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Översikt – sänkt kroppstemperatur

• Temperatur & homeostas
• Vad är normal temperatur?

• Vad är feber?

• Djurstudier – vad är visat?

• Hjärtstopp – vad säger guidelines?

• Kommande studier?



Temperatur & homeostas



VAD ÄR NORMAL TEMPERATUR?

Homeostas



Vem var Carl Reinhold August Wunderlich?

Professor i Leipzig 
1850-1877

Normalt: 37,0℃
Feber: 38,0℃



Mackowiak et al. JAMA 1992

”Övre gränsen för normal 
kroppstemperatur är 37,7°C”

148 friska frivilliga
Oral temperatur
Två dagar – 1-4 ggr dagligen
Normal kroppstemp: 36,8°C 



Obermeyer 2017 – 35000 individer

”Övre gränsen för normal 
kroppstemperatur är 37,7°C”



VAD ÄR OPTIMAL TEMPERATUR?

Vid stress eller efter skada?

Vi vet inte svaret!



10-15 min ischemi

37oC

33oC

Sänkt kroppstemperatur efter hjärtstopp

Bakgrunden

Intraischemisk hypotermi Postischemisk hypotermi

!?!!

Gnagare – ja!
Större däggdjur – ?



Djurförsök visar skyddande effekt av sänkt 
kroppstemperatur efter hjärtstopp



Försök på människa visar också
skyddande effekt av nedkylning

HACA-studien 2002



Om kontrollgruppen också får kontrollerad
temperatur (36℃) försvinner skillnaden

TTM-studien 2013
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Frågor kvarstår! Vad blev fel?



Gnagare och människor är inte samma...



Systematisk översikt & meta-analys – djurstudier 

Gustav Thornéus

& Hilmer Olai

Olai et al. 2016



First search: Aug 28 2015

Updated: Sept 23 2016

Olai et al. Submittat

17809 artiklar hittades

1456 artiklar bedömdes

181 artiklar inkluderades



Slutsatser djurstudier

• Sänkt kroppstemperatur skyddar hjärnan, även efter skadan

• Generellt låg kvalitet 

• Stor variation 

• God effekt på gnagare, begränsad effekt på större däggdjur, hund & gris

• Fler & bättre djurstudier behövs!



HACA-LA studien startar hösten 2019



Hypothermia or early treatment of fever

Targeted hypothermia versus targeted 
normothermia after out-of-hospital cardiac arrest

The TTM2-trial

Josef Dankiewicz
Coordinating investigator

Helena Levin
Clinical Trial Manager



Hur ska vi behandla våra patienter?

• Följ guidelines i väntan på resultat från kommande studier

• Sedera & kontrollera kroppstemperaturen 32-36℃ i minst 24 tim



Varför behandla med sänkt kroppstemperatur?

Slutsatser:
• Sänkt kroppstemperatur skyddar hjärnan

• Oklart hur långt behandlingsfönstret är (min – tim?)

• Optimal temperatur är inte känd

• Fler djurstudier behövs

• Fler humanstudier behövs också

• I väntan på mer evidens – följ guidelines!



Tack!

hans.a.friberg@gmail.com


