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På alla nyfödda barn i Sve-
rige tas det s k PKU-provet för
screening av bl a fenylketonuri
(PKU). Provet tas oftast som ett
kapillärt blodprov i hälen. Den-
na form av provtagning på ny-
födda barn har på senare tid
ifrågasatts, eftersom det är
smärtsamt. Det finns skäl att i
stället rekommendera ett ven-
prov i handryggen som första
alternativ vid PKU-provtagning.

På alla nyfödda barn i Sverige, dvs
100 000 per år, tas minst ett blodprov,
det s k PKU-provet. Detta prov infördes
i Sverige för mer än 30 år sedan. Det be-
står av några droppar blod som får tor-
ka in på ett filtrerpapper. PKU-provet
används numera för screening med av-
seende på fenylketonuri (PKU), galak-
tosemi, kongenital hypotyreos och kon-
genital binjurebarkshyperplasi. 

I nu gällande medicinalförfattning,
MF 1988:20, finns ingen rekommenda-
tion avseende metod vid PKU-provtag-
ning [1]. För närvarande finns endast
PKU-laboratoriets provtagningsföre-
skrifter, i vilka ett kapillärprov i hälen
rekommenderas. 

Under de senaste åren har nyfödda
barns smärta i samband med provtag-
ning och andra ingrepp uppmärksam-
mats. Tidigare ansågs att nyfödda barn
var mindre smärtkänsliga än vuxna.
Den missuppfattningen har nu korrige-
rats. Vi har vidare fått ökad kunskap om
hur det nyfödda barnets centrala nerv-
system utvecklas. Barnet genomgår un-
der sin utveckling s k kritiska perioder,
under vilka det kan präglas för all fram-
tid av t ex smärtsamma stimuli. 

Rekommendationen att PKU-prov
bör tas genom hälstick har ifrågasatts
[2]. Vilken provtagningsmetod är bäst –
kapillärt hälprov eller venöst hand-
ryggsprov? 

Vi har granskat dagens praxis och
det vetenskapliga underlaget för den
gällande rekommendationen. Vår slut-
sats blev att det finns goda skäl för att
rekommendera venös blodprovstag-
ning på handryggen som första alterna-
tiv för samtliga barn. Om barnet samti-
digt får oral glukoslösning, ammas eller
sitter i föräldrarnas famn verkar vara av
mindre betydelse för barnets smärtupp-
levelse. Bedövningssalva har inte visat
sig ha någon effekt när det gäller att
minska smärtan vid hälstick. 

Smärtsinnets utveckling
Anand och medarbetare kunde vid

mitten av 1980-talet visa att underburna
barn som fick otillräcklig smärtlindring
i samband med operationer för slutning
av öppetstående ductus arteriosus upp-
visade tecken på kraftiga stressreaktio-
ner [3]. Samma forskargrupp kunde

även visa att anestesi och tillförsel av
fentanyl kunde reducera stressen [4].
De konstaterade att de neuroanatomis-
ka, transmittorkemiska och neurofysio-
logiska förutsättningarna finns för en
väl fungerande nociceptiv funktion re-
dan vid 22–24 veckors gestationsålder
[3]. Fitzgerald visade att det för tidigt
födda barnet hade tecken på ett ökat no-
ciceptivt inflöde och sämre smärthäm-
mande mekanismer [5]. Detta var tvärt-
emot vad man tidigare hade ansett. 

Man har även kunnat visa att akti-
viteten i nedåtstigande, smärthämman-
de banor från kärnor i mellanhjärnan
och rostrala medulla var lägre hos pre-
matura kattungar än hos fullgångna
ungar. I dessa system sker en normal
hämning av transmissionen av smärt-
samma signaler till cortex. De bromsan-
de mekanismerna förefaller att utveck-
las senare än de smärtfortledande. Det-
ta kan betyda att de underburna barnen
i själva verket har ett sämre skydd mot
smärtstimulering än det fullgångna bar-
net. Majoriteten (97 procent) av de ny-
födda barnen är dock fullgångna. Det
fullgångna nyfödda barnet har ett fun-
gerande nociceptivt system, och man
kan utgå ifrån att den nyfödde kan kän-
na smärta. 

