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Med hjälp av en elektrod kan
man stimulera ytan av nucleus
cochlearis i hjärnstammen i syf-
te att återge döva patienter med
neurofibromatos typ II viss
form av hörsel. Operationen
kan utföras i samband med
translabyrintär exstirpation av
acusticusneurinom. Förbättrad
läppavläsningsförmåga, bryt-
ning av total ljudisolering, upp-
levelse av omgivningsljud samt,
i vissa fall, viss ordförståelse är
resultat som erhållits i USA och
Europa.

Under de senaste decennierna har
stora framgångar skördats när det gäller
möjligheten att rehabilitera döva med
hjälp av s k cochleaimplantat via elekt-
risk stimulering. Metoden popularise-
rades av den amerikanske läkaren Wil-
liam House under 1970- och 1980-talen
och under de senaste tio åren har en
snabb utveckling skett, främst vad be-
träffar cochleaimplantat på barn.

Metoden innebär att en elektrod som
kan stimulera kvarvarande nervceller,
sannolikt i ganglion spirale läggs in i
hörselsnäckan. Metoden kräver en fun-
gerande hörselnerv.

Under de senaste åren har även ut-
vecklats en möjlighet att stimulera de

centrala hörselbanorna i fall av dövhet
där hörselnerven ej fungerar. Metoden
kallas auditory brainstem implant eller
ABI och utvecklades likaså av dr 
House vid House Ear Institute i Los 
Angeles [1]. Metoden innebär en alter-
nativ möjlighet till hörselrehabilitering
av patienter som lider av sjukdomen
neurofibromatos II och där hörselner-
ven destrueras av dubbelsidiga schwan-
nom på nervus VIII dvs n vestibulo-co-
chlearis.

Neurofibromatos typ II är en domi-
nant, ärftlig sjukdom med en incidens
av ca 1:40 000 födslar. I drygt hälften av
fallen rör det sig om en genetisk muta-
tion utan familjär anamnes. Sjukdo-
men, som framför allt karaktäriseras av
bilaterala acusticusneurinom, leder förr
eller senare till dövhet. Hörselsymto-
men debuterar oftast i vuxen ålder eller
i tidig ungdom och innebär oftast stor
tragik för den drabbade. Innerörefunk-
tionen blir destruerad liksom hörselner-
ven, vilket innebär att cochleaimplantat
ej kan komma ifråga.

Neurofibromatos typ II(NF II)-ge-
nerna har nyligen lokaliserats till ett
litet område på den långa armen av kro-
mosom 22 (22q12). Ett antal tumörer
från NF II-patienter har identifierats in-
nehållande DNA-förändringar i denna
region [2]. Sjukdomen har visat sig för-
orsakad av en defekt i en tumörsuppres-
sorgen som också är involverad i en rad
olika cancerformer, och proteinerna är
associerade med cytoskeletala kompo-

nenter. Sjukdomen synes ha olika pro-
gress av tumörväxt och hörselnedsätt-
ning.

Penetrerande tråd
Den första patienten opererades

1979 vilket innebar att man förde in en
liten penetrerande elektrod i nucleus
cochlearis. Elektroden fungerade under
en kort tid och patienten kunde återge
att hon erhöll vissa former av akustiska
sensationer. Senare fick elektroden by-
tas ut mot en annan typ av elektrod med
två elektrodplattor applicerade mot
hjärnstamsytan, och denna fungerar än
i dag (Figur 1). Under senare år har tek-
niken utvecklats och i dag använder
man antingen 8 eller 21 ytelektroder ap-
plicerade på ett dakronnät som lägges
direkt an mot nucleus cochlearis i hjärn-
stammen [3], (Figur 2). 

Fram till mars 1996 är 38 patienter
opererade i USA och Europa och första
operationen i norra Europa utfördes i
Uppsala 1993 på en patient med NF II
(Figur 3a och b).

