
Totalbedömning
måste göras
vid mätning av
skelettet 

SBUs rapport  nr 127 [1]:
»Mätning av bentäthet», sam-
manställer fakta ur litteraturen
och fungerar som kunskapskäl-
la. Utredningens slutsatser
måste dock vägas mot nya rön.
En ny publikation [2] visar att
bentätheten ökar med viss me-
dicinering, att detta kan verifi-
eras med mätningar var tredje
månad och att medicineringen
minskar frakturrisken. Tre ny-
heter jämfört med rapporten!

SBU nedvärderar bentät-
hetsmätning  trots att man re-
dovisar att spridningen i mät-
värden av bentätheten för »fris-
ka» postmenopausala kvinnor
är ± 15 procent, att ungefär
hälften av dessa (friska) kvin-
nor under resten av sin levnad
drabbas av benskörhetsfraktur
och att ingen riskindikator för
frakturer är bättre än bentät-
hetsmätning.

Således kan bentäthetsmät-
ning indikera en riskgrupp att
rekommendera ändrad lev-
nadsstil och/eller medicine-
ring. Att inte alla i riskgruppen
blir hjälpta är ett svagt motar-
gument.

Osteoporos drabbar skelett-
delarna i olika ordningsföljd
och SBU-utredningen verifie-
rar att det räcker med osteopo-
ros i någon för positiv diagnos.
Därför måste alla kroppsdelar
mätas om osteoporos skall ute-
slutas.

Vid Södersjukhuset gör vi
mätningar över ländrygg, lår-
ben samt helkroppsmätning,
vilken vid utvärderingen ger
värdefulla tilläggsuppgifter.

Korrelationen mellan mät-
metoder beror även på patient-
underlaget. I en studie av 960
konsekutiva fall har vi jämfört
Dexa-mätning över lårbens-
hals och ländryggens L2–L4.
När två extremvärden tagits
bort blir korrelationen  r = 0,48.
SBU-rapporten anger 0,5<
r<0,7. SBU-rapporten påstår
att upprepad bentäthetsmät-
ning för kontroll av terapi inte
bör göras förrän efter omkring
två år. Jämför [Jfr 2]. Söder-
sjukhuset gör kontroller  efter
kortare tid. Här redovisat  ma-
terial omfattar 58 konsekutiva
patienter. De procentuella för-
ändringarna jämfört med ut-
gångsvärdena för lårbenshals
och ländrygg redovisas i ett
tvådimensionellt koordinat-
system, där resultatet för varje

patient redovisas med en
punkt. (Figur 1).

Utvecklingen för de två
mätställena går oftast  i olika
riktningar. (Majoriteten ham-
nar i andra eller fjärde kvadran-
ten.) Korrektioner är ej gjorda
för förväntade normala ålders-
förändringar. Materialet inne-
håller olika uppföljningstider,
skiftande patientgrupper, olika
former av terapier och i vissa
fall endast fortsatt kortisonbe-
handling.

Avsikten är här endast att
belysa  varför SBUs rekom-
mendation om tidigaste mät-
kontroll av terapi behövs, om
man bara använder ett mätstäl-
le. SBU antyder att varierande
mätvärden beror på dålig mät-
noggrannhet, men orsaken kan
lika väl vara varierande bentät-
het. Problemet med tidiga kon-
troller är inte mätnoggrannhe-
ten utan evalueringen. Man
måste göra en totalbedömning
och avgöra vad som sker i de
svagaste skelettdelarna.

SBU-rapporten förmodar
att ändringshastigheten beror
på andelen poröst ben. Medel-
värdena  för de 58 patienterna
ökar för  helkropp med en pro-
cent, för lårbenshals med 3 pro-
cent och för L1–L4 med 4 pro-
cent. Enligt SBU-rapporten är
andelen poröst ben i helkropps-
skelett och ländrygg samma,
nämligen 20 procent. 

Kostnaden för komplett un-
dersökning vid Södersjukhuset

(som enligt SBUs definition är
tre undersökningar) är 1 000
kr, vilket t ex kan jämföras
med kostnaden för ett besök
vid sjukhusens öppenvård
1 080 kr.

