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Intensivvården har under det senaste
decenniet genomgått en snabb utveck-
ling, som har bidragit till bl a att annan
avancerad behandling, såsom trans-
plantationer och stor kärlkirurgi, blivit
möjlig. Det som främst påverkat ut-
vecklingen av intensivvården i Sverige
är den ökande förståelsen av och sats-
ningen på denna vårdform: specialite-
ten anestesiologi har ändrat namn till
anestesiologi och intensivvård, alla re-
gionkliniker och de flesta större läns-
sjukhus har nu en intensivvårdsläkare
på heltid och intensivvårdssjuksköters-
korna är nu i stor utsträckning specia-
listutbildade.

Internationellt är emellertid inten-
sivvård inte alltid en anestesiologisk
specialitet, utan ofta en subspecialitet
till internmedicin eller kirurgi, och i vis-
sa länder till och med en egen specia-
litet.

Intensivvården handlägger i princip
patienter med livshotande, potentiellt
reversibla sjukdomstillstånd. Vården är
dyr; t ex kostar ett vårddygn på en inten-
sivvårdsavdelning mellan 15 000 och
40 000 kronor, vilket indikerar att in-
och utskrivningskriterierna bör vara
strikta. Trots att de flesta intensivvårds-
patienter har en livshotande sjukdom är
resultaten av vården mycket bra; i Sve-
rige är mortaliteten på intensivvårdsav-
delningarna mindre än 10 procent; 70
procent av patienterna skrivs hem från
sjukhuset. I en finsk studie på över
12 000 patienter var tvåårsöverlev-
naden 60 procent.

Livskvalitet ett mått
på intensivvårdens resultat
Överlevnad är emellertid ett dåligt

mått på intensivvårdens resultat. Efter-

som målsättningen med intensivvård är
att återföra patienten till ett liv med en
livskvalitet som patienten kan accepte-
ra, är det rimligare att använda livskva-
litetsrelaterade mått. Sålunda har Drag-
stedt i ett stort Köpenhamnsmaterial
från sent 1980-tal visat att av de patien-
ter som vårdats på en allmän intensiv-
vårdsavdelning och som överlevt två år
(mortalitet 43 procent) hade 50 procent
återgått till normal aktivitet, 30 procent
hade begränsad aktivitet och 20 procent
var fortfarande sjuka.

Flera omständigheter kan förklara
framstegen: förutom att de personella
resurserna har stärkts, har teknologin
avseende övervakning, laboratoriedia-
gnostik och behandling av sviktande or-
ganfunktioner på ett påtagligt sätt för-
bättrats. Även på läkemedelsområdet
har man gjort nya landvinningar, och
kunskapen om orsakerna till kritisk
sjukdom har ökat dramatiskt.

Systemisk inflammation
vanlig orsak till intensivvård
Det tillstånd som mer och mer har vi-

sat sig vara den främsta orsaken till och
den viktigaste indikationen för inten-
sivvård är »systemisk inflammation»
(systemic inflammatory response syn-
drome, SIRS). SIRS är en generell in-
flammatorisk process som initieras bl a
av trauma, pankreatit, ischemi, toxiner,
vävnadssönderfall och bakterieproduk-
ter (t ex endotoxin) i blod. Detta i sin tur
leder till frisättning av cytokiner, som
påverkar komplement-, bradykinin-
/kallikrein-, koagulations- och fibrino-
lyssystemen och aktiverar makrofager,
lymfocyter och neutrofila blodkroppar.
De aktiverade vita blodkropparna fast-
nar på och penetrerar kärlendotelet med
hjälp av adhesionsmolekyler, och frisät-
ter sedan bl a fria syreradikaler som
skadar endotelet. Kapillärerna börjar
läcka och mikrotromber bildas (disse-
minerad intravasal koagulation, DIC).
Syntesen av både endotelin (en vaso-
konstriktor) och kvävemonoxid (en va-
sodilatator, NO) stimuleras.