Mångfacetterad
stimuleringskarta
Genom att använda ett flertal elek-

troder mot nucleus cochlearis – i dag 21
– kan man få en mångfacetterad stimu-
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Figur 1. Den första elektroden som
implanterades 1979 utgjordes av en
penetrerande glaselektrod mot
hjärnstammen (höger). Bipolär, tripolär
ytelektrod och till höger ses ytelektrod
med 8 elektroder. 



leringskarta mot neuronen i nucleus co-
chlearis och på det sättet erhålla en i viss
mån frekvensselektiv stimulering.

Principen är likartad som vid cochlea-
implantat. En akustisk genererad elekt-
risk analog signal bildas i en mikrofon
och förs sedan vidare till en utanpå hu-
den liggande radiosändare (Figur 3)
Under huden tas signalen emot av en li-
ten mottagare som i sin tur är kopplad
till en ytelektrod som är anlagd mot nu-
cleus cochlearis i hjärnstammen (Figur
4). 

Hos människan ligger nucleus co-
chlearis mycket ytligt i laterala delen av
fossa rhomboidea, alldeles där nervus
VIII inträder i hjärnstammen. Just detta
gynnsamt tillgängliga läge gör det möj-
ligt att kirurgiskt applicera en ytelek-
trod och därvid direktstimulera de cen-
trala hörselbanorna när nervus VIII sak-
nar funktion. Metoden har blivit möjlig
genom den translabyrintära mikrosko-
piska kirurgin som används för att ope-
rera bort acusticusneurinom. Genom det
laterala tillvägagångssättet får man di-
rekt tillgänglighet till den laterala reces-
sen i fossa rhomboidea. Hos patienter
med dövhet och dubbelsidiga tumörer
elimineras tumören i livräddande syfte.

Direkt efter tumörexstirpationen
bjuder sig sedan möjligheten att följa n
VIII proximalt till nucleus cochlearis i

laterala recessen och där applicera elek-
troden. Efter applicering av elektroden
stimuleras kärnan elektriskt. Genom att
avleda svaret kan man verifiera elektro-
dens korrekta läge (mot ventrala co-
chleariskärnan) (Figur 5) [4].

Sex veckor postoperativt görs den
första prövningen av patientens möjlig-
het till akustisk perception. Först ge-
nom elektrisk stimulering, därefter
akustiskt. Vid denna prövning kartläggs
hur många elektroder som kan använ-
das. Ett stort antal elektriska stimule-
ringsmöjligheter föreligger. Detta i
kombination med den tonotopiska or-

ganisationen i kärnan kan ge möjlighet
till upplevelse av flera frekvenser, vilket
i sin tur ökar möjligheterna till förbätt-
rad ljudperception och talförståelse.
Placering av elektrod, optimering av
implantatets programmering samt ut-
värdering av resultaten kräver medver-
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Figur 2. I den europeiska studien
används en ytelektrod innehållande 21
(nr 2–22) referenselektroder. Genom
olika stimuleringsmönster kan ett stort
antal kombinationer erhållas. 

Figur 3a. Datortomografibild som visar
hjärnstamselektroden på plats vid höger
nucleus cochlearis (pil). 

Figur 3b. Magnettomografibild. Axial
projektion visande bilaterala acusticus-
neurinom vid neurofibromatos typ II.



kan av flera specialister: neurokirurg,
otoneurokirurg, audiolog, hörselingen-
jör med specialkompetens samt hörsel-
och talpedagog. 

Vilka hörselresultat uppnår man?
De flesta patienter har haft nytta av

sina implantat. Hörselresultaten har hit-
tills varierat från ingen ljudperception
alls till viss taluppfattning och i enstaka
fall viss ordförståelse i telefon. Total
ljudisolering har kunnat brytas och
ljudförnimmelse från exempelvis dörr-
knackning, biltrafik och alarmsignaler

kan uppfattas. En stor fördel har varit
förbättrad läppavläsningsförmåga hos
dessa patienter. Man måste poängtera
att hörselresultaten med denna metod
hittills varit sämre än de man uppnår
med cochleaimplantat och bibehållen
hörselnerv. 

