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❙ ❙ En evidensbaserad Cochraneöversikt om behandling av
sepsis och septisk chock med immunglobuliner utmynnar i en
konklusion, där författarna anser att högdosbehandling med
polyklonalt intravenöst immunglobulin (IVIG) signifikant vi-
sats reducera mortaliteten och därför – utan närmare specifi-
kation – kan användas som adjuvant behandling vid dessa till-
stånd [1]. Att översikten publicerats som en Cochranerapport
tycker man borde borga för kvalitet i slutsatserna. Den aktu-
ella rapporten är dock ett rörigt dokument, som dessutom vitt-
nar om bristande insikt i den varierande patofysiologi som fö-
religger vid olika septiska tillstånd. 

Vi kan lämna därhän författarnas mycket tvivelaktiga me-
tod att slå samman polyklonala antikroppar både med mono-
klonala antikroppar riktade mot endotoxiner/cytokiner och
med fysiologiska cytokinantagonister, som helt saknar im-
munglobulinstruktur, och kalla alltsammans för immunglo-
bulinbehandling. Låt oss i stället koncentrera oss enbart på
högdosbehandlingen med polyklonalt IVIG, där författarnas
slutsats efter att ha granskat elva randomiserade kontrollera-
de studier är att behandlingen avsevärt reducerar dödlighet i
sepsis/septisk chock. I dessa studier inkluderades totalt 492
patienter, men inte i någon av dem förekom mer än 30 be-
handlade patienter. Några av studierna var av tvivelaktig kva-
litet, och när författarna bara tog med dem som ansågs vara av
god metodologisk kvalitet baserades slutsatsen på endast 332
patienter. Cirka hälften av patientunderlaget utgjordes av
barn med neonatal sepsis (Chen 1996, Shenoi 1999, Weisman
1992, Erdem 1993, Haque 1988; Figur 1) och återstående del
huvudsakligen av vuxna patienter med postoperativ sepsis
(De Simone 1988, Dominioni 1991, Grundmann 1988, Just
1986, Schedel 1991, Wesoly 1990; Figur 1).

Cochranes slutsats på skakig grund
Ingen av de ingående studierna var dimensionerad för att kun-
na besvara frågeställningen huruvida behandlingen hade ef-
fekt på överlevnad. Sepsis är inte något enhetligt tillstånd, och
mycket olikartade inklusionskriterier har använts i de olika
studierna. Detta är troligen huvudorsaken till att placebomor-
taliteten varierar så påtagligt – från 4 procent till 86 procent.
Att författarnas heterogenitetstest ej fallit ut beror med störs-
ta sannolikhet på de mycket låga patientantalen i varje studie.
Genom att lägga ihop samtliga studier har författarna fått fram
en signifikant behandlingseffekt för polyklonalt IVIG. 

Om vi nu exempelvis fokuserar på vuxna patienter, där be-
handlingseffekten i rapporten redovisas som större än i neo-
natalgruppen, består det underliggande patientmaterialet av
sex studier (De Simone 1988, Dominioni 1991, Grundmann
1988, Just 1986, Schedel 1991, Wesoly 1990). Två av dessa
redovisar obalans i prognostiska faktorer till behandlings-
gruppens fördel (Grundmann, Wesoly) och en studie har en
anmärkningsvärt hög placebomortalitet i relation till inklu-
sionskriterier och riskscore vid behandlingsstart (Dominio-
ni). I en av studierna (Schedel) har man undersökt effekten av
en IgM-berikad immunglobulinpreparation med hög halt av
endotoxinantikroppar på patienter som före inklusion uppvi-
sar ett positivt endotoxintest. Till de återstående studierna har
så få patienter rekryterats att en tendens till positivt utfall för
behandlingsgruppen avgörs av bara en eller två patienter
(Just, De Simone). Det bör också poängteras att randomise-
ringsprocessen i fyra av studierna inte var blindad (De Simo-
ne, Just, Schedel, Wesoly). Sammanfattningsvis är således
vår bedömning att författarnas slutsats vilar på mycket skakig
grund.

