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Två patienter med svår smär-
ta i huvud–halsområdet be-
handlades med bupivakain högt
cervikalt och intracisternalt.
Båda uppnådde total smärtfri-
het.

Av patienter med avancerad cancer
drabbas ungefär hälften av mycket svår
smärta. I den terminala cancervården
kan siffrorna bli ännu högre. WHO har
gjort upp allmänt accepterade riktlinjer
för behandling av cancersmärta i form
av en trestegstrappa [1] där man går från
icke-opioider via svaga opioider till
opioider och adjuvant terapi. I de fall
där en tillämpning av trappkonceptet
inte ger tillfredställande smärtlindring
benämns smärtan refraktär. Det kan då
röra sig om intermittent, somatisk smär-
ta (t ex från en patologisk fraktur), so-
matisk smärta från mukokutana sår och
av olika typer av visceral, ischemisk
och neurogen smärta. I andra fall drab-
bas patienten av intolerabla biverkning-
ar, vanligen av opioider, vilket gör att
man tvingas avbryta insatt terapi.

Behandlingsalternativ som då står
till buds är framförallt neurolytiska
blockader, neurokirurgi, opioider
och/eller lokalanestetika epiduralt eller
intratekalt samt »lytisk cocktail» (mor-
fin och klorpromazin i intravenös infu-
sion). Här beskrivs två patienter, där vid
svårbehandlad tumörsmärta respektive
smärta efter tumörbehandling intratekal

infusion av bupivakain högt cervi-
kalt/intracisternalt gav praktiskt taget
frihet från svår smärta i huvud–halsom-
rådet. I det andra fallet med bestående
smärtfrihet efter avslutad intracisternal
behandling.

Fallbeskrivning
Fall 1. Patienten var en 61-årig kvin-

na med  en grav leverinsufficiens på ba-
sen av levercirros. Efter ett par veckor
med sväljningssvårigheter och halsont
inkom patienten i mitten av januari
1997, smärtpåverkad och med nedsatt
allmäntillstånd. Hon visade sig ha en
stor snabbväxande, högersidig tonsill-
cancer, som engagerade munbotten och
tungbas.

Under den första veckan efter in-
läggningen hade patienten två tillbud av
morfinintoxikation med bradypné och
hypoxi vid så låga dygnsdoser som 30
mg morfin i mixtur respektive 10 mg in-
tramuskulärt. Under denna tid blev pa-
tienten alltmer medtagen och smärtpå-
verkad. För att extern strålbehandling
skulle kunna genomföras, med förvän-
tade ökade smärtor efter inledd radiote-
rapi, remitterades hon till smärtsektio-
nen.

Då vi först såg patienten var hon
oklar, hade gravt nedsatt allmäntillstånd
och led av svåra smärtor. Hon beskrev
tidvis maximala (VAS 10 på 10-gradig
visuell analog skala), kontinuerliga
smärtor längs hela högra sidan av hal-
sen (dermatom C2–C5), vilka förvärra-
des vid rörelse och försök att svälja.
Man noterade smärtor av nociceptiv,
visceral och neurogen art. Då adekvat
smärtlindring ej kunde ges med kon-
ventionella analgetika, bedömdes det
vara indicerat med inläggning av en hög
intratekal kateter för kontinuerlig infu-
sion av lokalanestetika.

Efter korrektion av koagulationssta-
tus och med patienten intuberad och
sövd i operationssal, lades den intrate-
kala katetern [2, 3] in. Durapunktion
gjordes med Tuohynål 17 G i interstiti-
et Th6– Th7 och en PortexTM-kateter 18
G fördes in med kateterspetsen till i
höjd med tredje halskotan, där en spinal
stenos, troligen betingad av epidural
metastasering, omöjliggjorde vidare
avancemang upp i cisterna magna. Ka-

tetern tunnelerades och en bärbar Phar-
macia DeltecTM-pump med bupivakain
5 mg/ml  kopplades in. Pumpen pro-
grammerades med en kontinuerlig infu-
sionstakt – 0,2 ml per timme (=1 mg bu-
pivakain per timme) – samt möjlighet
till extradoser om 0,1 ml högst var tion-
de minut.