Detta leder till nedsatt perfusion och
en försämrad syrgastransport till vä-
sentliga organsystem, medan mindre
viktiga organ blir överperfunderade (åt-
minstone initialt i förloppet). I tarmen

uppstår erosioner på slemhinnan (per-
meabiliteten av bakterieprodukter ökar,
»stressulcus»), leverns funktion påver-
kas, njurfunktionen försämras (akut tu-
bulär nekros), hjärtat sviktar och plas-
ma läcker ut i lungalveolerna (acute re-
spiratory distress syndrome, ARDS).
Som en effekt av den dåliga organperfu-
sionen ses också en ökad halt av laktat
och ett negativt basunderskottvärde i
blodet.

Om adekvat behandling sätts in ti-
digt är processen potentiellt reversibel.
Om inte, kan den leda till långdragen
multipel organsvikt eller till patientens
död. Man skall också vara medveten om
att även en kort ischemiperiod, speciellt
i tarmen, kan leda till kraftig frisättning
av oxygenradikaler när perfusionen
återkommer, vilket ger ytterligare cell-
skador (s k reperfusionsskador).

Den pro-inflammatoriska processen
kan på grund av frisättning av anti-in-
flammatoriska cytokiner efter några
dygn gå över i en anti-inflammatorisk
fas, s k CARS (compensatory anti-in-
flammatory response syndrome). Im-
munsystemet hämmas och patienten
kan bli mycket känslig för nya infektio-
ner. 

Hämning av mediatorer
Eftersom symtomen på SIRS orsa-

kas av att blodkroppar och endotel blir
aktiverade av cytokiner och endotoxin
har man försökt hämma processerna på
olika nivåer, t ex med steroider och an-
tikroppar mot endotoxin och olika cyto-
kiner. Många av dessa hämmare har
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fungerat utmärkt i djurexperiment, men
i stora multicenterstudier har effekterna
varit dubiösa. Ett problem är att cyto-
kinfrisättningen, som har både en pro-
och en anti-inflammatorisk komponent,
också har positiva effekter; det kan vara
så, att processerna vid SIRS inte skall
hämmas. Om t ex den pro-inflammato-
riska processen hämmas under CARS-
stadiet kan den anti-inflammatoriska
effekten bli så kraftig att patienten blir
allvarligt immunsupprimerad. Det finns
nu också indicier på att immunsystemet
till och med bör stärkas i vissa fall ge-
nom att t ex de vita blodkropparna sti-
muleras med speciella tillväxtfaktorer.

Det allra viktigaste tycks dock vara
att med antibiotika eller kirurgi snabbt
undanröja den utlösande orsaken, och
att undvika att hämma kroppens egna
försvarsprocesser.

Behandling
av cirkulationspåverkan
En bidragande orsak till cirkula-

tionspåverkan vid SIRS är den kväve-
monoxidorsakade kärldilatationen.
NO-syntetashämmare har prövats efter-
som de konstringerar kärlen och ökar
blodtrycket. Detta kan förefalla vara
gynnsamt, men djurstudier tyder på att
perfusionen försämras både i den redan
påverkade tarmmukosan och i njurarna;
effekten liknar den man får av mycket
hög sympaticusaktivitet. I dessa studier
dör djuren snabbare i behandlingsgrup-
perna.

En multicenterstudie av patienter på-
går, där även svenska centra deltar, men
resultaten är ännu ej bearbetade. Det är
dock troligt att man kommer att finna att
blodtrycket ökar och att andra vasopres-
sorer, såsom noradrenalin, kan undva-
ras; mycket litet talar emellertid för att
mortaliteten kommer förändras till det
positiva.

Shoemaker, en amerikansk kirurg,
visade 1988 att en ökad generell syrgas-
transport till »supranormala värden»
minskade mortaliteten vid stor elektiv
kirurgi. Detta koncept antogs även gäl-
la vid SIRS, och blev inom några år en
dogm som innebar att alla fall med
SIRS skulle behandlas, förutom med
vätska, med massiva doser av inotropa
farmaka. Denna behandlingsregim vid
SIRS havererade emellertid 1994, då
Hayes och medarbetare från London
fann att den snarare ökade, i stället för
att minska, mortaliteten hos intensiv-
vårdspatienter. En stor studie från Itali-
en har inte heller kunnat visa några för-
delar med supranormala värden.