Den största studien är inte med
Det kanske allvarligaste misstaget i Cochranerapporten är
dock att man inte har fått med resultaten från den största och
mest välgjorda studien i ämnet, den av Karl Werdan och med-
arbetare, vilken ännu inte publicerats. Prövningen startade
1991; de viktigaste resultaten redovisades redan 1997 [2].
Studien hade då slutförts, och någon positiv effekt av im-
munglobulinbehandling på överlevnaden hade inte påvisats.
Sammanlagt hade 653 vuxna patienter med svår sepsis eller
septisk chock inkluderats i denna stora studie. Om resultaten
från denna hade tagits med i Cochranesammanställningen
skulle slutsatsen troligen ha blivit helt annorlunda, dvs ingen
effekt av polyklonalt IVIG vid svår sepsis/septisk chock hade
påvisats. 

Författarna till Cochranerapporten kan knappast ha varit
okunniga om studien eftersom studieprotokollet till och med
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hade publicerats [3], men på frågan om varför studien inte in-
kluderats i översikten uppger författarna som skäl att den
ännu ej publicerats [1]. Denna Cochranerapport illustrerar så-
ledes hur kraftigt publikationsbias kan slå mot en metaanalys.
Små studier med garanterat dålig styrka och med hög känslig-
het för obalans i prognostiska faktorer men med tendens till
positiv effekt blir publicerade, medan publiceringen av studi-
er – även stora sådana – med negativt utfall dröjer eller kan-
ske till och med inte alls blir av. 

Publikationsbias ett universellt problem
Parallellen till studierna av profylax mot stressulkus och mag-
blödning hos intensivvårdspatienter är slående: 

En metaanalys av ett flertal mindre studier visade att suk-
ralfat och H2-blockerare båda minskade risken för ulkusblöd-
ning, men att sukralfatprofylax innebar mindre risk för respi-
ratorassocierad pneumoni än användning av H2-blockerare
[4, 5]. När sedan den stora bekräftande studien med 1 200 in-
kluderade patienter kom till stånd kunde inte någon fördel
med sukralfat påvisas [6]. Tvärtom gav H2-blockerare en sig-
nifikant bättre effekt som ulkusblödningsprofylax, medan
pneumonirisken var likvärdig för de båda preparaten. Slutsat-
sen från metaanalysen baserad på ett flertal små studier kun-
de således inte bekräftas i den stora studien.

I metaanalysens barndom på 1980-talet missionerade bl a
Richard Peto för att en grundlig översikt kräver att författaren
genom sitt kontaktnät spårar upp även opublicerade randomi-
serade studier [7, 8]. Om så skulle behövas skall författaren
själv till och med uppsöka enskilda forskare och sammanstäl-
la rådata från studier som blivit liggande av olika skäl. Den
vanligaste orsaken till att kliniska prövningar inte publiceras
är säkert att resultaten varit negativa både ur vetenskaplig och
ibland måhända även ur kommersiell synvinkel. 

Numera förefaller det som om vissa författare till metaana-
lyser ibland kan tycka att det räcker med en Medline-sökning
och ett antal timmar framför datorn för att destillera fram san-

ningen. Även om sådana sammanställningar givetvis kan ha
ett visst värde är svagheten påtaglig så länge problemet med
publikationsbias kvarstår. En konstruktiv lösning som disku-
terats, men tyvärr ännu inte genomförts, är dels att alla klinis-
ka prövningar som startas måste registreras centralt, dels att
det i villkoren för ett godkännande från etisk kommitté ingår
att resultaten måste publiceras, alternativt efter en viss tid stäl-
las till forskarsamhällets förfogande. 

Polyklonalt IVIG utan visad effekt vid oselekterad sepsis
Sammanfattningsvis anser vi – i motsats till konklusionen i
Cochranerapporten – att polyklonalt IVIG ej tillfredsställan-
de visats ha någon dokumenterad effekt i en oselekterad pati-
entpopulation med svår sepsis eller septisk chock, och att
IVIG tills vidare därför ej heller bör användas på denna indi-
kation. Svagheterna i konklusionen borde ha lyfts fram, och
man borde i såväl sammanfattningen som i diskussionen ha
informerat om existensen av Werdans studie och de prelimi-
nära resultaten därifrån. Tanken inställer sig onekligen att det
kanske hade varit lika bra eller till och med bättre att helt av-
stå från denna metaanalys.

