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Stora lymfangiom på halsen
hos barn har hittills behandlats
operativt och/eller med olika
skleroserande ämnen. Resulta-
tet har dock varit mycket blan-
dat. Lokala injektioner med ett
nytt läkemedel synes däremot
ha god effekt. Medlet torde in-
nebära att behovet av kirurgisk
behandling minskar. Ingen på-
taglig ärrbildning uppträder,
och den volymminskning som
sker förenklar eventuell kom-
pletterande operation.

Cystiskt lymfangiom är en kärlmiss-
bildning, som vanligen är synlig redan
vid födelsen och som framför allt är lo-
kaliserad till hals och nacke (hygroma
colli, HC). Utan behandling går sällan
lymfangiomet i regress [1-2]. Däremot
finns risk att det växer och ger symtom.
Tillståndet kan inte bara ge påtagliga
kosmetiska problem, barnet kan också
ha svårt att andas och att svälja. Det be-
ror på att lymfvävnaden inte sällan en-
gagerar tunga, svalg, larynx och me-
diastinum och kan dislokera luftstrupe
och matstrupe.

Recidivrisk med operation
Fortfarande är operation den be-

handling som i första hand rekommen-
deras enligt läroböckerna. På grund av
missbildningens infiltrativa karaktär
kan det vara svårt att vid operation und-
vika nerv- och kärlskador. Utan större
och ibland stympande ingrepp är det

dessutom svårt att få radikalitet. Reci-
divrisken ökar, och man kan tvingas till
upprepade operationer.

Följden har blivit att man provat and-
ra behandlingsformer. Så har t ex olika
skleroserande medel sprutats direkt i
lymfangiomet. Som exempel kan näm-
nas bleomycin [3], Sotradecol [4] och
till och med kokande vatten [5] och
fiskleverolja [5], som använts med ib-
land tydlig skrumpningseffekt. Risken
är emellertid stor för allvarliga biverk-
ningar, bl a för cellnekros med betydan-
de ärrbildning i omkringliggande väv-
nad.

Ethibloc har prövats på barn med yt-
liga lymfangiom med viss effekt, där
dock biverkningsfrekvensen inte var
ringa [6]. Särskild varning är utfärdad
av producenten för behandling av barn
med detta preparat.

Japanska metoder
prövas i Skandinavien
Sedan mer än tio år har Ogita [6-8] i

Japan med framgång provat att injicera
OK 432 (Picibanil, Chugai Pharmaceu-
tical Co, Tokyo, Japan) lokalt i lymf-
angiom. Preparatet består av lyofilise-
rade fragment av en lågvirulent stam av
Streptococcus pyogenes, grupp A. Ogi-
ta har kunnat observera en bestående
och markant minskning av storcystiska
lymfangiom i mer än 90 procent och i
småcystiska (s k kavernösa) i knappt 50
procent utan allvarlig systempåverkan
och påtaglig ärrbildning [7-9].

Avsikten med vår (icke randomise-
rade) studie var att se om detta fina re-
sultat skulle stå sig vid prövning i Skan-
dinavien.

Fem patienter
har behandlats
Fem barn som konsekutivt fått dia-

gnosen HC har hittills behandlats med
OK 432 på barnkirurgen på S:t Gö-
ran/Karolinska sjukhuset efter tillstånd
av den lokala etiska kommittén och av
Läkemedelsverket. Två (patient 1 och
5) är ännu inte färdigbehandlade, varav
en (patient 5) endast har följts kortare
tid. Båda har dock tagits med (se Tabell
I).

Diagnosen HC kunde fastställas en-
kelt kliniskt och med datortomografi

och ultraljud på grund av den karakte-
ristiska bilden av kärlfattiga septerade
cystbildningar med låg attenuering.

Inkluderade i studien var barn med
HC utan annan lymfangiomlokalisation
primärt och med gott allmäntillstånd
och normala blod- och urinprov (Hb,
leukocyter, diff, C-reaktivt protein och
Ecur).

Exkluderade var de barn som hade
annan allvarlig sjukdom och
penicillinallergi (preparatet är pc-be-
handlat). I händelse av akut infektion
uppsköts behandlingen tills barnet till-
frisknat. Injektionsbehandlingen med
OK 432 skedde alltid i narkos och med
ultraljudsvägledd punktion (Acuson,
Mountain View, Calif, 7 MHz transdu-
cer).