Finns det ett smärtminne?
Det finns således både kliniskt och

djurexperimentellt stöd för att för tidigt
födda barn har ett fungerande smärtsy-
stem och möjligen känner smärta star-
kare än vuxna individer. Vilken bety-
delse har detta för ett barns framtid?
Finns det ett smärtminne? Vuxna har
vanligen inga minnen från de första lev-
nadsåren, och då är det lätt att också för-
neka att smärtsamma upplevelser fast-
nar i minnet. 

I flera djurexperimentella studier har
man emellertid påvisat negativa effek-
ter på beteendet efter tidiga smärtsam-
ma upplevelser. Anand och medarbeta-
re har nyligen studerat råttors sociala
beteende sedan försöksdjuren blivit ut-
satta för smärtsam stimulering fyra
gånger dagligen under de första sju lev-
nadsdagarna [6]. En kontrollgrupp ut-
sattes i stället för taktil stimulering. I
jämförelse med kontrollgruppen uppvi-
sade de djur som utsatts för smärta sig-
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nifikanta avvikelser i socialt beteende
som vuxna. De undvek t ex kontakter
med andra djur, och hade uttalad prefe-
rens för alkoholhaltiga drycker i jämfö-
relse med en kontrollgrupp [6]. Smärt-
samma procedurer kan således hos för-
söksdjur sätta spår senare i livet. 

Tidig smärta påverkar hela smärtsin-
nets utveckling. Smärtsinnet är som en
krockkudde i en bil: det behövs för in-
dividens överlevnad, men skall helst
inte användas.

Bedövningssalva eller ej?
Bedövningssalvan Emla ger inte yt-

bedövning vid hälstick hos underburna
barn [7]. I en nyligen genomförd studie
på Karolinska sjukhuset fann vi att
Emla inte heller lindrar smärtan vid häl-
stick på nyfödda fullgångna barn i sam-
band med PKU-prov [8]. Emla har
emellertid visat sig ge god analgesi vid
venpunktion på handryggen hos äldre
barn och vuxna [9, 10]. I områden med
hög hudcirkulation, t ex ansiktet, har
Emla visat sig ha sämre effekt [11]. 

För att klarlägga om den uteblivna
effekten vid hälstick hos nyfödda kunde
bero på skillnader i hudtjocklek eller
hudgenomblödning studerade vi nyföd-
da barn. Vi fann inga skillnader i hud-
tjocklek, men en trefaldigt ökad hudge-
nomblödning i hälen i jämförelse med
handrygg respektive panna [12]. Den
uteblivna effekten skulle därför kunna
bero på att Emla sköljs bort i applika-
tionsområdet och därmed inte uppnår
en tillräckligt hög vävnadskoncentra-
tion för att blockera smärtreceptorerna. 

Förutom hälen används fingerblom-
man för kapillärstick. Detta område har
en anatomisk struktur likartad den i hä-
len. I en pilotstudie fann vi att Emla inte
kan blockera smärtan vid kapillärstick i
fingret hos vuxna [13]. 

Hälsticket gör ont [14], men även
den manuella stasningen av den trauma-
tiserade hälen är smärtsam [15]. Tyvärr
finns idag inget effektivt sätt att lindra
smärta vid hälstick. Olika metoder har
prövats. Förutom ytanestetika har am-
ning eller tillförsel av oral glukoslös-
ning till barnet i samband med hälstic-
ket visat sig ge ett minskat smärtsvar
[16-18]. Effekterna av oralt tillförd glu-
koslösning måste emellertid studeras
ytterligare, då det finns risk för en felak-
tig koppling mellan den positiva upple-
velsen av födointag och smärtan vid
hälsticket. 

Venpunktion
ett alternativ till hälstick
På neonatalavdelningar har man se-

dan länge använt sig av venpunktion vid
akut blodprovstagning på nyfödda barn.
Sannolikt har denna metod använts ef-
tersom den ansetts vara effektivare än
hälstick. För att pröva om venpunktion

vid PKU-prov skulle kunna vara ett al-
ternativ till hälsticket studerades 120
friska nyfödda barn som vårdades på
Karolinska sjukhusets BB-avdelning.
Barnen randomiserades till tre grupper:
en venpunktionsgrupp där PKU-provet
togs med kanyl (Microlance 0,9 × 40
mm) och två grupper där provet togs
med hälstick, den ena gruppen med
»stor» lansett (Microlance), den andra
med »liten» lansett (CCS Minilancet). 

