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Att kunna behandla cerebrala arte-
riovenösa kärlmissbildningar, fistlar
och aneurysm utan kraniotomi är en
länge närd önskan. Den s k gammakni-
ven, uppfunnen av Lars Leksell och
medarbetare, används med mycket gott
resultat för att behandla bl a små och
välavgränsade kärlmissbildningar och
fistlar.

Katetersystemen
har förfinats
Under de senaste 30 åren har endo-

vaskulär teknik utvecklats. Behandling
av kärlmissbildningar och fistlar har ut-
förts med vävnadsklister, partiklar och
små metallspiraler, medan behandling
av aneurysm till stor del har skett med
avlösbara ballonger, vilka använts för
att täppa till aneurysmet eller tillföran-
de kärl. Resultaten vad avser aneurysm-
behandling har tidigare inte varit sär-

skilt bra, och intrakraniella aneurysm
har huvudsakligen opererats.

Katetersystemen har successivt för-
finats och kan nu användas för att navi-
gera långt in i hjärnans tunnaste blod-
kärl. För sex år sedan tog utvecklingen
ett jättesteg framåt när behandling av
intrakraniella aneurysm med avlösbara
platinaspiraler, s k GDC (Guglielmi de-
tachable coils) introducerades, på 
svenska benämnda krull eller spiraler.
Krullen finns i flera tjocklekar och läng-
der, och har förprogrammerad form, så
att de bildar ett nystan inuti aneurys-
met.

Tekniken har beskrivits tidigare i Lä-
kartidningen [1].

Enklast uppnås ett bra resultat om an-
eurysmet har smal hals och inte är för
stort (Figur 1). Halsens diameter i för-
hållande till den artär aneurysmet utgår
ifrån är också viktig, eftersom krullen
kan bukta ut i artären och täppa till den-
na. En ny teknik, uppfunnen av profes-
sor Jacques Moret i Paris, med packning
av aneurysmet mot en ballongkateter

tillfälligt uppblåst i artären förfaller
dock mycket lovande för att reducera
problemet med bred aneurysmhals rela-
tivt det kärl bråcket utgår ifrån (Figur 2).

Med nu befintliga katetersystem tor-
de minst 40–50 procent av de intrakra-
niella aneurysmen vara lämpliga för en-
dovaskulär behandling. Materialut-
vecklingen är extremt snabb och resul-
taten förbättras kontinuerligt.

En alternativ behandlingsteknik kan
bli att med olika typer av stentar eller se-
gel försluta enbart aneurysmöppningen
i kärlväggen, och därmed minska ris-
kerna för att aneurysmet växer efter be-
handling.

Goda resultat
efter långtidsuppföljning
Långtidsuppföljning – nu uppemot

fem år – visar att ett med krull välfyllt
aneurysm nästan alltid förblir stängt.
Patienter med rupturerade aneurysm lö-
per i stort sett samma risk för sekundä-
ra konsekvenser av blödningen oaktat
man behandlar med öppen (kraniotomi)
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Serien miniöversikter från olika medicinska
fält fortsätter här med fyra avsnitt om
framsteg som skulle kunna bli
revolutionerande inom neurokirurgin. Serien
inleddes i Läkartidningen 12/97 (inten-

sivvårdens utveckling). I nr 18/97
publicerades en artikel om forskningen inom
geriatriken.
Vi välkomnar från läsarna förslag till
belysning av andra områden av intresse.

Aneurysmbehandlingen snabbt
framåt med endovaskulär teknik

Figur 1. Vertebralisangiografi.
Sidoprojektion. Basilaristoppsaneurysm
med smal hals före (t v) och efter (t h)
behandling med GDC.
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Kan den smärtlindrande effekten av
ryggmärgsstimulering förbättras? Svår
smärta, som uppkommer via aktivering
av smärtreceptorer, s k nociceptiv smär-
ta, kan numera oftast bemästras farma-
kologiskt. Smärtforskning och utveck-
ling av nya behandlingsmetoder mot
smärta har därför under senare år sär-
skilt fokuserats på olika former av neu-
rogena smärtor. Denna typ av smärta är
notoriskt svårbehandlad, då vi ännu
saknar effektiva läkemedel. Vanliga
analgetika är, liksom opiater, som regel
inte särskilt effektiva, och antidepres-
siva (t ex tricyklika) och antiepileptika
(t ex karbamazepin) ger sällan fullgod
smärtlindring.

Elektrisk nervstimulering
Olika metoder för elektrisk nervsti-

mulering kan dock ofta vara mycket ef-
fektiva för neurogena smärttillstånd;
detta gäller särskilt ryggmärgsstimule-
ring (spinal cord stimulation, SCS;
ibland benämnd baksträngsstimule-
ring) [3]. Erfarenhet av behandlingen är

emellertid begränsad till ett fåtal neuro-
kirurgiska och anestesiologiska klini-
ker.