Efter punktion och aspiration av de
större cystorna insprutades OK 432-
substansen i spädning 0,1 mg/10 ml fy-
siologisk koksaltlösning. Fanns bara
små cystor injicerades substansen di-
rekt i lymfvävnaden utan försök till
aspiration. Vid varje tillfälle gavs högst
0,2 mg. Som analgetika gavs paraceta-
mol. Injektionerna upprepades ungefär
var sjätte vecka men avbröts efter sex
gånger om lymfangiomet inte minskat
under tiden.

Fall 1
Den första patienten är en flicka som

med sina föräldrar invandrat från Nica-
ragua. Till vänster på halsen hade hon
ett HC av småcystisk typ som var syn-
ligt sedan födelsen. Efter hand ökade
det i storlek och blev kosmetiskt störan-
de. I hemlandet föreslogs expektans, då
operation ansågs alltför farlig. Hon er-
höll sin första injektionsbehandling
med OK 432, då hon var 4,5 år (se Ta-
bell I). Efter ytterligare fyra behand-
lingar var hennes HC knappt synligt
längre. Tyvärr förlorades kontakten
med henne under nära ett halvår, bl a på
grund av språksvårigheter. Under tiden
hade lymfangiomet åter vuxit men var
fortfarande småcystiskt. Ytterligare en
injektion har givits, men svullnaden
kvarstår. Operation har diskuterats.

Fall 2
Den andra patienten är en pojke med

ett barnhuvudstort HC av storcystisk
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typ till vänster på halsen. Han fick nö-
dintuberas på grund av andningssvårig-
heter, som lymfangiomet förorsakade.
Sedermera blev han trakeostomerad.
Trots tidvis betydande sväljningspro-
blem har han klarat sig utan gastrosto-
mi. Sammanlagt har han fått sex injek-
tionsbehandlingar med OK 432, vilket
resulterade i nästan 50-procentig
minskning av HCs volym.

Samtidigt förelåg dock ett mediasti-
nalt engagemang med kompression av
trakea. Därför beslöts om operation.
Som komplikation till ingreppet ut-
vecklade han en accessoriusskada, som
dock var övergående. Han fick ytterli -
gare en injektionsbehandling postope-
rativt på grund av ett mindre recidiv. På
epiglottis kvarstår ett körsbärsstort
lymfangiom som vi planerar att avlägs-
na. Så småningom bör också trakeosto-
min kunna läggas ned. Pojken har inte
längre ett avvikande utseende, han är
pigg och utvecklas helt normalt.

Fall 3
Denna patient är en pojke med ett

storcystiskt HC till vänster på halsen.
Det var synligt redan vid födelsen. Vid
sju månaders ålder punkterades hans
HC på 68 ml som enda behandling. Re-
dan efter några timmar svullnade han
upp igen på grund av blödning i cyst-
vävnaden, vilket krävde blodtransfu-
sioner. Under det närmaste året skedde
ytterligare progress. Då han var 1 år och
4 månader gavs första OK 432-injektio-
nen (Figur 1A). Sammanlagt har tre in-
jektioner givits. Nu återstår som enda
rest lite överskott av hud men utan på-
taglig ärrbildning (Figur 2A). På CT ser
man dock smärre rester av inert lym-
fvävnad (Figur 1B och 2B).

Fall 4 
Patienten är en flicka som hade ett

storcystiskt HC, som syntes första
gången då hon var drygt 2,5 år. Det hade
en diffus avgränsning ned mot ena
skuldran och ökade kraftigt i storlek. In-
jektionsbehandlingen kunde påbörjas

efter knappt ett år. Första gången töm-
des 170 ml lymfa, sjätte avslutande
gången endast någon enstaka ml. Hen-
nes HC har kliniskt gått helt tillbaka,
och hittills har vi inte sett några tecken
på recidiv (Figur 3 och 4). 

Fall 5
Fall 5 är en flicka som hade ett stor-

cystiskt HC till höger på halsen. Det var
påtagligt redan vid födelsen och ökade
sedan ytterligare i storlek. Första injek-
tionsbehandlingen gavs då hon var 2 år
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Tabell I. De första fem barnen med stort lymfangiom på halsen som behandlats med OK 432 på barnkirurgiska kliniken, S:t Göran/Karolinska
sjukhuset.