I motsats till vad som gäller vid

SIRS, finns fortfarande indicier på att
Shoemakers behandlingsstrategi kan
vara av värde vid den ursprungliga indi-
kationen, dvs före och under stor kirur-
gi.

Hur skall man då behandla cirkula-
tionspåverkan vid SIRS? Det är fortfa-
rande osäkert om vilken inotrop eller
vasoaktiv substans som skall användas.
Däremot råder enighet om att snabb
vätskebehandling med en optimering
av intravasal fyllnad och återflöde till
hjärtat är essentiell.

Strategi
vid sviktande lungfunktion
Liksom i övriga kapillärer ökar per-

meabiliteten i lungans kapillärer kraf-
tigt i samband med SIRS, och plasma
läcker ut i interstitiet och alveoler. Sur-
faktantfunktionen påverkas och gasut-
bytet försämras. En annan bidragande
faktor till försämringen av gasutbytet är
att den fuktiga och tunga lungan kom-
primerar de nedre liggande lungavsnit-
ten, som blir atelektatiska.

För att upprätthålla gasutbytet och
hålla en normal arteriell koldioxidnivå
användes tidigare ofta relativt stora ti-
dalvolymer vid respiratorbehandling-
en. Detta medförde emellertid att luft-
vägstrycken under inandningen ökade
till ibland farliga nivåer, som i sig åstad-
kom övertänjning av alveoler och små
luftvägar med ökade lungskador som
följd.

Studier under senare år har visat att
höga koldioxidhalter i blodet kan tillå-
tas utan att patienterna utsätts för fara.
Därför används nu mindre tidalvolymer
och lägre luftvägstryck under inand-
ningen än förr, vilket troligtvis minskar
risken för respiratororsakade lungska-
dor. För att denna behandlingsstrategi
skall ha en positiv effekt fordras att
lungans alveoler öppnas och hålls öpp-
na under hela andningscykeln. Det är
därför viktigt att lungan förhindras att
falla samman under exspirationen. Det-
ta kan åstadkommas genom användning
av ett s k positivt slutexspiratoriskt
tryck. På så sätt undviks att slitskador
uppstår då lungdelarna öppnas under
inspirationen.

Syresättning av blodet kan dock fort-
farande vara ett problem, trots att posi-
tivt slutexspiratoriskt tryck används ru-
tinmässigt för att motverka atelektas-
bildning i lungan. Inhalation av kväve-
monoxid kan då användas, vilket för-
bättrar syresättningen i över 50 procent
av fallen genom att öppna upp blodkär-
len i de ventilerade lungavsnitten. Det
är emellertid ännu så länge tveksamt om

behandling med NO förbättrar överlev-
naden, trots förbättringen i syresätt-
ning, eftersom mortaliteten i SIRS och
ARDS oftast inte beror på hypoxi utan
på grundsjukdomen eller annan organ-
svikt.

Åtminstone tre studier har försökt
svara på denna fråga. Två av dessa, en
amerikansk och en europeisk, har inte
kunnat påvisa någon positiv effekt på
överlevnad med hjälp av NO. En annan
europeisk multicenterstudie, som styrs
av svenska forskare, har, vad vi vet,
ännu inte visat på sänkt mortalitet med
NO-inhalation. I Sverige får NO-inha-
lation, förutom i studier, användas en-
dast på licens, och då bara till patienter
med svår livshotande lungsvikt.