PKU-provet kunde genomföras med
endast ett stick hos 86 procent av barnen
i venpunktionsgruppen, jämfört med
hos 40 procent i gruppen med »stor»
lansett och 20 procent i gruppen med
den »lilla» lansetten. Vidare tog det be-
tydligt mindre tid att få ett adekvat
PKU-prov med venpunktion. Smärtreak-
tionen dokumenterades med beteende-
parametrar. Det visade sig att venpunk-
tion var betydligt mindre smärtsam än
hälstick. Endast 46 procent av barnen i
venpunktionsgruppen reagerade med
ett skrik jämfört med 85 procent av bar-
nen i lansettgrupperna. 

Slutsatsen blev att venpunktion är ef-
fektivare och mindre smärtsam än häl-
stick vid provtagning på nyfödda barn
[19]. I en nyligen avslutad studie har vi
funnit att den smärtreaktion som ändå
finns vid venpunktion på handrygg yt-
terligare kan minskas efter behandling
med bedövningssalva under 60 minuter. 

Varför har då hälsticket kommit att
bli den metod som rutinmässigt an-
vänds vid PKU-provtagning på nyföd-
da barn, inte bara i Sverige utan prak-
tiskt taget i hela västvärlden? En miss-
uppfattning är troligen att det skulle
krävas mindre teoretisk utbildning för
att sticka i hälen än i venen. I själva ver-
ket krävs utbildning och praktik för
bägge provtagningsmetoderna. 

Det skulle vara olyckligt om fackligt
avtalade behörighetsregler för barnskö-
terskor respektive sjuksköterskor skulle
hindra en utveckling mot en effektivare
och mindre smärtsam provtagning.

Dagens praxis speglad i enkät
För att få en uppfattning om hur

PKU-provet tas idag skickade vi i juli
1996 ut en enkät till landets 61 sjukhus
med förlossningsavdelningar och frå-
gade om avdelningens praxis vid PKU-
provtagning. Svar inkom från 80 BB-
avdelningar på 58 sjukhus. Resultaten
speglar således verkligheten vid 95 pro-
cent av landets BB. Eftersom bara om-
kring 10 procent av alla nyfödda vårdas
på neonatalavdelning återspeglar resul-
taten hur en övervägande majoritet av
alla nyfödda barn i landet får sitt PKU-
prov taget. 

Chefsjuksköterskan ombads att upp-
skatta hur stor andel av PKU-proven på
den egna avdelningen som togs i häl, på
handrygg eller på annat sätt. Barnanta-

let vid respektive förlossningsavdel-
ning beräknades med utgångspunkt i
antalet levande födda barn minskat med
antalet som avlidit under de första tre
levnadsdygnen. Medicinska födelsere-
gistrets siffror från 1994 användes. Med
utgångspunkt i rapporterade frekvenser
beräknades hur många barn som fick
sina PKU-prov tagna med olika meto-
der. 

Vid sammanställning av enkäten
framkom att hos majoriteten av alla ny-
födda (68 procent) togs PKU-prov i en-
lighet med PKU-laboratoriets anvis-
ningar, dvs med ett kapillärt stick i hä-
len; 29 procent av proven togs venöst i
handen och resten (3 procent) togs på
annat ställe, t ex i stortån. Som provta-
gare uppgavs majoriteten (58 procent)
vara barnmorskor, 22 procent barnskö-
terskor, 8,7 procent undersköterskor,
8,6 procent övriga sjuksköterskor och
1,7 procent biomedicinska analytiker. 

Vid provtagning fanns oftast barnets
föräldrar med; 34 procent av proven
togs när barnet låg i en förälders famn,
56 procent togs på annat sätt men med
förälder närvarande. Endast 10 procent
av PKU-proven togs utan att någon för-
älder fanns med. Provtagningen före-
gicks ofta av att man värmde hälen eller
handen (89 procent). På de flesta klini-
kerna (69 procent) gavs modern möjlig-
het att amma barnet omedelbart innan
provet togs. Vid ett fåtal kliniker (7,5
procent) gavs barnet glukoslösning
oralt. 