Trots att SCS sedan två decennier
har varit en rutinmetod för behandling
av svåra, neurogena smärttillstånd är
kunskapen om hur smärtlindring med
SCS kommer till stånd ännu mycket
ofullständig. 

Experimentell modell 
Vi har använt oss av råttor, på vilka

man åstadkommit en partiell skada av
ischiasnerven. Denna metod är i och för
sig välkänd och har fått stor användning
inom modern smärtforskning som en
djurmodell för mononeuropati. Dessa
djur utvecklar en uttalad överkänslighet
för såväl taktila som termiska stimuli i
den nervligerade baktassen. Vi har ope-
rerat in ryggmärgselektroder för stimu-
lering på dessa djur, och stimuleringen
kan sedan utföras medan djuren är vak-
na och fritt rörliga [2].

Sådan experimentell SCS, som ut-
förs med stimulusparametrar som lik-

nar dem som används kliniskt, kan ef-
fektivt blockera överkänsligheten i bak-
tassen. Denna effekt påminner om den
man kan observera hos patienter som
behandlas med SCS mot smärta efter
nervskada. Man finner då ofta en utta-
lad och smärtsam överkänslighet för
icke smärtsam perifer stimulering, ex-
empelvis beröring. Detta tillstånd be-
tecknas som allodyni. SCS hos dessa
patienter har ofta effekten att allodynin
helt eller delvis blockeras och att den
spontana nervsmärtan minskar. Effek-
ten av SCS på våra nervläderade råttor
har också ett tidsförlopp som mycket
påminner om det man finner hos patien-
ter som behandlas med SCS: det finns
en kvardröjande effekt sedan stimule-
ringen avslutats.

Neurokemin bakom
ryggmärgsstimulering
Med hjälp av mikrodialys från rygg-

märgen vid akuta försök på råttor med
nervskada finner man en ökad frisätt-
ning av excitatoriska aminosyror (glu-
tamat och aspartat). När SCS appliceras
på försöksdjuren minskar frisättningen
av dessa signalsubstanser påtagligt.
Denna blockerande effekt kommer till
stånd via aktivering av GABA-erga me-
kanismer. Att GABA är av central bety-

eller sluten (endovaskulär) teknik. En-
dovaskulär behandling är förenad med
ca 4–5 procents morbiditet, framför allt
proppbildningar, aneurysmruptur eller
kärlruptur som kan få dödlig utgång.
Liknande risker föreligger även vid öp-
pen kirurgi.

Vårdtiden efter okomplicerad endo-

vaskulär behandling av patienter med
icke rupturerade aneurysm är avsevärt
kortare än vid kraniotomi. Den kortare
vårdtidens fördelar balanseras i viss
mån av att viss osäkerhet om förslut-
ningens varaktighet fortfarande råder.
Angiografikontroller måste därför utfö-
ras med bestämda intervaller, i selekte-

rade fall med beredskap för komplette-
rande inläggning av krull.

Möjligheter till endovaskulär be-
handling finns eller planeras vid samtli-
ga sjukhus i Sverige där neurokirurgi
bedrivs.

Göran Edner
Michael Söderman
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Figur 2. Carotis interna-angiografi.
Sidoprojektion. Sifonaneurysm med bred
slitsformad hals packas med hjälp av
stödballong.
a. Före behandling.

b. Ballongen uppblåst och formar krullen
under packningen.

c. Slutresultat. Observera krullens
utbredning längs artärens längdaxel.

Lovande försök
inom smärtforskningen
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delse för effekten av SCS framgår av att
baklofen, en GABAB-receptoragonist,
kraftigt kan potentiera effekten av SCS
på överkänsligheten i den nervläderade
baktassen. Omvänt kan man med intra-
tekal administrering av GABA-antago-
nister, särskilt sådana som blockerar
GABAB-receptorer, motverka effekten
av SCS, både vad gäller frisättning av
aminosyror och allodyni.

Det har nyligen rapporterats att ade-
nosin, intravenöst eller intratekalt, ef-
fektivt kan lindra smärta vid perifer
nervskada. Man har vidare funnit att al-
lodyni hos dessa patienter samtidigt
blockeras.

Mot denna bakgrund har vi utfört ex-
perimentella studier som visat att ade-
nosin, på samma sätt som baklofen, kan
potentiera effekten av SCS.

Farmakologisk förstärkning
av behandlingseffekt
För första gången har man nu djurex-

perimentellt kunnat koppla effekten av
SCS till biokemiska mekanismer. Det är
sannolikt att liknande mekanismer är
verksamma även vid SCS-behandling
för kronisk smärta hos människor. Vår

förhoppning är att det med samtidig ad-
ministrering av baklofen och/eller ade-
nosin skall vara möjligt att förstärka ef-
fekten av SCS hos patienter med nerv-
skadesmärta.

