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Incidensen av samtliga malig-
na tumörer hos barn och ungdo-
mar i åldersgruppen 0–19 år bo-
satta i de sex nordligaste länen i
Sverige studerades under tids-
perioden 1978–1992 i relation
till det radioaktiva nedfallet
från kärnkraftsolyckan i Tjer-
nobyl 1986. Det var en signifi-
kant uppgång av incidensen av
hjärntumörer inom studieområ-
det, men ökningen började re-
dan före olyckan och kunde där-
för inte relateras till nedfallet av
cesium-137.

Utifrån uppgifter ur cancer-
registret har även resten av lan-
det studerats för samma tidspe-
riod, och en signifikant ökad in-
cidens uppmättes. Incidensök-
ningen är dock störst i de sex
nordligaste länen, orsaken är
ännu okänd.

Hjärntumörer och leukemier är de
vanligaste tumörformerna hos barn i ål-
dersgruppen 0–14 år i Sverige [1]. Två
pucklar finns i incidenskurvan för
hjärntumörer i befolkningen, en mindre
i den yngsta åldersklassen 0–10 år samt
en annan som startar i 30–40-årsåldern
med maximum vid 70 års ålder. Bland
barn och ungdomar är hjärntumörer av
embryonalt ursprung vanligare än hos
vuxna. Sådana skillnader beträffande
incidens och histologi mellan barn och
vuxna tyder på att olika etiologi kan fö-
religga för hjärntumörer i de olika ål-
dersgrupperna .

För barn i åldern 0–14 år bosatta i
USA rapporterades nyligen en årlig in-
cidensuppgång av hjärntumörer om i
genomsnitt 2 procent under tidsperio-
den 1974–1991 [2]. Incidensuppgång-
en var störst i åldersgruppen 0–4 år, 2,9
procent årligen. I Skottland var inci-
densuppgången av hjärntumörer hos
barn i medeltal 2,6 procent per år under
tidsperioden 1975–1990 [3]. I en inter-
nationell jämförelse sågs den högsta in-
cidensen av tumörer i hjärna och rygg-
märg i de nordiska länderna [4].

Även hos vuxna, i synnerhet över 65
års ålder, har en ökad incidens observe-
rats, åtminstone under de senaste tre de-
cennierna [5-10]. I Sverige sågs en mer
uttalad incidensökning i början av
1980-talet med en ökning av det totala
antalet hjärntumörer, men incidensen
har därefter varit relativt konstant [11]. 

Material och metoder
Vi har studerat om nedfallet av cesi-

um-137 från kärnkraftsolyckan i Tjer-
nobyl 1986 har påverkat incidensen av
samtliga maligna tumörer hos barn och
ungdomar i åldern 0–19 år, bosatta i de
sex nordligaste länen i Sverige: Norr-
bottens, Västerbottens, Jämtlands, Väs-
ternorrlands, Gävleborgs och Uppsala
län. Den studerade regionen innehåller
såväl områden med det högsta nedfallet
i landet som områden med obetydligt
nedfall av cesium-137.

Samtliga inrapporterade fall av ma-
ligna tumörer under tidsperioden
1978–1992 med koderna 140–209 en-
ligt den internationellla sjukdomsklas-
sifikationen, version 7 (ICD-7), erhölls
ur de lokala cancerregistren i Umeå och

Uppsala. Totalt fanns 746 tumörfall re-
gistrerade för tidsperioden, varav 203
med hjärntumör (ICD-7, kod 193,0)
och 151 med akut lymfatisk leukemi
(ICD-7, kod 204,0).

Med ledning av nedfallskartor från
Sveriges Geologiska AB för cesium-
137 klassades samtliga församlingar i
tre exponeringsklasser. Församlings-
tillhörighet vid diagnos bestämde expo-
neringsklassen för fallen och på mot-
svarande sätt fick bakgrundspopulatio-
nen sin exponering klassad.

En signifikant ökad incidens av
hjärntumörer förelåg i aktuella åldrar i
det undersökta området under den stu-
derade tidsperioden. Incidensuppgång-
en inleddes redan före det radioaktiva
nedfallet från olyckan i Tjernobyl och
kunde ej med säkerhet sättas i samband
med den händelsen. Resultaten är under
publicering [12].