Patienten var fri från smärta redan på
kvällen och var nästföljande dag helt
smärtfri och dessutom något piggare ef-
ter att ha kunnat sova ut. Hon var respi-
ratoriskt och cirkulatoriskt stabil och
rörde armar och ben obehindrat. Kvin-
nan kunde nu också börja dricka igen,
vilket hon hade varit i det närmaste
oförmögen till de senaste veckorna på
grund av smärta.

Patienten var under hela den intrate-
kala behandlingen smärtfri och hade ej
behov av andra analgetika. Infusions-
takten var 0,4 ml/timme av bupivakain
5 mg/ml. Strålbehandlingen kunde ge-
nomföras som planerats. Några biverk-
ningar av behandlingen observerades
ej, men utvärderingen av eventuella bi-
verkningar försvårades av patientens
grundsjukdom och dåliga allmäntill-
stånd. Hon avled i sin grundsjukdom
den 80:e dagen efter inledd intratekal
behandling.

Fall 2. Patienten är en 65-årig man
som 1990 hade behandlats med tonsill-
ektomi, halskörtelutrymning och strål-
behandling mot halsen för en högersi-
dig tonsillcancer med spridning till en
regional halslymfkörtel. Patienten har
sedan dess varit tumörfri.

Med ärromvandling följde svåra
smärtor i behandlingsområdet samt
svårigheter att svälja och inskränkt rör-
lighet i nacken. Från mars 1995 har pa-
tienten haft konstanta smärtor på höger
sida av halsen, i nackregionen upp mot
högra örat och ned längs trapeziusmus-
keln mot höger axel. Den dominerande
smärtan i hals–skulderregionen be-
skrevs som »vridande och svidande»
med tidvis nära maximal intensitet
(VAS 9). Smärtorna var associerade
med symtom såsom trötthet, huvud-
värk, sväljningssvårigheter, torticollis
med inskränkt rörlighet i nacken samt
svårigheter att använda höger arm.
Analgetika – paracetamol, kodein, dex-
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tropropoxifen, bensodiazepiner, morfin
och buprenorfin – hade visserligen givit
viss smärtlindring, men patienten av-
stod dock hellre från sådan medicine-
ring, då den gjorde honom alltför trött.

Vid undersökningen fann man hård,
fibrosomvandlad vävnad längs halsens
högra sida och ned mot höger axel.
Muskulaturen i nacke och skuldror på
höger sida var mycket spänd och öm.
Förmågan att vrida på huvudet och att
gapa var väsentligt inskränkt. Smärtor-
na bedömdes från början ha varit utlös-
ta i området för fibrosomvandling efter
operation och strålbehandling. Med ut-
gångspunkt från dessa förändringar
kunde sedan möjligen sekundära smärt-
mekanismer ha aktiverats [4], bl a med
en svår glossofaryngeusneuralgi, och
det smärtande området kunde ha utvid-
gats. Grav funktionsnedsättning och
myofasciella smärtor hade tillkommit.

Behandling med triggerpunkts-
blockader i hals-, skulder- och käkmus-
kulatur inleddes parallellt med rörelse-
träning. Ökad rörlighet i nacken och
viss smärtlindring kunde noteras men
med kortvarig effekt. Behandlingsför-
sök med karbamazepin, amitriptylin
och karisoprodol avbröts snart på grund
av utebliven smärtlindring eller besvä-
rande biverkningar.

I juni 1996 inlades en intracisternal
kateter [2, 3] i interstitiet Th1–Th2 med
spetsen i höjd med atlas. Katetern tun-
nellerades och en Pharmacia DeltecTM-
pump för kontinuerlig intracisternal in-
fusion av bupivakain 5 mg/ml med 0,2
ml/timme och extra bolusdoser om 0,1
ml v b var 30:e minut kopplades. Pati-
enten blev helt smärtfri. Vid en tillfällig
doshöjning upplevde patienten övergå-
ende domningskänsla i nackregionen
men kände i övrigt inga biverkningar.