Födelseår Ålder vid första Total injektions- Antal
Patient Typ HC och månad Kön behandlingen mängd OK 432 behandlingar Behandlingstid Slutresultat

1 småcystiskt 9010 F 4,5 år 0,7 mg 6 1 år 3 månader Temporär regress;
operation diskuteras

2 storcystiskt 9502 P 2,5 månader 0,8 mg 7 9 månader 50 procents minsk-
ning men engage-
mang av mediastinum,
därför operation

3 storcystiskt 9502 P 1 år 4 månader 0,8 mg 4 3 månader Fullständig klinisk
regress

4 storcystiskt 9212 F 3 år 4 månader 1,2 mg 6 10 månader Fullständig klinisk
regress

5 storcystiskt 9403 F 2 år 8 månader 1,2 mg 6 7 månader Obetydlig rest
(september -97)

A

Figur 1. A. Pojke med lymfangiom
på halsen (fall 3). Föräldrarna har
gett tillstånd till publicering.
B. Datortomografibild av pojkens
halsregion (fall 3).

Figur 2. A. Samma pojke som i
Figur 1A efter avslutad behandling
med OK 432.
B. Motsvarande datortomografibild.
Observera den markanta
minskningen av lymfangiomet.

A

B

B



och 8 månader. Till dags dato (17 sep-
tember) har sex behandlingar givits. Re-
dan efter den andra började lymfangio-
met minska, och nu kvarstår endast en
brunbönestor subkutan vävnadsrest
utan hudengagemang. Inga ytterligare
behandlingar planeras.

Som framgår av fallbeskrivningarna
och av Tabell I fick två av de fem barnen
full klinisk regress och ett tredje nästan
fullständig klinisk regress. Även hos
övriga två har det skett en betydande
minskning, dock utan tillräckligt bestå-
ende effekt. Samtliga barn fick en för-
väntad lokal inflammatorisk retning
och feber under två till fyra dagar. Den
temporära svullnaden kunde vara bety-
dande men medförde aldrig några and-
nings- eller cirkulationsproblem. Som
regel kunde barnen åka hem efter några
timmar på dagvårdsavdelningen. Två
patienter som bodde långt från sjukhu-

set fick dock stanna två till tre dagar ef-
ter behandlingen.

Cystorna minskade
hos samtliga
För samtliga fem patienter med HC

har OK 432-behandling medfört att cys-
torna minskat eller i det närmaste för-
svunnit. En patient (fall 1) har fått åter-
fall. Hon var den enda som från början
hade ett småcystiskt lymfangiom, och
recidivet skedde i samband med ett icke
önskat avbrott i behandlingen.

Underlättade
operation
Hos den enda opererade patienten

(fall 2) avstod vi från att fullfölja injek-
tionsbehandlingen, då vi inte ville ut-
sträcka den till att också omfatta den
mediastinala komponenten av lymfan-
giomet. Rent tekniskt underlättades

operationen av den uppkomna volym-
minskningen och av avsaknaden av be-
svärande ärrbildning. Vi kunde dess-
utom med framgång via vanlig hud-
punktion injicera en subklavikulär cys-
ta som inte påträffats vid operationen
eller som recidiverat. Det var särskilt
tillfr edsställande eftersom vävnadsska-
da och ärrbildning efter operation eller
konventionell sklerosering vanligen
minskar effekten av OK 432-behand-
ling.

Inför des
som immunterapi
Ursprungligen användes OK 432 en-

bart som immunterapi vid maligna tu-
mörer. Hos en del karcinomatospatien-
ter med pleuravätska och/eller ascites
såg man att vätskan minskade. Däremot
iakttogs aldrig några tydliga vävnads-
nekroser eller allvarliga systemreaktio-
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Figur 3. A. Flicka med lymfangiom på hals–skuldra (fall 4).
Föräldrarna har gett tillstånd till publicering.
B. Datortomografibild av flickans halsregion (fall 4).

Figur 4. A. Samma flicka som i Figur 3A efter avslutad
behandling.
B. Motsvarande datortomografibild. Endast smärre
rester återstår av lymfangiomet.

