
3302 Läkartidningen  ❙ Nr 42  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Medicinsk kommentar

❙ ❙ Frågan om transfusionsindikationer har diskuterats livligt
de senaste åren sedan multicenterstudier kommit med mycket
uppmärksammade resultat. En av dem [1] hävdar att överlev-
naden för intensivvårdspatienter skulle vara minst lika bra
och troligen bättre om Hb-värdet hålls på 70–90 g/l jämfört
med över 100 g/l, och man rekommenderar att intensivvårds-
patienter hålls på den lägre nivån. Den aktuella litteraturen be-
lyses förtjänstfullt av Hans Blomqvist och Kerstin Sondell i
detta nummer. Frågan är i vilken utsträckning vi bör tillämpa
de nya rekommendationerna. Med den genomslagskraft mul-
ticenterstudierna haft kan man befara en risk för att patienter
undandras en välbehövlig transfusion. 

Är transfusion vid Hb 70–100 g/l verkligen skadlig?
Den mest citerade studien, som gjorts av Hébert och medar-
betare i Kanada [1], har publicerats i ett flertal versioner med
olika vinklingar i olika tidskrifter. Det finns skäl att se närma-
re även på dess brister. Tyvärr avbröts studien innan ens hälf-
ten av det önskade patientantalet uppnåtts, eftersom deltagan-
de sjukhus inrapporterade allt färre patienter. Mer än hälften
av de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna undan-
drogs utan angivna skäl. Risken för selektionssnedvridning är
uppenbar, eftersom man kan anta att de patienter som inte för-
väntades tåla allvarlig anemi togs bort i större utsträckning. 

Det visade sig också att det var en större andel patienter
med svår hjärtsjukdom än med andra sjukdomar som föll bort.
Vidare var undersökningen av naturliga skäl inte blindad, vil-
ket lämnar utrymme för behandlingssnedvridning. Det ligger
nära till hands att misstänka att höggradigt anemiska patien-
ter fick större uppmärksamhet och mer aggressiv stöttning av
cirkulationen för att upprätthålla syretransporten. 

I resultatberäkningarna görs många subgruppsanalyser,
men inga korrigeringar för multipla signifikanstest. Hur var
det då med utfallet? Varken IVA-mortalitet eller 30- eller 60-
dagarsmortalitet skiljde sig signifikant mellan grupperna.
Bara när man räknade sjukhusmortalitet (35 dygns medelvård-
tid) kunde man med obefintlig statistisk marginal (P=0,05)
säga sig ha funnit en skillnad till den restriktiva gruppens för-
del. Om nu transfusion till Hb ≥100 g/l vore ogynnsam borde
rimligen de äldsta och mest sjuka ta mest skada, men hos dem
var inte bara primära utan även alla sekundära resultat lika i de
båda grupperna. Ett sämre utfall vid liberal transfusion sågs
bara hos de yngre och mindre svårt sjuka.

Det saknas också en rimlig förklaring till den påstått högre
mortaliteten i den liberala transfusionsgruppen. Ser man till
de två sista levnadsdygnen hos dem som avled var såväl kar-
diella som infektiösa komplikationer, liksom multipel organ-
svikt, jämnt fördelade mellan grupperna. 

Resultaten kan inte utan vidare överföras till svenska för-
hållanden, eftersom man i studien inte använde leukocytredu-
cerat erytrocytkoncentrat. Hos oss reduceras sedan länge leu-
kocythalten till mindre än hälften av den ursprungliga genom

att lättcellsskiktet (buffy coat) avlägsnas. Det medför bättre
kvalitet efter längre tids lagring och mindre risk för immuno-
logiska störningar och smittspridning.

Den slutsats jag tillåter mig dra är att transfusion (med icke
leukocytreducerat erytrocytkoncentrat) inte märkbart påver-
kade genomsnittlig överlevnad hos en heterogen grupp vux-
na intensivvårdspatienter med normovolemi och Hb 70–100
g/l. Studien ger därmed ytterligare stöd för det vi vetat länge
– att Hb 100 g/l inte utgör någon magisk transfusionsgräns. 