Preliminära kliniska undersökningar
har inletts, samtidigt som vi fortsätter
sökandet efter andra läkemedel som ge-
nom sin effekt på olika transmittorsys-
tem i ryggmärgen kan tänkas förbättra
resultaten av SCS.

En andra målsättning är att försöka
utveckla ett farmakologiskt test för att
bättre kunna förutsäga resultatet av
SCS. Därmed skulle man på sikt kunna
undvika att »på vinst och förlust» ope-
rera in en ryggmärgselektrod för prov-
stimulering före den definitiva anlägg-
ningen av elektrod och stimulator. 

Slutsatser
Det är vår förhoppning att den djur-

experimentella forskning som bedrivs
kring grundläggande fysiologiska me-
kanismer vid SCS på sikt skall kunna
effektivisera behandlingen och därmed
både göra den mer kostnadseffektiv och
komma fler patienter till godo. 

Björn Meyerson

Hjärntumörer orsakar stor morbi-
ditet och mortalitet. Nya primära hjärn-
tumörer utvecklas hos mellan två och
fyra vuxna per 100 000 invånare och år.
Det är möjligt att denna frekvens är sti-
gande, speciellt i den äldre delen av be-
folkningen.

Gliom utgår från olika typer av glia-
celler. Den mest maligna formen, glio-
blastomet, är den vanligaste primära
hjärntumören. Dessa tumörer är i prin-
cip hundraprocentigt dödliga. De svarar
för ca 2,5 procent av alla cancerrelate-
rade dödsfall och är den tredje största
orsaken till död i cancer för människor
mellan 15 och 34 år.

För närvarande behandlas glioblas-
tom med operation följd av strålning
och eventuellt även cytostatika. Med
denna behandling är medelöverlev-
nadstiden omkring nio månader.

Retrovirus som vektorer
År 1992 rapporterades lyckade för-

sök där råttgliom behandlats med gen-
terapi. Behandlingen grundades på att

genomet för ett tymidinkinas från her-
pes simplex överfördes till gliomceller-
na med hjälp av ett modifierat retrovi-
rus, en så kallad retroviral vektor.

Den unika replikationscykeln hos 
retrovirus gör dem till synnerligen
lämpliga vektorer för genterapi. Under
sin normala livscykel fäster sig retrovi-
rus på cellytan genom speciella recep-
torer, för att i nästa steg internaliseras i
cellen. Intracellulärt bryts viruset ner
och RNA-genomet kopieras till DNA,
vilket transporteras till cellkärnan och
integreras slumpmässigt i värdens DNA
under celldelningen. Den främmande
gensekvensen transkriberas precis som
annat cellulärt DNA, och uttrycks som
proteiner.

Retrovirala vektorer som används
för genterapi har gjorts replikationsin-
kompetenta genom att man avlägsnat
större delen av de gener som behövs för
viral replikation. Man har även fram-
ställt flera cellinjer, s k »packaging
cells», som endast uttrycker retroviru-
sets replikationsprotein och därför pro-

Genterapi prövas
mot hjärntumörer

ducerar tomma viruspartiklar. När vek-
torer som innehåller en viruspacknings-
signal och den terapeutiska genen intro-
duceras i dessa celler (vector producing
cells, VPC) förpackas vektorerna i vi-
ruspartiklarna. Den resulterande retro-
virala vektorn lämnar VPC genom av-
knoppning och når in i tumörcellerna.
När ett herpes simplex-genom interna-
liseras och uttrycks bildas herpes sim-
plex-tymidinkinas. Detta enzym fosfo-
rylerar tillfört ganciklovir (ett antivirus-
medel). Cellulära kinaser fortsätter pro-
cessen, så att man erhåller en trisfosfat-
förening av ganciklovir. Denna för-
ening är höggradigt toxisk och avbryter
DNA-replikationen; celler som går in i
cellcykelns S-fas avdödas.

Multicenterprövning
Detta system har tidigare använts

kliniskt i USA, där man iakttagit en viss
positiv effekt i fas II-studier. De vektor-
producerande cellerna avgav dock en-
dast en måttlig mängd vektorer. Nya
förbättringar i detta avseende har gjorts,
och man har nu i Europa genomfört en
fas II-studie där ca 40 patienter behand-
lats. Studien har varit av multicenterka-
raktär; vid Karolinska sjukhuset har
man behandlat tre patienter.

Ännu är det för tidigt att utvärdera
resultatet av denna prövning. Det är gi-
vetvis vår förhoppning att man skall ha
en klinisk effekt av sådan storlek att den
ter sig meningsfull. Även om man i den-
na omgång inte skulle få denna effekt är
emellertid genterapikonceptet så starkt
och lovande att det får anses synnerli-
gen värdefullt att man har kunnat starta
kliniska försök i Sverige.