En annan lovande och enkel metod
som ofta förbättrar syresättningen är att
vända patienten till bukläge. Vi har se-
dan fem år tillbaka praktiserat detta vid
svår ARDS, och då använt oss av en
speciell madrass. Trots att det kan tyck-
as besvärligt att sköta omvårdnaden när
patienten ligger på magen fungerar det
oftast tillfredsställande. Extrakorporeal
cirkulation (konstgjord lunga) används
inte längre i Sverige, då metoden är
komplicerad och dyr och, enligt inter-
nationella studier, inte förbättrar över-
levnaden.

Sammanfattningsvis är det även för
lungan av väsentlig betydelse att grund-
sjukdomen och cirkulationssvikten be-
handlas snabbt och effektivt. För att
minska lungskador bör lungan vara ex-
panderad, låga luftvägstryck bör använ-
das under inandningen och ett positivt
sluttryck under utandningen. Förutom
positivt slutexspiratoriskt tryck kan
eventuellt NO-inhalation eller behand-
ling i bukläge förbättra en otillräcklig
syresättning, även om utgången troligt-
vis inte förändras av dessa åtgärder.

Så behandlas
försämrad njurfunktion
Njuren, liksom tarmen, har en »mot-

ströms»-cirkulation, vilket gör den spe-
ciellt känslig vid cirkulationssvikt.

Dopamin i låg dosering har använts
för att förbättra njurgenomblödning och
diures. Emellertid finns det nu ett flertal
studier där man inte har kunnat visa att
dopamin förbättrar njurfunktionen vid
SIRS. Tvärtom kan dopamininfusion
till och med ge allvarliga biverkningar,
som t ex försämring av tarmcirkulatio-
nen eller hämning av utsöndringen av
tillväxthormon och tyreoideastimule-
rande hormon (TSH) från hypofysen.

Mannitol används ofta för att öka
urinproduktionen. Även i detta sam-
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manhang saknas studier som visar att
preparatet skulle förbättra njurfunktio-
nen. Liksom hos dopamin överväger bi-
effekterna: mannitol försämrar syre-
sättningen i njurens medulla och har i
vissa fall orsakat akut njursvikt. Dess-
utom kan diuretika öka diuresen på ett
sätt som kan accentuera en hypovolemi.
Diuresen är en av de viktigaste övervak-
ningsparametrarna för att bedöma intra-
vasal blodvolym och njurcirkulation.
Tillförsel av diuretika kan därför spoli-
era möjligheten att använda diuresen
som ett mått på njurcirkulationen, och
därmed eliminera dess användbarhet
som styrmedel för vätsketillförseln.

Hur skall då njurfunktionsnedsätt-
ningen kunna undvikas? Det är klart vi-
sat att snabb och riklig intravenös väts-
ketillförsel är av stor vikt. Det är också
viktigt att hålla ett tillräckligt perfu-
sionstryck; redan ett medelblodtryck på
ca 65 mm Hg sänker det renala blodflö-
det med 20 procent och den glomerulä-
ra filtrationshastigheten med 30 pro-
cent. Ett medelblodtryck på 75–80 mm
Hg håller dessa på normal nivå.

Om dialysbehov uppkommer är en
kontinuerlig metod att föredra, företrä-
desvis s k kontinuerlig veno-venös he-
mofiltrationsdialys (CVVH-D). Dock
har ännu inga kontrollerade studier
övertygande visat att kontinuerlig dia-
lys minskar mortaliteten mer än inter-
mittent dialys. Däremot är det helt klart
att kontinuerlig dialys ger en stabilare
cirkulation och gör det enklare att sköta
vätskebalansen. Eventuellt kan konti-
nuerlig dialys även modifiera det in-
flammatoriska svaret vid SIRS genom
att filtrera bort cytokiner och andra me-
diatorer. Om detta i sig förändrar pro-
gnosen är dock osäkert.

Biokompatibla dialysmembran har
nu börjat användas rutinmässigt vid dia-
lys av intensivvårdspatienter. Dessa
membran aktiverar varken vita blod-
kroppar eller kaskadsystemen, och har i
studier visat sig att bättre än konventio-
nella cellulosamembran öka överlevna-
den hos dialyskrävande intensivvårds-
patienter.