Berndt Söderborg,
fil lic, cheffysiker,
Sjukhusfysik, Söder-
sjukhuset, Stockholm
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Fibromyalgi –
förklaringarna
skall sökas cen-
tralt, inte perifert
Ann Bengtsson och K G

Henriksson, Linköping, har se-
dan mer än tio år förtjänstfullt
verkat för att fibromyalgisyn-
dromet uppmärksammats. De
har tidigare rapporterat om
morfologiska förändringar vid

fibromyalgi – t ex »malätna»
respektive »ragged-red» fibrer
[1, 2], vilka emellertid i andra
studier [3-5] visats vara orikti-
ga och ospecifika. I deras arti-
kel i Läkartidningen 3/96 ges
alltjämt perifera muskulära
händelser en betydande roll.
Central sensitisering ses som
en kompletterande mekanism.
De många symtom som i övrigt
ingår i FMS, t ex trötthet, kraft-
löshet, sömnstörning, colon ir-
ritabile, vegetativa och neuro-
kognitiva störningar uppfattar
de som ett sekundärt stressyn-
drom. De menar till och med att
dessa symtom både vid diagno-
stik och i behandling måste sär-
skiljas från den »primära»
muskelsmärtan.

Beror inte på muskulära
eller perifera störningar
Under senare år har emel-

lertid många översikter publi-
cerats, t ex Yunus 1994 [5],
Goldenberg 1993 [6], vilka
landat i slutsatsen att fibromy-
algi inte beror på muskulära el-
ler perifera störningar. Eventu-
ella förändringar i mikrocirku-
lationen har därvid uppfattats
som sekundära, som epifeno-
men.

Det bör också påpekas, som
t ex Yunus [5] har framhållit,
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Figur 1. Förändringar av
bentäthet i L1–L4 och lår-
benshals studerade med
Dexa-teknik. Ändringarna
uttrycks i procent av utgångs-
värdena. Uppföljningstiden är
mellan 3 och 24 månader.
Medelvärde för L1–L4
(procent) +4, medelvärde för
lårben (procent) +3.



att de svenska studierna bl a
haft följande svagheter: Att de
inte alltid varit blinda, att de
ofta enbart gällt trapeziusmus-
keln, att patientgrupperna varit
små, liksom att valet av kon-
troller inte beaktat dekonditio-
neringsaspekter.

Flera [5-7] har rapporterat
att insjuknandet är multifakto-
riellt, t ex efter regional myo-
fasciell smärta, men också efter
infektion, operation, trauma el-
ler psykisk påfrestning. I Ann
Bengtssons och K G Henriks-
sons förklaringsmodell ryms
endast den första av dessa in-
sjukningsvägar.

Deras artikel ägnas huvud-
sakligen muskulära aspekter
och smärtaspekter. Fynden:
förhöjning av substans P i lik-
vor [7] – vilket produceras så-
väl centralt som spinalt [8] –
smärtreducering vid epidural-
blockad [7], respektive block-
ad av NMDA-receptorer med
ketamin [9] och försämrad re-
laxation mellan muskelkon-
traktioner [7] kan tvärt emot
deras hypotes bäst tolkas som
störningar i centrala och de-
scenderande mekanismer.

Egendomligt
Deras utsago »smärta och

ömhet uppkommer inte spon-
tant i CNS» är egendomlig,
dels därför att smärtan vid t ex
Parkinson är centralt dels där-
för att en perifert initierad sen-
sitisering fortsättningsvis kan
pågå utan inkommande perife-
ra smärtstimuli.

Alltmer data – utöver dem
som redovisades i Läkartid-
ningen 8/95 [7] t ex tecken på
sekundär binjurebarksinsuffi-
ciens [10], sänkt blodcirkula-
tion i talamusregionen [11] –

tyder på att det vid fibromyalgi
föreligger komplexa störning-
ar i cerebrala kommunikations-
system. Några av dessa [10-12]
liknar inte de som brukar ses
vid kronisk stress (som f ö är en
ofta okritiskt använd beteck-
ning).

Få belägg
Vi ser det sammanfatt-

ningsvis som viktigt slå fast att
det enligt dagens kunskap finns
få belägg för att perifera meka-
nismer nämnvärt skulle kunna
förklara fibromyalgins utdrag-
na förlopp.

Vidare: Det är varken en
reumatisk sjukdom, en musku-
loskeletal sjukdom, en psyko-
somatisk sjukdom, en psykisk
sjukdom eller ett bidragssyf-
tande beteende. Istället tycks
det vara ett av flera neurosoma-
tiska dysfunktionella tillstånd
[13-15] som orsakas av kom-
plexa (således ej enbart sero-
toninrelaterade) centrala stör-
ningar i nerv-, immun- och hor-
mon »circuits» och receptor-
funktioner. Den framtida
forskningen bör koncentreras
på dessa områden.