Den fortsatta behandlingen fungera-
de väl och pågick i totalt 335 dygn. Pa-
tienten bodde hemma under behand-
lingen, var välmående och smärtfri och
levde hela tiden ett mycket aktivt liv. Ef-
ter en veckas avstängning av pumpen
med oförändrad total smärtfrihet drogs
katetern i början av maj 1997 och be-
handlingen avslutades. Smärtfriheten är
nu, sex månader senare, bestående.

Diskussion
De övre cervikala komponenterna i

dorsalhornets neuron och kranialner-
verna V, VII, IX och X är involverade i
mekanismerna vid akut och kronisk
smärta i halsens, ansiktets och huvudets
strukturer. Hittills har det inte funnits
någon tillförlitlig metod som ensam kan
användas för behandling av opioidre-
fraktär smärta från dessa strukturer.
Tillägg av antiepileptika och tricykliska
antidepressiva kan möjligen förbättra
situationen. Neurokirurgiska och anes-
tesiologiska metoder har ibland kunnat

ge god smärtlindring men i mer begrän-
sade områden.

Sedan drygt tio år har rutiner för be-
handling av refraktär smärta med konti-
nuerlig infusion av bupivakain med
eller utan morfin intratekalt utarbetats
vid smärtsektionen på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset/Sahlgrenska. Hit-
tills har ca 500 patienter med svår ma-
lign eller nonmalign smärta  blivit prak-
tiskt taget smärtfria under sådan be-
handling [2, 5]. Smärtfrihet efter avslu-
tad partiell nervblockad med bupivakain
vid svår icke malign smärta, sådan den
observerades hos vår senast beskrivna
patient, är av mycket stort praktiskt och
teoretiskt intresse [6] och testas nu sys-
tematiskt hos alla våra patienter under
intratekal behandling för svår nonma-
lign smärta av varierande genes [7].

Intracisternal smärtbehandling
i huvud–halsområdet
Som en vidareutveckling av den in-

tratekala metoden har vi nu behandlat
ett 25-tal patienter med kontinuerlig in-
fusion av bupivakain på intracisternal
och hög cervikal nivå [3]. Tillägg av
morfin, värdefullt vid behandling på to-
rakal och lumbal nivå [5], är på den
högre nivån mindre lämpligt eftersom
ett stort antal patienter blir mycket
illamående. Behandlingsindikationerna
har varit svår refraktär smärta från hu-
vud, ansikte, mun, hals och övre extre-
miteter. Tal, förmåga att äta, gång och
naturliga funktioner har inte påverkats.

Biverkningar har uppträtt sporadiskt

och har i de allra flesta fall kunnat und-
vikas genom dosjustering. Övergående
trötthet, illamående, köldkänsla på hals
och vid skallbasen, postspinal huvud-
värk, parestesier, heshet, dysfagi, pare-
ser i extremiteter och ortostatisk hypo-
tension har vardera observerats i ett till
två fall [3].

Metoden får betraktas som en avan-
cerad behandlingsform med en potenti-
ell risk för katastrofala komplikationer
[8]. Kontinuerlig infusion av bupiva-
kain intracisternalt eller högt cervikalt
för behandling av svår refraktär smärta
i huvud–halsområdet bör därför i första
hand vara en metod för enheter, som re-
dan har erfarenhet av intratekal smärt-
behandling på torakal och lumbal nivå
och av spinal katerisering på cervikal
nivå.
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Figur 1. Fall 2. Intracisternal kateter
införd i interstitum Th 1–2 och med
kateterspetsen i höjd med atlas (vit pil).
Nylonkatetern var under inläggningen
försedd med en tunn metalledare.
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strax under skallbasen, som har beskrivits i
denna rapport, har kunnat genomföras säk-
rare och effektivare med hjälp av en modern
röntgenutrustning, bekostad av ett anslag
från Inga-Britt och Arne Lundbergs Forsk-
ningsstiftelse (anslag nr 162/94).
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