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❙ ❙ I en öppen randomiserad studie av
Rivers och medarbetare har målstyrd be-
handling jämförts med standardbehand-
ling vid svår sepsis och septisk chock.
Grupperna var väl matchade avseende

bakomliggande sjukdomar, inkomst-
status, infektionsfokus, antibiotikaterapi
och andelen patienter med septisk
chock. Båda grupperna följde ett proto-
koll (under de första sex timmarna på en
intagningsavdelning) med önskade mål-
värden för centralvenöst tryck (CVP),
medelartärtryck (MAP) samt timdiures. 

Gruppen med målstyrd behandling
hade dessutom tillgång till kontinuerlig
mätning av centralvenös syrgasmättnad
(SvO2)  via sin centrala venkateter, hade
förbestämda målvärden för SvO2 och
hematokrit samt riktlinjer för behand-
ling av avvikelser i fysiologiska para-
metrar. Studien visade att sjukhusmorta-
liteten var signifikant lägre i gruppen
med målstyrd behandling, 31 vs  47 pro-
cent och en 28-dagsmortalitet på 33 re-
spektive 49 procent.

Studien visar att tidig och aggressiv be-
handling kan påverka mortaliteten. Efter
de första sex timmarna nåddes målvär-
dena i 99 mot 86 procent i standardbe-
handlingsgruppen. Den målstyrda grup-
pen fick under dessa timmar mer vätska,
mer blod samt mer inotrop substans än
standardgruppen, medan förhållandena
var de motsatta i det senare förloppet
(7–72 tim). Under denna senare period

hade standardbehandlingsgruppen bl a
en sämre hemodynamik och fler tecken
på multiorgansvikt. Antalet patienter
som drabbades av plötslig kardiovasku-
lär kollaps halverades i gruppen med
målstyrd behandling, vilket talar för att
tidig aggressiv behandling kan minska
intensivvårdskrävande komplikationer.

En faktor som kan ha påverkat det
gynnsamma resultaten är att gruppen
med målstyrd behandling förefaller in-
tensivvårdsläkare  kontinuerligt ha varit
på plats medan standardgruppen skötts
enligt protokollet av behandlande läkare
med tillgång till intensivvårdsläkare en-
dast när så önskats.
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Tidig, aggressiv behandling kan minska dödlighet vid sepsis!

Magnetfältsexponering vid kuvösvård
– inga generella slutsatser om samband med barnleukemi

❙ ❙ Trots att leukemi är den vanligaste
maligniteten hos barn är de etablerade
riskfaktorerna få. Majoriteten av fallen
utgörs av akut lymfatisk leukemi (ALL)
som uppvisar en incidenstopp i 2–5-års-
åldern. Åldersdistributionen talar för att
pre- och perinatala riskfaktorer kan vara
betydelsefulla för malignitetsutveck-
lingen. Magnetfältsexponering från ku-
vöser är en tänkbar sådan riskfaktor.

Tidigare forskning om lågfrekventa
elektromagnetiska fält (EMF) och risken
att insjukna i barnleukemi har främst va-
rit inriktad på exponeringar i bostads-
miljön, exempelvis från kraftledningar.
EMF-nivåerna i kuvöser är ofta högre än
de som uppmätts i bostäder nära kraft-
ledningar.

Studiepopulationen utgörs av alla le-
vandefödda barn 1973–1989 i Sverige.
Under tidsperioden diagnostiserades
752 barn med leukemi, en kontroll 
matchades till varje fall.

Magnetfältsexponeringen definiera-
des utifrån journaluppgifter om vårdtid i
kuvös och de magnetfältsvärden som
uppmätts för varje kuvösmodell. Dessa
data analyserades separat samt kombi-
nerades till ett mått på barnens kumula-
tiva exponering.

Analyserna visade inte på någon ge-
nerell riskökning för ALL. För akut
myeloisk leukemi var antalet fall få med
instabila resultat som följd. I åldersgrup-
pen 5–9 år fanns en indikation till ökad
risk för ALL med dos–responssamband.
Resultatet baseras dock på små tal och
skulle därför kunna tillskrivas slumpen,
alternativt indikera att en viss induk-
tionstid krävs innan EMF påverkar ris-
ken att insjukna.

Utifrån studiens resultat bör inte ge-

nerella slutsatser angående sambandet
mellan barnleukemi och magnetfältsex-
ponering dras, eftersom magnetfältsex-
poneringen från kuvöser har andra ka-
rakteristika än exponeringen i bostäder;
en kort tid av mycket hög exponering
under barnets första levnadstid, jämfört
med förhöjda exponeringsnivåer under
hela eller delar av uppväxten.
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