Robert Olin
professor, överläkare,
RFVs sjukhus, Tranås
Jan Lidbeck
med dr, överläkare,
smärtrehabiliteringssektio-
nen, Helsingborgs lasarett
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Replik:

Fibromyalgi
kan ha mer
än en orsak
Vi uppfattar fibromyalgi i

första hand som ett smärtsyn-
drom – ett patologiskt tillstånd
i det nociceptiva systemet. Inte
heller vi uppfattar fibromyalgi
som en reumatologisk sjukdom
eller en myopati.

Ett av de viktigaste resulta-
ten av farmakologisk smärt-
analys är att patogenesen till
smärtan ej är densamma hos
alla patienter med fibromyalgi
[1, 2]. Majoriteten av patienter-
na är »responders» vid test med
intravenös administration av
morfin, ketamin och lidokain.

»Responders» betyder att
smärtans intensitet mätt på
VAS-skala reducerades med
minst 50 procent. En minoritet
var »non-responders» eller
»placebo responders». Man
kan inte utesluta att  neuroen-
dokrinologiska och immunolo-
giska avvikelser hos »respon-
ders» är sekundära till ständig
smärta och till den kroniska
sömnstörning som smärtan or-
sakar. Kronisk smärta, företrä-
desvis lokaliserad till muskula-
turen, kan inte utan vidare för-
klaras av de hormonella och
immunologiska avvikelser som
beskrivits vid fibromyalgi.

Sensitisering
Det faktum att signifikant

smärtlindring erhålles inte bara
av intravenös tillförsel av keta-
min utan också av spinal till-
försel av en opioid [3] talar en-
ligt vår mening för sensitise-
ring företrädesvis av spinala
nociceptiva neuron. Det har
dock påvisats förändringar i
det nociceptiva systemet även
cerebralt. Mountz och medar-
betare [4] har t ex påvisat en
sänkning av cerebralt blodföde
i de delar av talamus och nu-
cleus caudatus som är involve-
rade i smärtperception och in-
tegrering av nociceptiva stimu-
li. Olin och Lidbeck använder
dessa studier som ett stöd för
att smärta vid fibromyalgi pri-
märt orsakas av cerebrala för-
ändringar. De glömmer att
Mountz och medarbetare tol-
kar sina fynd som sekundära
till »exposure to peripheral no-
ciceptive stimuli».

Epiduralblockad med ett lo-
kalanestetikum leder till total

smärtfrihet och till att hyperal-
gesi försvinner hos patienter
med fibromyalgi [2]. Vi kan
inte tolka detta fynd på annat
sätt än att impulser i afferenta
nerver (nociceptiva och/eller
icke-nociceptiva) är en förut-
sättning för både smärta och
hyperalgesi. 

Olin och Lidbeck kritiserar
vår tolkning av vissa morfolo-
giska fynd (s k »moth-eaten»
fibrer och »ragged-red» fib-
rer). Det är riktigt att dessa
fynd är ospecifika i den me-
ningen att de kan ses vid olika
neuromuskulära sjukdomar
och olika muskulära smärttill-
stånd och ibland t ex i m trape-
zius hos personer utan smärta
eller svaghet. Detta betyder de-
finitivt inte att fynden är »orik-
tiga» eller att de är utan signifi-
kans. En »ragged red» fiber är
en muskelfiber med ansamling
av abnorma mitokondrier. I
många fall ses en ökad före-
komst av mutationer i mito-
kondriellt DNA [5]. Att denna
typ av förändring förekommer
signifikant oftare i t ex m trape-
zius vid skuldermyalgi och fi-
bromyalgi än hos personer utan
smärta är ingen ointressant in-
formation.

K G Henriksson
docent, överläkare, neuro-
muskulära enheten/smärt-
kliniken,
Ann Bengtsson
docent, överläkare, reuma-
tologiska kliniken, Univer-
sitetssjukhuset, Linköping
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Max 400 ord
Till »korrespondens» väl-
komnas korta inlägg (högst
400 ord plus, om nödvän-
digt, ett fåtal referenser), i
två exemplar och med dub-
belt radavstånd.
Eftersom korrespondens-
spalterna är ett mått på lä-
sarnas intresse för tidning-
en vill vi även fortsättnings-
vis värna om denna avdel-
ning, som har högt läsvär-
de. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort
kan vi bereda plats för fler
och publicera snabbare.
Redaktionen förbehåller
sig rätten att rubricera och
förkorta inlägg. För att
påskynda publiceringen
sänds normalt inget korrek-
tur till författaren.