Den iakttagna ökningen av hjärntu-
mörer har stimulerat oss till att undersö-
ka incidensen av hjärntumörer i hela
Sverige under samma tidsperiod, dvs
1978–1992. Vi har därför utökat mate-
rialet till att omfatta samtliga till cancer-
registret inrapporterade fall av hjärntu-
mörer (ICD-7, kod 193,0) för ålders-
gruppen 0–19 år. 

Resultat
Figur 1 visar en ökad incidens av

hjärntumörer (ICD-7, kod 193,0) i Sve-
rige för åldersgruppen 0–19 år under
tidsperioden 1978–1992 (lutningskoef-
ficient beta=0,123; P=0,0001). I det
ursprungliga studieområdet, dvs de
sex nordligaste länen, sågs en större,
signifikant incidensuppgång under
motsvarande tidsperiod (beta=0,243;
P=0,002), se Figur 2. Den ökade inci-
densen av hjärntumörer i Sverige kan
inte förklaras enbart av uppgången i de
sex nordligaste länen eftersom ökning
kunde påvisas även i övriga landet
(beta=0,099; P=0,002), se Figur 3.

Dessa resultat är dock ej åldersstan-
dardiserade. Med åldersstandardisering
enligt en av Världshälsoorganisationen
angiven »world population» erhölls
dock endast en subtil skillnad i lut-
ningskoefficienten för incidensökning-
en i hela landet; nu 0,119 mot 0,123 en-
ligt ovan och fortfarande P=0,0001.
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ANNONS



Den genomsnittliga incidensökningen
per år i landet kan således beräknas till
drygt 3 procent inom den studerade
tidsperioden och med utgångspunkt i
1978 års incidens.

Diskussion
Enligt cancerregistret har incidensen

av samtliga tumörer sammantagna ökat
hos både pojkar och flickor i åldrarna
0–14 år under tidsperioden 1961–1992
[11]. Orsakerna till detta är oklara, men
både pre- och neonatala händelser bru-
kar anses vara av betydelse för utveck-
ling av hjärntumörer hos barn. Under
samma tidsperiod har dödligheten hos
barn i maligna tumörsjukdomar sjunkit.
Hjärntumörer är numera den vanligaste
maligniteten (som ICD-kod) hos barn
och ungdomar i den nu studerade ål-
dersgruppen, dvs 0–19 år.

Eftersom benigna hjärntumörer in-
rapporteras till cancerregistret och re-
gistreras med ICD-7, kod 193,0 så skul-
le detta kunna vara en bidragande orsak
till den ökade incidensen. Benigna fall
kan dock identifieras via PAD-kod, och
en genomgång av PAD-koder för samt-
liga hjärntumörer i de sex nordligaste
länen visar att den iakttagna incidens-
uppgången kvarstår när endast de ma-
ligna tumörerna studeras (beta=0,170;
P=0,018). Eftersom bakgrundsbefolk-
ningen under tidsperioden knappast ge-
nomgått någon väsentlig förskjutning i
åldersgruppernas storlek genomfördes
primärt inte någon åldersstandardise-
ring beträffande regionala data. Ålders-
standardisering gjordes dock beträffan-
de totalmaterialet men medförde som
väntat endast en knappt skönjbar skill-
nad i lutningskoefficienten.

Förbättrad diagnostik genom infö-
randet av datortomografi sedan slutet av
1970-talet har i en del studier ansetts
kunna förklara en stor del av incidens-
uppgången, framförallt hos de äldre [8,
13, 14]. Andra författare har dock an-
gett detta som orsak till endast en mind-
re del av incidensuppgången i befolk-
ningen [5, 6, 10, 15].