A

A

B

B



ner som kunde sättas i samband med be-
handlingen av dessa patienter [7].

Bland 30000 patienter som fått OK
432 förekom inga dödsfall som kunde
sättas i samband med behandlingen
[10]. Endast 14 patienter behandlade
med OK 432 utvecklade allergiska re-
aktioner som krävde akuta åtgärder
[10]. Som jämförelse kan nämnas lung-
fibros med fatalt förlopp efter injektion
av bleomycin [11] och ett hjärtstille-
stånd efter injektion av en analog till
Sotradecol [12].

Kr aftig lokal inf lammation
följs av regressionsfas
Trots den temporärt kraftiga lokala

inflammationen efter OK 432-injektio-
nerna ser man praktiskt taget ingen
nekros eller ärrbildning vare sig i cys-
tornas endotelvägg eller i intilliggande
bindväv, muskulatur och hud [13, 14].
Man ser inte heller mikroembolier, vil-
ket möjligen kan bero på förekomst av
plasminreceptorer på OK 432-fragmen-
ten, som ger hög plasminaktivitet [15].
Vid analys av innehållet i OK 432-inji-
cerade lymfangiomcystor har man fun-
nit en kraftig ökning av cytokiner och
vita blodkroppar. Första dagen ökar
TNF (tumörnekrosfaktor) samtidigt
med neutrofiler och makrofager. IL-6 är
däremot knappt mätbart i början men
ökar ordentligt efter fyra dagar liksom
NK-celler (CD56+) [16]. Den upprepa-
de kraftiga lokala inflammationen åt-
följs så småningom oftast av en regres-
sionsfas. Dess uppkomstmekanism är
dock föga känd. Man har spekulerat
över att cystväggen skulle få ökad ge-
nomsläpplighet och därigenom öka eli-
minationen av lymfa med skrumpning
som följd [16]. 

Gängse behandling
inte riskfr i
Sammanfattningsvis kan konstate-

ras att gängse behandling av lymfangi-
om på halsen är ett svårt avväg-
ningsproblem. Utan påverkan på and-
ningsvägar och sväljningsfunktion är
operationsindikationen kosmetisk och
kan vara förenad med rätt stora risker.
Aspiration och behandling med tidigare
använda skleroserande ämnen är sällan
särskilt effektivt och kan till och med
försvåra senare kirurgi.

Användningstillstånd
i enskilda fall
Våra erfarenheter av OK 432 talar

för att medlet har god effekt och att det
bör prövas vidare. OK 432 är godkänt
att användas av Japanese Ministry of
Health and Welfare, medan svenska Lä-
kemedelsverket hittills gett oss tillstånd
att använda preparatet i enskilda fall.
Varje år föds cirka tio barn i Sverige
med större lymfangiom, som kan be-

handlas enligt denna metod på barnkir-
urgiska kliniken, S:t Göran/Karolinska
sjukhuset.
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Large cystic lymphangiomas of the neck
(hygroma colli) have traditionally been treated
surgically or by local injection of various scle-
rosing agents. Owing to the infiltrative growth
of these cysts, radical surgery has often been
difficult due to the risk of damage to nerves and
adjacent organs; and the use of available scle-
rosing agents has often resulted in disfigure-
ment due to extensive scarring, thus rendering
secondary surgery even more difficult. How-
ever, OK-432, a new agent for local injection,
has been tested with good results, especially in
Japan. In five consecutive paediatric cases of
lymphangioma, we found ultrasound-guided
injection of the cysts with OK-432 to yield good
response without complications. In three cases,
the lymphangioma disappeared leaving the
child’s appearance quite normal, and there has
been no recurrence. In one case, the lymphan-
gioma disappeared but apparently recurred
within half a year (during which time we had
lost contact with the family). This was the only
case of small cysts (cavernous lymphangioma),
which are putatively more resistant to OK-432.
The only child to be operated also had thoracic
lymphangioma which was not injected, though
the cervical part which was injected was re-
duced by 50 per cent pre-operatively, the final
outcome being excellent with no visible cysts in
any region. Thus, hitherto our results suggest
the therapeutic effect of OK-432 to be good, and
further clinical investigation is planned.
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