Avslutningsvis vill vi dock poängtera att ovanstående dis-
kussion givetvis inte utesluter att polyklonalt IVIG kan ha ef-
fekt i vissa septiska subpopulationer. Exempel på en sådan är
patienter med allvarlig grupp A streptokocksepsis med låga
toxinneutraliserande antikroppsnivåer [9]. Neutraliserande
antikroppar finns i flera immunglobulinberedningar, och kli-
niska studier har visat lovande resultat [10]. Den kliniska ef-
fekten har dock ännu ej slutgiltigt visats i en randomiserad
kontrollerad prövning. 
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❙ ❙ Bengt Gårdlund og Jan Sjölin er kommet med en vigtig
kommentar til en Cochraneoversigt om en potentielt livred-
dende, men meget dyr behandling; behandling af sepsis og
septisk chok med immunoglobuliner.

Vi er enige i, at Alejandria et al [1] burde have kontaktet
Werdan et al [2] for at få adgang til data fra det store, upubli-
cerede materiale, så det kunne indgå i overvejelserne. Og i, at
det videnskabsetiske komitésystem bør kræve, at kliniske af-
prøvninger skal publiceres eller i det mindste stilles til rådig-
hed for forskerne og de patienter, uden hvis velvilje det ikke
er muligt at gennemføre kliniske forsøg [3, 4]. Vi støtter også
det synspunkt, at Alejandria et al ikke har lagt tilstrækkelig
vægt på, om »concealment of allocation«, blinding af rando-
miseringsprocessen, har været opretholdt.  

Endelig er vi enige med Gårdlund og Sjölin i, at rimelig-
heden i at slå resultater fra specifikke og uspecifikke immu-
noglobuliner sammen kan diskuteres. Forfatterne har dog
også anført resultaterne hver for sig. 

Derimod mener vi ikke ...
Derimod mener vi ikke, at man principielt skal afstå fra at lave
systematiske oversigter, hvis der kun findes nogle få, små stu-
dier af varierende videnskabelig kvalitet, der har beskæftiget
sig med det spørgsmål, man er interesseret i. Når der skal træf-
fes beslutning om, hvorvidt en behandling skal indføres eller
ej, så vil beslutningstagerne alligevel forsøge at danne sig 
et overblik over den mest pålidelige dokumentation, der 
står til rådighed. Og hvis ikke der foreligger en systematisk
oversigt, så vil alternativet ofte være en traditionel oversigt 
eller ekspertudtalelser med alle de risici for bias, dette inde-
bærer [5].

Om det så indenfor rammerne af den systematiske oversigt
er rimeligt at lave en metaanalyse eller ej, er en anden sag. Og
naturligvis skal en systematisk oversigt baseret på små studi-
er af tvivlsom kvalitet tolkes med stor forsigtighed og ydmyg-
hed, hvilket desværre ikke altid er tilfældet, heller ikke for
Cochraneoversigter [6]. 

En organisation, der skal vokse med opgaven 
Dette eksempel på en Cochraneoversigt illustrerer, at selv om
Cochranesamarbejdet gør meget for at levere de mest gen-
nemskuelige, grundige, og videnskabeligt valide oversigter
[7], så er det stadig en organisation, der skal vokse med opga-
ven [6]. Cochraneoversigter er vist at være af højere kvalitet
og mindre behæftet med bias end systematiske oversigter 
publiceret i papirtidsskrifter [7-11], men det er helt afgøren-
de, at gode kritikere som Gårdlund og Sjölin fremkommer
med deres synspunkter, når det er påkrævet, således at over-
sigterne kan forbedres. 

Vi vil opfordre Gårdlund og Sjölin til at indsende en 
kommentar til Cochraneoversigten (ved at trykke på 
Comments/Criticisms-knappen i CD-ROM-udgaven, eller 
på Feedback-knappen i Internet-udgaven af Cochrane 
Library), således at forfatterne får mulighed for at forbedre
deres oversigt. Kommentaren vil da, efter redaktionel be-
handling, blive publiceret sammen med oversigten og forfat-
ternes svar. 

I dette tilfælde synes der dog at være brug for en mere om-
fattende og grundlæggende revision af oversigten. En af os

har tidligere indsendt en kritik af denne oversigt (se http:
//www.update.co.uk/feedback/comcrit web.exe?S=clib.xml,
og gå ned til INFECTN), og vi er på det Nordiske Cochrane
Center i gang med at udarbejde en uafhængig systematisk
oversigt om immunoglobuliner til behandling af sepsis og
septisk chok.  

Julie Pildal, læge, forsker 
Peter C Gøtzsche, overlæge, dr med, direktør, 

Det Nordiske Cochrane Center, København
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