Diskussion
PKU-provets kvalitet är av central

betydelse för screeningens kvalitet. Av
tradition och i enlighet med internatio-
nell praxis har provet tagits som ett ka-
pillärprov i hälen. PKU-provtagningen
är emellertid på väg att förändras. Idag
tas en tredjedel av alla PKU-prov ge-
nom venös blodprovstagning i handen.
Detta har inte orsakat några problem för
PKU-laboratoriet avseende provens
kvalitet, inte heller påverkat andelen
felaktiga provsvar eller medfört att fall
missats i screeningen. Det är nu klart vi-
sat att ett venöst blodprov är mindre
smärtsamt och mer effektivt än ett ka-
pillärt hälprov [19]. 

En förutsättning för att kunna re-
kommendera en förändring av PKU-
provtagningen från ett kapillärt hälprov
till ett venöst prov i handen är givetvis
att de två provtagningsteknikerna ger
likvärdiga resultat för de analyser som
bestäms i screeningen. Detta har nyli-
gen undersökts i en omfattande studie
från Kalifornien [20]. Man fann där att
fenylalaninkoncentrationen i blod var
något lägre efter venös provtagning än
efter kapillär (medelvärde 136 mot 158
mikromol/l). Denna differens torde ha
mycket liten betydelse för utfallet av
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screeningen, där larmgränsen ligger vid
250 mikromol/l och där endast enstaka
sant positiva fall med hyperfenylalanin-
emi haft screeningresultat som legat un-
der 400 mikromol/l.

Internationellt rekommenderas ge-
nerellt kapillär provtagning för olika
neonatala screeninganalyser. »The
heel-prick test» är inom den anglosach-
siska världen synonymt med PKU-pro-
vet. 

Välj venöst!
Mot bakgrund av den svenska erfa-

renheten, där en tredjedel av alla PKU-
prov tas venöst, och nya undersökning-
ar som visat att smärtan är mindre vid
venöst prov vill vi uppmana Socialsty-
relsen att rekommendera venös PKU-
provtagning som första alternativ, me-
dan kapillärt hälprov bör användas en-
dast om venös provtagning inte kan ge-
nomföras. 

Den konvention som idag finns, att
barnsköterskor får ta enbart kapillär-
prov, kan inte få tas till intäkt för att bi-
behålla en mer smärtsam och mindre ef-
fektiv provtagningsrutin. Låt sjukskö-
terskor ta PKU-provet venöst eller ge
dagens barnsköterskor adekvat utbild-
ning så att de kan anförtros uppgiften
med venösa PKU-prov!
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Summary
The routine sampling procedure for
PKU screening needs changing; venous
sampling less painful than heel lancing

Björn A Larsson, Anna Nörstmo, Claes
Gutheberg, Gunnar I Olsson, Pernilla Daniels-
son, Lars Hagenfeldt, Gunnel Elander, Agne
Larsson

Läkartidningen 1997; 94: 4625-8.

All newborns in Sweden are screened for
phenylketonuria (PKU), among other things,
blood usually being sampled by heel lancing.
Because it is unnecessarily painful, however,
this form of sampling in newborns has recently
been questioned. There is reason to recommend
sampling from a dorsal hand vein as the method
of choice for PKU screening purposes.
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holm.
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Särtryck av en serie i
Läkartidningen

1996–1997
Epilepsi är en av de största grup-
perna av neurologiska sjukdo-
mar. Omkring 60 000 personer i
Sverige har aktiv epilepsi, och
man räknar med att ca 10 procent
av befolkningen någon gång får
ett epileptiskt anfall.

De senaste årens utveckling har
inneburit väsentliga förändringar i
diagnostiken och behandlingen
av epilepsi. Farmakologisk terapi
gör relativt snabbt en domineran-
de andel patienter anfallsfria, och
prognosen på längre sikt är inte
heller ogynnsam.

Förändringarna i diagnostiken
och tillkomsten av flera nya me-
del motiverar den uppdatering
som Läkartidningens serie om
epilepsi syftade till. Seriens artik-
lar har nu samlats i ett särtryck,
som utöver farmakoterapi och kir-
urgisk behandling belyser epide-
miologisk differentialdiagnostik,
utredning samt rehabilitering.
Även de särskilda problemen vid
epilepsi och graviditet analyse-
ras.

Häftet omfattar 9 artiklar på sam-
manlagt 40 sidor + omslag. Priset
är 45 kronor, vid köp av 11–50 ex
40 kronor och vid större upplagor
35 kronor/ex.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

........... ex Epilepsi

..............................................
Namn

..............................................
Adress

..............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet »Epilepsi»

Telefax: 08-20 76 19
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