Risk för stora förväntningar
Trots de uppenbara tänkbara risker-

na med elektrisk stimulering inom des-
sa områden har det visat sig att de störs-
ta riskerna är psykologiska med allt för
stora förväntningar på den hörsel som
kan erhållas. Det är därför viktigt med
en noggrann selektering av patienter så
att rimliga förväntningar föreligger (se
ruta Selektionskriterier).

Vid stimulering av vissa elektroder
kan man få en retning av närliggande
strukturer såsom pedunculus cerebella-
ris inferior (corpus restiforme) och kra-
nialnerverna V och IX. Detta kan leda
till sensationer i svalg, ansikte samt i
ena kroppshalvan. Det senare kan
omöjliggöra användandet av vissa av
elektroderna.

Ingen allvarlig biverkning
Någon allvarlig biverkning i form av

cirkulations- eller andningspåverkan
har hittills ej registrerats. Dock är det
viktigt att vid inprovningen av utrust-
ningen ha patienten uppkopplad med
EKG-övervakning med tanke på vagus-
kärnans läge i området.

Infektionsrisken har hittills visat sig
vara mycket liten med den nuvarande
mottagarutrustningen som är belägen
under huden. Elektrodglidning har visat
sig vara mycket ovanlig.

Noggranna undersökningar har
gjorts av eventuella elektriska skade-
verkningar på nervvävnad med den
elektriska strömtäthet som alstras med
de elektrodtyper som används. Hittills
har man ej kunnat notera någon skade-
verkning eller neurondegeneration,
men riskerna måste beaktas. 

Djurexperimentella undersökningar
som hittills utförts talar snarare för att
de deafferentierade nervcellerna kan
vidmakthållas viabla och inte undergå
degeneration genom elektrisk stimule-
ring. Det kan därför vara viktigt att ut-
föra implantationen så tidigt som möj-
ligt efter dövhetens inträdande. De fall
där man inte lyckats erhålla någon akus-
tisk perception har i flera fall gällt de pa-
tienter som erhållit stereotaktisk gam-
mastrålning tidigare. Tidigare strålbe-
handling utgör därför tills vidare en
kontraindikation för behandling med
hjärnstamsimplantat då de förväntade
resultaten är dåliga.

Europeisk klinisk studie
Ett forskningssamarbete har ägt rum

mellan House Ear Institute och Hun-
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Figur 4.
Schematisk bild
som visar tekniken
vid elektrisk
stimulering av
hjärnstammen eller
s k k auditory
brainstem implant
(ABI).

Figur 5. Hjärnstammen på människa
sedd snett bakifrån höger. Nucleus
cochlearis ventralis (VCN) och nucleus
cochlearis dorsalis (DCN) ligger ytligt i
den laterala recessen i fossa rhomboidea
under pedunculus cerebellaris inferior
medialt om nervus VIII inträde i
hjärnstammen.

Selektionskriterier
Patienter med diagnostiserad neu-

rofibromatos typ II eller tumör på
VIIIe hjärnnerven på enda hörörat el-
ler fullständigt bortfall av funktionen
av hörselnerven bilat på grund av hu-
vudtrauma.

18 år eller äldre.

Patienten får ej ha genomgått ste-
reotaktisk gammastrålning,
skall vara medicinskt och psykolo-
giskt lämplig, 
skall tänkas vara villig att delta i upp-
följande kontroller och utvärdering.
Patienten måste kunna utvärderas på
sitt hemspråk,
kan dock på eget initiativ avbryta stu-
dien när som helst.



tington Medical Research Institute i
Los Angeles för att utveckla denna tek-
nologi. Nu pågår en mer omfattande kli-
nisk studie i syfte att utvärdera denna
behandlingsmetod i Europa. Några
större centra i Europa med ett väl ut-
vecklat samarbete mellan neurokirur-
ger och otokirurger vid neurinomkirur-
gi deltar bl a i Paris, Toulouse, Pamplo-
na, Freiburg, Manchester och Uppsala.