Tillgängliga data i cancerregistret ty-
der sammanfattningsvis på en incidens-
uppgång av hjärntumörer i åldersgrup-
pen 0–19 år. Denna uppgång är störst i
de sex nordligaste länen men ses även i
resten av landet under den studerade
tidsperioden. Den observerade drygt 3-
procentiga årliga uppgången i Sverige
ter sig något anmärkningsvärd vid in-
ternationell jämförelse. Orsaken till den
kraftiga ökningen är okänd.
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Figur 1. Incidens av hjärntumörer (ICD-
7, kod 193,0) i åldrarna 0–19 år i
Sverige.
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Figur 2. Incidens av hjärntumörer (ICD-
7, kod 193,0) i åldrarna 0–19 år i
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands, Gävleborgs och
Uppsala län. Figur 3. Incidens av hjärntumörer (ICD-

7, kod 193,0) i åldrarna 0–19 år i Sverige
utom Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs
och Uppsala län. 
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Muskotnöten är en vanlig
hushållskrydda, som dock även
används i missbrukarkretsar på
grund av sina hallucinogena
egenskaper. Den verksamma
substansen är myristicin, ett
amfetaminliknande ämne som
besitter antikolinerga och psy-
kotropa egenskaper. Vi rappor-
terar här ett fall av avsiktlig in-
toxikation hos en patient som
hade diffusa neurologiska sym-
tom.

Muskotnöt är en i Sverige vanlig
hushållskrydda, som importeras från
bland annat de karibiska öarna Grenada
och Trinidad där nöten skördas från trä-
det Myristica fragrans. Det anses att den
infördes till Europa av araberna på
1100-talet. Sedan medeltiden har kryd-
dan använts i folkmedicinen, till exem-
pel som uppiggande medel och för att
inducera menstruation och abort [1]. På
senare år har muskotnöt även funnit te-
rapeutisk användning i mer kontrollera-
de former, nämligen i behandlingen av
diarré associerad med medullär tyreoi-
deacancer [2]. Toxiska symtom uppträ-
der dock vid högre doser, och det första
förgiftningsfallet dokumenterades i lit-
teraturen redan år 1576 [3]. Åtminstone

ett dödsfall har belagts [1]. I missbru-
karkretsar används muskotnöt även i
berusningssyfte, då dess aktiva sub-
stans – myristicin – besitter psykotropa
och hallucinogena egenskaper av am-
fetaminliknande karaktär [4-6].

Fallbeskrivning
Patienten är en gift 32-årig arbetare.

Han röker ej och uppger sparsamt bruk
av alkohol. Bortsett från allergiska be-
svär i barndomen, och en nyligen avslu-
tad övre luftvägsinfektion, är han tidi-
gare väsentligen frisk. Han sökte akut
på Löwenströmska sjukhuset tidigt på
morgonen tillsammans med sin hustru
då han vaknat upp med generell mus-
kelsvaghet, koordinationsrubbningar
(kunde ej knyta skorna), yrsel, balans-
rubbningar, extrem orkeslöshet och par-
estesier i extremiteterna. Efter under-
sökning på akutmottagningen miss-
tänktes, mot bakgrund av den nyligen
genomgångna luftvägsinfektionen,
Guillain–Barrés syndrom, varför lum-
balpunktion utfördes och patienten
överfördes till intensivvårdsavdelning
för övervakning av respirationen. Som
differentialdiagnos övervägdes, om än
mindre sannolik på grund av den akuta
debuten, MS. Mannen medgav dock ef-
ter en stund att han föregående kväll, i
samband med middagen, intagit en
muskotnöt (ca 7 gram) i berusningssyf-
te. Patienten hade därefter känt sig be-
rusad och redlös samt svimmat på mor-
gonen. Han hade vidare erfarit dyspné
och panikkänslor, men inga hallucina-
tioner.

Blek och kraftlös 
Vid ankomsten låg patienten stilla på

bårvagnen, blek och kraftlös, men var i
övrigt i förhållandevis opåverkat all-
mäntillstånd och afebril. Blodtrycket
var 120/75 mm Hg och pulsen 58
slag/min. Hjärta och lungor auskultera-
des utan anmärkning. Grovneurolo-
giskt status utföll väsentligen utan an-
märkning, inkluderande bilateralt nor-
malvida och ljusreaktiva pupiller. Han
misslyckades dock med finger–näspek-
ning och knä–hältestet, och uppvisade
generellt lätt nedsatt muskulär grov-
kraft utan sidoskillnad.

Ett 12-avlednings-EKG visade si-

Fallbeskrivning
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