av den lokala cirkulationen i hjär-
tat, samt för den allmänt devitaliseran-
de effekt på kardiomyocyter som utövas
av flera spolvätskor men som är särskilt
uttalad för glycin 1,5 procent [9]. Var-
ken ischemi eller nekroser uppkommer
dock när mannitol eller sorbitol–manni-
tol ges till försöksdjur [7].

Fördubblad risk för hjärtinfarkt
Kliniska observationer och epide-

miologi styrker att 1,5-procentig glycin
ger upphov till subakuta effekter på
hjärtat hos patienter. T-vågsdepression
eller inversion uppkom på EKG inom
ett dygn hos 9 av 11 patienter (82 pro-
cent) som genomgick TURP under vil-
ken mer än 1 liter glycin absorberats
[10]. Några sådana förändringar före-
kom inte hos de patienter som också ge-
nomgick TURP men där absorption av
spolvätska ej förekom. Jag har också
hittat patienter där denna EKG-föränd-
ring efter måttlig absorption av 1,5-pro-
centig glycin kvarstått under flera dagar
till veckor. Endast enstaka patienter har
studerats efter absorption av mannitol,
men där tycks EKG vara oförändrat.

Det har nyligen visats att absorption
av glycinlösning fördubblar långtidsris-
ken för hjärtinfarkt efter TURP. Riskök-
ningen är fullt utvecklad vid en absorp-
tion av endast 500 ml och tycks dessut-
om vara ännu större hos patienter som
haft hjärtinfarkt före operationen [11].
Detta fynd är i sig självt oroande men
ger också ny dimension åt de retrospek-
tiva studier som visar att långtidsmorta-
liteten är högre efter TURP än efter öp-
pen kirurgi [12-17] och exspektans [18]
hos patienter med prostatahyperplasi.
Frågan om den högre mortaliteten är
visserligen kontroversiell, men resulta-
tet har i en studie förklarats med en ökad
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Säkerheten hos elektrolytfria
spolvätskor har inte dokumen-
terats på samma sätt som för lä-
kemedel. Absorption av spolvät-
ska till blodbanan är dock så
vanligt under endoskopiska in-
grepp att en diskussion om de
risker som är förknippade med
användning av olika vätskor bör
inledas. Nya upp-gifter om myo-
kardskador ger underlag för att
ifrågasätta om glycin, i någon
av dess båda koncentrationer,
skall få finnas kvar på markna-
den.



incidens av dödlig hjärtinfarkt [12].
Glycin är en helt dominerande spolväts-
ka i de länder där långtidsmortaliteten
undersökts, och bruket har dokumente-
rats i flera av studierna. Man kan inte
utesluta att glycinets devitaliserande ef-
fekt på hjärtcellerna här spelar en roll,
på samma sätt som enstaka doser cyto-
statika med kardiotoxiska egenskaper
ökar morbiditeten i hjärtsjukdomar un-
der många år [19, 20].

Risk för dödlig utgång
Biverkningar av spolvätskor har be-

tydelse för sjukvården eftersom an-
vändningen av dem är mycket omfat-
tande. Under TURP sker absorption av
mer än 1 liter spolvätska vid mellan 5
och 10 procent av operationerna [21-
23] och sådant upptag är till och med
ännu vanligare under TCRE [24, 25].
Incidensen kan möjligen reduceras ge-
nom dränering av urinblåsan med su-
prapubisk trokar [26], även om nya stu-
dier antyder att betydelsen av denna
prevention är överskattad [27, 28].

Risken för akuta symtom från centra-
la nervsystemet av typen illamående och
kräkningar är sjufaldigt ökad när mellan
1 och 2 liter glycin 1,5 procent absorbe-
ras än om ingen spolvätska alls läckt in
till patienten [29]. Symtomen missupp-
fattas ofta som biverkningar av aneste-
sin, varför förekomsten av milda s k
TUR-syndrom vanligen är grovt under-
skattad. Absorption överstigande 3 liter
är mer sällsynt men leder till svårt TUR-
syndrom som kräver intensivvård och
innebär risk för dödlig utgång. Flera le-
tala TUR-syndrom har faktiskt rappor-
terats efter TCRE på senare tid [30, 31].

Nya kliniska studier
I Stockholm har två randomiserade

dubbelblindstudier genomförts för att
jämföra biverkningarna hos olika spol-
vätskor under TURP. Sådana studier
möjliggörs av att absorption numera
tämligen enkelt kan kvantifieras med
etanol [32]. Den första studien omfattar
ett 70-tal patienter från Södersjukhuset
och Huddinge sjukhus som absorberat
mellan 500 ml och 2,5 liter spolvätska.
Resultatet visar att biverkningarna inte
blir färre av att glycininnehållet mins-
kas från 1,5 procent till 1 procent.

En preliminär analys av den andra
studien tyder på att 3-procentig manni-
tol bara ger en tredjedel så många bi-
verkningar som 1,5-procentig glycin.
När man till detta lägger misstankarna
om kardiella långtidseffekter samt den
sämre överlevnaden i djurförsök så
framträder glycin 1,5 procent i ett allt
mer dubiöst skimmer.

Kunskaperna ökar
Om preparatet skall få finnas kvar i

farmakopén är en betydligt viktigare

fråga avseende glycin 1,5 procent än när
det gäller glycin 2,2 procent. Framför
allt har den internationella implikatio-
ner. Skepsis mot glycin har tidigare
grundats på dess tendens att ge metabo-
lismrelaterade biverkningar och även
på dess roll som signalsubstans i centra-
la nervsystemet. Dessa var okända när
spolvätskan introducerades i slutet av
1940-talet. Någon konsensus om valet
av spolvätska har dock inte stått att få
enär kunskapen om de alternativa väts-
kornas biverkningar länge varit anekdo-
tisk.

I de nya studierna, som främst är in-
riktade på morfologiska förändringar
och akut mortalitet hos försöksdjur,
framskymtar dock en bild av spolväts-
kors farlighet där mannitol klarar sig
bäst och glycin sämst medan sorbi-
tol–mannitol hamnar i en mellanställ-
ning.
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