I Uppsala opererades 1993 den förs-
ta patienten i Skandinavien. Fram till år
1998 räknar man med att ca 25 patien-
ter skall få tillgång till denna metod vid
europeiska centra. Studien görs under
rigorösa kontrollerade förhållanden
med godkännande av lokala etiska
nämnder samt nationella hälsokontrol-
lerande myndigheter. Implantatet till-
hör kategori »aktiv implanterbar medi-
cinsk utrustning» och omsluts av EGs
direktiv 90/385/EEC. Den tillhör för
närvarande kategorin medicinsk utrust-
ning under utredning och har ännu ej er-
hållit CE-märkning.

Implantation av hjärnstamselektrod
förhindrar inte framtida magnetkame-
rakontroller. Uppföljning enligt studi-
ens protokoll sker 3 dagar, 6 veckor, 3
månader, 6 månader, 9 månader och 12
månader.

Under år 1998 beräknas studien vara
klar och utvärdering kunna ske. Inom
ramen för riksspecialiteten »translaby-
rintär kirurgisk behandling av patienter
med acusticusneurinom» har nu Akade-
miska sjukhuset i Uppsala möjligheten
till denna behandlingsform med hjärn-
stamsimplantat vid neurinomkirurgi. 

Det är vår strävan att denna behand-
ling, trots en krympande sjukvårdseko-
nomi, skall kunna ges till denna hårt
drabbade patientgrupp trots de relativt
höga kostnaderna för denna utrustning.
Studien kommer förhoppningsvis att
kunna visa huruvida behandling med
ABI är motiverad utifrån risker och
kostnader vägda mot de positiva be-
handlingsresultaten.

Referenser
1. Edgerton BJ, House WF, Hitselberger W.

Hearing by cochlear nucleus stimulation in
humans. Ann Otol Rhinol Otolaryngol
1984; 91: suppl, 117-124.

3. Eisenberg LS, Malthan AA, Portillo F, 
Mobley JP, House WF. Electrical stimula-
tion of the auditory brain stem structure in
deafened adults. J Rehab Res Develop 1987;
24: 9-22.

4. Brackmann D, Hitzelberger W, Nelson R,
Moore J, Waring M, Portillo F, Shannon R,
Telischi F. Audtory brainstem implant: I. Is-
sues in surgical implantation. Am Acad
Otololaryngol Head and Neck Surgery
1993; 108: 624-33.

2. Wolff RK, Frazer KA, Jackler RK, Lanser
MJ, Pitts LH, Cox DR et al. Analysis of
chromosome 22 deletions in neurofibroma-
tosis type II-related tumors. Am J Hum Gen
1992; 51: 478-85.

3464 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  40  •  1996

Nu vet vi
hur ofta barn hostar
Hosta är vanligt, men hur ofta hostar

egentligen normala barn? Det har un-
dersökts i en grupp på 41 barn mellan 8
och 12 år i London. Ingen av dem hade
astma eller sådana anlag i familjen. Bar-
nen följdes ett dygn med hjälp av om-
fattande teknik (EKG, EMG, mikrofon
och aktivitetsmätare).

I genomsnitt hostade varje barn tio
gånger under dygnet. Bara två hostade
dock på natten. Tre andra barn med akut
luftvägsinfektion hade 10, 14 respekti-
ve 100 episoder av hosta under dygnet.

En ledarskribent, som refererar stu-
dien, konkluderar att man kan räkna
med att normala barn i stadsmiljö hos-
tar 1–29 gånger per dygn, men sällan på
natten. I genomsnitt har de luftvägsin-
fektion omkring 50 dagar per år, dvs
5–8 infektioner som vardera varar 7–9
dagar.

Lancet 1996; 348: 699-700.