När är transfusion befogad?
Den sista punkten i Blomqvist och Sondells sammanfattning
kan ge intrycket att det är lätt att avgöra vilka som ska trans-
funderas och inte. Patienter med instabil angina eller akut
hjärtinfarkt är de enda som undantas från rekommendationen
att tolerera anemi ner till Hb 70 g/l. Men som påpekas på ett
annat ställe i artikeln – så enkelt är det inte. Även bedömning-
ar av lungsjukdom, kompensationsmekanismer och »möjlig-
het att öka syrgasextraktion i vävnader« (hur det nu går till)
föreskrivs där. Och inte blir det lättare av att de utgår från att
patienten har »stabil hemodynamik«. Vad gäller vid stabilt
dålig hemodynamik som upprätthålls med höga doser inotro-
pa och kärlkontraherande läkemedel? Låt oss för ett ögon-
blick bortse från multicenterstudier och tänka efter vad som
händer vid anemi. 

Kroppens naturliga förstahandssvar är att hjärtminutvo-
lym och lokalt blodflöde ökar. Vid Hb 70 g/l krävs således
fördubblad hjärtminutvolym för att upprätthålla en normal
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Studier som säger sig visa att intensivvårdspatienter
klarar sig lika bra eller bättre om Hb-värdet hålls på
70–90 jämfört med >100 g/l ger en förenklad bild av
verkligheten.

Inte bara patienter med akut myokardischemi kan dra
fördel av ett Hb-värde kring 100 g/l eller högre.

Studier som klarlägger Hb-värdets betydelse för åter-
hämtning efter svår sjukdom behövs.

Mycket talar för att tiden är mogen att införa generell
leukocytfiltrering i Sverige.



oxygentransport jämfört med vid 140 g/l. Möjligheten att
kompensera anemin på detta sätt minskar vid hög ålder, 
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt vid akuta tillstånd med
påverkad andning och cirkulation. Lyckligtvis kan situatio-
nen oftast ändå räddas genom att oxygenextraktionen från
blodet ökar. Detta har visats bl a hos kärlsjuka och hos äldre
och förklarar att måttlig hemodilution kan tolereras även hos
dem som har nedsatt förmåga att öka sin hjärtminutvolym.
Det är viktigt att inse att utnyttjande av denna reservmekanism
kraftigt minskar marginalerna vid plötsliga påfrestningar, vilka
är vanliga hos intensivvårdspatienter, t ex hjärtsvikt, respira-
tionssvikt (sekretstagnation, atelektaser, aspiration, hypoventi-
lation), inre blödning eller hypovolemi av annan anledning.

Den som underlåter att transfundera en höggradigt an-
emisk intensivvårdspatient måste inse vikten av noggrann
övervakning. Man måste också behärska den arsenal av åtgär-
der som kan bidra till att tillfredsställa vävnadernas syrebe-
hov. Det gäller inte bara att upprätthålla en god arteriell syre-
sättning, att stötta cirkulationen och att dämpa tillfälliga ök-
ningar av syrebehovet (febertoppar, smärta). Det borde inte
behöva sägas (men med tanke på den aktuella debatten är det
nog bäst att påpeka) att också korrektion av anemi måste prö-
vas om ischemi i livsviktiga organ kvarstår. Det vore då en-
ligt min mening ett konstfel att inte transfundera till en Hb-
nivå upp mot 100 g/l. Flera studier styrker resonemanget,
även om ingen invändningsfri undersökning bevisar det. 

I en perioperativ observationsstudie av närmare 2 000 pa-
tienter, som vägrade blodtransfusion av religiösa skäl, tilltog
mortalitet och morbiditet gradvis vid Hb-värden under 100 g/l
och var signifikant högre hos dem med kardiovaskulär sjuk-
dom [2]. Hit räknades då även patienter med hjärtsvikt och pe-
rifer kärlsjukdom. Det är förvånande att Hébert endast undan-
tar pågående hjärtinfarkt/angina i sina rekommendationer,
särskilt som han i två av sina egna studier funnit en tendens
till ökad mortalitet vid Hb under 95 g/l hos patienter med kar-
diovaskulär sjukdom i vidare bemärkelse [3, 4]. 

Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har man visat
att transfusion som höjde Hb från under 100 till drygt 120 g/l
minskade andningsarbetet och underlättade utsättande av re-
spiratorbehandling  [5]. Detta ger en annan fråga – är det bara
mortalitetsstudier som ska få påverka transfusionsindikatio-
nerna?

Vilka resultatmått ska vi ha?
Naturligtvis är målet inte bara att få patienterna att överleva
intensivvården. Rimligen försvåras och fördröjs återgången
till ett normalt liv av grav anemi. Det har t ex visats att vid ma-
ligna sjukdomar kan en höjning av Hb från 90- till 110-nivån
minska anemirelaterade utmattningssymtom och höja livs-
kvaliteten [6]. Eftersom intensivvård ofta kräver långvarig re-
habilitering med hård träning är det märkligt att anemins roll
i detta sammanhang är så dåligt utredd.

Dock har Carson och medarbetare [7] gjort en ambitiös, för
att inte säga föredömlig, pilotstudie på 80 patienter som ope-
rerats för höftfraktur. De randomiserades till transfusion vid
ett trigger-Hb på antingen 80 eller 100 g/l. Här noterades inte
bara mortalitet och morbiditet utan även funktionellt status
och boendeform vid utskrivning och två månader senare. Ty-
värr blev den uppmätta medeldifferensen i Hb mellan grup-
perna bara cirka 10 g/l, vilket minskade förutsättningarna att
se några skillnader. Icke-signifikanta trender till bättre resul-
tat sågs dock hos gruppen med högre Hb, vilket borde inspi-
rera till fortsatta undersökningar. En svensk eller nordisk
multicenterstudie med likartat upplägg är enligt min mening
angelägen och skulle generera värdefulla resultat oavsett ut-
gång. Om ett bättre utfall skulle erhållas i den liberalt trans-
funderade gruppen möjliggörs en effektivisering av den om-
fattande och dyra eftervården genom att eftersträva ett högre
Hb-värde. Skulle resultatet bli det motsatta bekräftas de nya
restriktiva transfusionsrekommendationerna för blod fram-
ställt med våra metoder. Det skulle dessutom gälla för en vida
större patientgrupp. 

Dags för generell leukocytfiltrering
Sverige har tidigare legat i frontlinjen när det gäller framställ-
ning och rutinmässig användning av blodkomponenter i stäl-
let för helblod. Vi har länge kunnat glädja oss åt en högre kva-
litet på blodprodukterna än i de flesta andra länder, bl a tack
vare SAGMAN-blodet. Det är därför tråkigt att vi halkat ef-
ter när det gäller nästa kvalitetsförbättring i hemoterapin,
nämligen generell leukocytfiltrering. Entydiga bevis saknas
för att det är kostnadseffektivt, men sannolikt minskar det ris-
ken för postoperativa/nosokomiala infektioner, och kanske
förbättrar det i vissa fall prognosen vid maligna sjukdomar. I
andra sammanhang, t ex rädsla för strålning från bildskärmar,
mobiltelefoner, radiomaster m m, tillämpas en s k försiktig-
hetsprincip, och samhället accepterar ökade kostnader för att
minska risker även när de inte är vetenskapligt bekräftade.
Nog borde vi ha råd att följa USAs och många EU-länders ex-
empel och övergå till generell leukocytfiltrering som man re-
dan lär ha gjort vid våra regionsjukhus. Det finns en 13 år
gammal författning om blodersättning (SOSFS 1991:14). Är
det inte dags att revidera den?

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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»Med den genomslagskraft
multicenterstudierna haft
kan man befara en risk för
att patienter undandras en
välbehövlig transfusion.«
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