Snabb och adekvat restituering av
cirkulation och blodtryck är essentiell.
Varken diuretika eller dopamin förbätt-
rar njurfunktionen. Kontinuerlig dialys
är nu den rekommenderade metoden
vid akut njursvikt hos intensivvårdspa-
tienter. 

Behandling av tarm-
och leverpåverkan
Vid nedsatt splanchnicusperfusion

uppstår ischemi i tarmvillis toppar (på

grund av motströms-kärlförsörjningen
av villi), och risken för blödning och
ökad permeabilitet för bakterier och
bakterieprodukter är stor. Enligt den s k
tarmhypotesen kan dessa bakteriepro-
dukter accentuera SIRS-reaktionen på
grund av aktiveringen av vita blodkrop-
par framför allt i tarmväggen. Detta le-
der i sin tur till ytterligare ökad ischemi
i tarmmukosan, och en ond cirkel upp-
står. Dessutom ger varje ischemiperiod
nya skador vid reperfusionen genom en
kraftig oxidativ stress.

Tarmen är således hårt drabbad vid
SIRS och behöver därför stöd. Förutom
att snabbt förbättra den generella cirku-
lationen har försök gjorts att omdistri-
buera cirkulationen till tarmen med
dopamin, dopaminanaloger (såsom
dopexamin) eller prostacyklin. Dop-
amin har troligtvis ingen positiv effekt,
medan dopexamin, om det tillförs före
en skada, t ex före stor kirurgi, eventu-
ellt kan vara till nytta. Det är dock tvek-
samt om dopexamin har någon positiv
effekt på tarmcirkulationen hos patien-
ter med redan etablerad SIRS.

Det tycks emellertid vara viktigt för
tarmen att enteral tillförsel av näring på-
börjas tidigt. Enteral nutrition, till skill-
nad från enbart parenteral nutrition,
ökar perfusionen av tarmmukosan, för-
hindrar mukosaatrofi samt förbättrar
tarmens barriärfunktion och peristaltik.
Enteral nutrition har också visat sig
minska infektionsfrekvensen vid trau-
ma och efter stor kirurgi.

Man har även försökt modifiera sam-
mansättningen av näringslösningar ge-
nom att tillsätta t ex glutamin, arginin
och omega-3-fettsyror för att ytterliga-
re förbättra tarmfunktionen och samti-
digt stimulera immunförsvaret. Djurex-
perimentellt har detta visat sig ha posi-
tiva effekter, men vid studier av inten-
sivvårdspatienter har effekterna varit
mer osäkra.

Även för tarmens del är det viktigt att
snabbt behandla en cirkulationssvikt
med adekvat vätsketillförsel. Omdistri-
bution av cirkulationen med hjälp av va-
soaktiva farmaka är av tvivelaktigt vär-
de, medan tidig enteral näringstillförsel
tycks vara värdefull och därför nu ges
allt oftare till intensivvårdspatienter.

Glöm inte människan!
Intensivvårdens utveckling har i hög

grad bidragit till att prognosen vid
många livshotande tillstånd har förbätt-
rats. Detta kan inte sättas i samband
med enstaka åtgärder, s k »magic bul-
lets», utan beror främst på ökad kun-
skap om orsakerna till kritisk sjukdom

samt på små kontinuerliga förbättringar
inom flera områden, bl a chockbehand-
ling, infektionsbehandling, nutrition
och respiratorterapi.

Fler intensivvårdsintresserade läka-
re än tidigare ägnar sig på heltid åt den-
na typ av avancerad behandling, och
omvårdnaden sköts av högt specialise-
rade och mycket kvalificerade sjukskö-
terskor och annan vårdpersonal.

Slutligen: när man bedriver vård av
detta slag är det lika viktigt som vid an-
nan vård att man hela tiden kommer
ihåg att det är en medmänniska med själ
och känslor man behandlar, trots att pa-
tienten ibland är helt gömd av övervak-
nings- och livsuppehållande apparatur.
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