Liten dos dexametason
minskar återbesök efter krupp
Effekten av en enda oral dos av dexa-

metason (0,15 mg/kg) på barn som har
lindrig pseudokrupp och som  skickas
hem efter akutbesök på sjukhus har
prövats mot placebo i en grupp på 100
barn (4–122 månader). Endast åtta
barn, alla i placebogruppen, återkom till
sjukhuset på grund av pågående anfall,
och ett barn måste läggas in. Man fann
inga skillnader mellan grupperna i frå-
ga om hur länge barnen hade symtom på
pseudokrupp eller på virusinfektion el-
ler om de återkom till sjukhus av andra
skäl.

BMJ 1996; 313: 140-2.

Dexametason vid bronkiolit
knappast av värde
Många kliniker i USA använder kor-

tikosteroider vid »akut bronkiolit» trots
att värdet inte är säkert visat, sannolikt
därför att de drar paralleller till astma. I
en strikt upplagd randomiserad dubbel-
blindstudie av 1–12 månader gamla
barn som lagts in på sjukhus på grund av
bronkiolit gav emellertid intramuskulär
injektion av dexametason (1 mg/kg per
dag) inte bättre effekt än placebo. Be-
hovet av oxygenterapi och tiden med
symtom var effektmått.

Vaccin mot RSV-infektion och enty-
dig definition på »akut bronkiolit» be-
hövs, kommenterar en ledarskribent.

Lancet 1996; 348: 279-80, 292-5.

Kalciumantagonister
och aterosklerosutveckling
En randomiserad dubbelblindstudie

(Midas) av kalciumantagonisten isradi-
pin kontra hydroklortiazid i ett grupp på
883 patienter visade under tre års upp-
följning ingen signifikant skillnad mel-
lan grupperna i fråga om utvecklingen
av karotidernas väggtjocklek (intima
plus media) mätt med ultraljudsteknik.

Under de första sex månaderna öka-
de väggtjockleken visserligen signifi-
kant mindre i isradipingruppen än i jäm-
förelsegruppen och denna skillnad
kvarstod studietiden ut. Skillnaden öka-
de emellertid inte, vilket man väntat sig
efter bl a djurförsök med kalciumanta-
gonister.

Sänkningen var lika i båda grupper-
na för det diastoliska trycket (13,0 mm
Hg), men det systoliska trycket sänktes
3,5 mm mer av hydroklortiazid. Denna
skillnad kvarstod studien igenom, men
enligt forskarna förklarar den inte  ett
annat fynd, som de (mot bakgrund av ti-
digare omdiskuterade studier av kalci-
umantagonister) anser bör studeras när-
mare.

Man fann nämligen något högre in-
cidens av stora kärlkomplikationer (in-
kluderande bl a hjärtinfarkt, slaganfall
och plötslig död) i isradipingruppen –
25 fall mot 14 i den andra gruppen.
Skillnaden var signifikant till kalcium-
antagonistens nackdel vad gäller mind-
re allvarliga  tecken på komplikationer
(transitorisk ischemisk attack, rytm-
rubbning, aortaklaffbyte och bypass-
operation) – 40 respektive 23 fall.

Forskarna reserverar sig för att detta
kan vara ett slumpresultat; antalet fall
var litet, många patienter fick också
andra läkemedel och  studiens huvud-
syfte var att undersöka aterosklerosut-
vecklingen.

En ledarskribent ger dåligt betyg
också åt studietekniken men pekar på
att  andra studier tyder på att kortver-
kande dihydropyridiner kan öka risken
för kardiovaskulära komplikationer för
vissa patientgrupper och att de kortver-
kande medlen därför bör undvikas för
den stora majoriteten av patienter med
kardiovaskulär sjukdom, inklusive hy-
pertoni. 

I avvaktan på resultat från pågående
storskaliga kliniska jämförelser av oli-
ka medels långtidseffekter bör man vara
försiktig med kalciumblockerare som
första medel för patienter med hyperto-
ni eller koronarsjukdom, blir konklu-
sionen i ledaren.

JAMA 1996; 276: 785-91, 829-30.
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