Jörgen Boëthius

Flera bolag har under de senaste åren
utvecklat magnetkameror för intraope-
rativ bildtagning (iMRI). I några mo-
deller flyttas antingen magnetkameran
till patienten eller patienten till magnet-
kameran under det operativa ingreppet.

En annan typ utgörs av en suprale-
dande magnet bestående av två separe-

Magnet-
kameran
ser mer
än kirurgen
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rade spolar med ett avstånd som tillåter
en kirurg och en assistent att få plats
mellan spolarna (Figur 3) [4]. Ett homo-
gent magnetfält på 0,5 tesla i utrymmet
mellan magneterna, jämte användning
av avancerad datateknologi, ger en upp-
lösningsförmåga i bildkvaliteten som
kan mäta sig med den som finns hos
moderna diagnostiska 1,5 tesla-maski-
ner. Bildtagningstiden närmar sig en se-
kund och bilderna upplevs som MR-flu-
oroskopi. Bilden kan antingen framstäl-
las på en skärm framför operatören eller
demonstreras i okularet på ett opera-
tionsmikroskop.

Kostnaden för utrustningen är en och
en halv gånger priset för en diagnostisk
maskin. Det rådande ekonomiska kli-
matet inom sjukvården har dock inte
tillåtit Sverige att delta i utvecklingsar-
betet; vi får förlita oss till att Norge de-
lar med sig av sina erfarenheter.

Hjälper kirurgen se »runt hörnet»
Utrustningen lämpar sig i princip för

användning inom alla kirurgiska speci-
aliteter [5, 6]. Den möjliggör för kirur-
ger att peroperativt bestämma instru-
ments läge och se vad som ligger under
ytan i operationsfältet samt »runt hör-
net». Inom neurovetenskapen kan funk-
tionella studier på den blottlagda hjär-
nan ge oss kunskap som inte har kunnat
erhållas med existerande teknik. Inom
den praktiska neurokirurgin, särskilt
vaskulär kirurgi, kan iMRI-teknikens
förmåga att demonstrera förändringar i
hjärnans blodflöde och metabolism i

samband med temporära och perma-
nenta kärlavstängningar bli till ovärder-
lig nytta. Även dynamiska förlopp kan
demonstreras i samband med genterapi,
spridningen av virala vektorer injicera-
de i hjärntumörer kan kvantifieras och
tillförseln avslutas vid rätt tidpunkt [7].
Detsamma gäller spridningen i hjärn-
vävnad av olika tillväxtfaktorer eller
andra medel som kan injiceras stereo-
taktiskt.

Tillgång till den monitorering som
erbjuds anser vi vara en förutsättning
för en vidareutveckling inom gentera-
pin. Intraoperativ bildtagning är en vä-
sentlig tillgång både vid transplantation
av cellsuspensioner av fetal vävnad och
vid implantering av bioartificiella hy-
brider vid t ex Parkinsons eller Alzhei-
mers sjukdomar.

Ett liknande resonemang kan föras
då det gäller monitorering av värme-,
kyl- och kemiska lesioners utbredning
inom tumörkirurgi och funktionell neu-
rokirurgi [8]. Med tillgång till iMRI är
det på grund av utrustningens förmåga
att registrera svängningar i pH och väv-
nadstemperatur möjligt att skilja på re-
versibla och irreversibla vävnadsför-
ändringar. 

Tekniken användbar
även vid ryggsjukdomar
Medan de ovannämnda använd-

ningsområdena kommer att kräva bety-
dande forskningsinsatser har framsteg
inom såväl diagnostik som terapi vid
ryggsjukdomar kunnat demonstreras.
Hos patienter med nervrotssmärta ut i
benen, där konventionell kontrastrygg-
röntgen, datortomografi eller vanlig
magnetkameraundersökning har varit
negativa, kan man nu se tidiga disk-
bråck med patienten undersökt i sittan-

de ställning. Både denna grupp och de
patienter som idag mikrodiskektomeras
kommer troligen att inom kort kunna
behandlas ambulant med användning
av endoskop, där man med iMRI som
»operationsmakroskop» kan erhålla en
exakt lägesbestämning av instrumentet.  

Tekniken kan komma att bli en revo-
lution på det kirurgiska området, och
den är speciellt intressant på grund av
att den är strålningsfri. Inom neurokir-
urgin kommer utrustningen att kunna
förbättra den kirurgiska kvaliteten, för-
korta rehabiliteringstiden och främja
återställandet av nervsystemets funk-
tion.

Niels-Aage Svendgaard
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Figur 3. Till vänster ses den öppna
magneten för intraoperativ bildtagning
(iMRI). Operationsbord kan införas i
utrustningen, eller perpendikulärt mellan
spolarna. Till höger visas en simulerad
hjärnbiopsi. 


