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Uttalad handsvett och armsvett kan
ge betydande funktionella och sociala
problem ofta med yrkesmässiga konse-
kvenser. Hos mer än 80 procent av de
drabbade är den primära excessiva hy-
perhidrosen palmoplantar och hos 30
procent kombinerat eller isolerat ax-
illär. I cirka en tredjedel av fallen fram-
kommer en familjär förekomst av be-
svärande svettning [1].

Behandlingsalternativ
Lokal behandling med beredningar

av aluminiumhydroxid, jontofores samt
antikolinerga farmaka har hitintills varit
förstahandsterapi.Vid otillfredsställan-
de effekt eller oacceptabla biverkningar
har sympatektomi varit enda behand-
lingsalternativ. Ingreppet utförs sedan
ungefär tio år tillbaka nästan uteslutan-
de som transtorakal endoskopisk sym-
patektomi (TES). 

Effekten på svettningen är oftast
fullständig och ger en torr hand och ax-
ill, och svåra biverkningar är ovanliga.
Mycket allvarliga komplikationer, som
hemotorax och kylotorax [2] samt kar-
diella rytmrubbningar, även letala, har
dock beskrivits, bland annat i Läkartid-
ningen [3-5].

Trots att hyperhidrosen försvinner

hos 98 procent omedelbart postopera-
tivt är endast 67 procent av TES-opere-
rade patienter nöjda med behandlings-
resultatet på lång sikt [2], vilket kan
förklaras av ingreppets förväntade och
utbredda effekter. Detta kan bl a resul-
tera i helt torra händer, facial anhidros
samt bradykardi. Besvärande kompen-
satorisk svettning inom intilliggande
segment har också i vissa studier rap-
porterats hos 60–70 procent av de TES-
opererade [2]. 

Det har under senare år skett en be-
tydande ökning av TES-behandling av
svår hand- och armsvett. Under 1989
utfördes i Sverige totalt 38 sympatekto-
mier. Enbart på indikationen hyperhid-
ros genomfördes 325 operationer under
1996.

Svettkörteldenervation
med botulinumtoxin
Intramuskulära injektioner av toxi-

net, som blockerar den vesikulära fri-
sättningen av acetylkolin, introducera-
des i Sverige för cirka tio år sedan för
behandling av tortikollis [6]. Efter regi-
streringen 1993 av Botox är de flesta
neurologspecialister idag väl förtrogna
med användningen av preparatet för att
lokalt inhibera neuromuskulär trans-
mission. 

Idén att specifikt, perifert och fokalt
denervera ekrina svettkörtlar med hjälp
av botulinumtoxin är helt ny och utgår
ifrån en positiv fallrapport rörande be-
handling med lokala injektioner av bo-
tulinumtoxin vid Freys syndrom (lokal
facial gustatorisk svettning efter fram-
förallt parotiskirurgi [7]).

Syndromet förklaras av en partiell
skada på nervus auriculotemporalis
med aberrant utväxt av primärt spott-
körtelinnerverande kolinerga fibrer till
ansiktshudens svettkörtlar [8]. Detta le-
der till excessiv droppande kindsvett-
ning vid gustatoriska stimuli.

Alla ekrina svettkörtlar aktiveras via
muskarinreceptorer av kolinerga sym-
patikusfibrer. Sannolikt inspirerade av
den tyska fallbeskrivningen vid Freys
syndrom, startade tre grupper oberoen-
de av varandra behandlingsstudier med
botolinumtoxin vid hand- och armsvett,
och alla rapporterade goda resultat [9-
11].

Våra aktuella resultat
Vi har nyligen sammanställt resulta-

ten av botolinumtoxinbehandling av 28
patienter med primär palmar eller ax-
illär hyperhidros [12]. Svettningens ut-
bredning kartlades med jodstärkelsetest
före och efter behandling. Botolinum-
toxin (Botox, 100 enheter/ml) injicera-
des som »mikroinjektioner» intrader-
malt 20 µl/injektion med 0,5–0,8 enhe-
ter/cm2. I varje axill gavs 15–30 injek-
tioner, i en hand 40–50. Injektionerna i
palmae utfördes i regional anestesi. En
sida behandlades åt gången med en
veckas intervall. 

Behandlingseffekterna studerades
genom sidojämförelser av kliniskt sta-
tus, jodstärkelsetest och subjektiva be-
skrivningar av svettningen i behandlad
respektive icke behandlad hand och ax-
ill. I samtliga behandlade hudområden
gav injektionen av botlinumtoxin an-
hidros runt varje mikroinjektion. Av-
siktligt sparades distala fingerområden
från injektion eftersom bibehållen
svettning där är en förutsättning för bi-
behållen normal friktion. 

Hyperhidrosen eliminerades hos alla
utom hos två individer som hade redu-
cerade men kvarstående besvär av
handsvett i bägge händerna, och hos en
person som fortfarande svettades lätt i
ena axillen. Dessa kvarstående besvär
kunde behandlas med kompletterande
injektioner i kvarvarande öar av hyper-
hidrotisk hud. 

Effekten är förvånande långvarig. 5
av 28 patienter har fått recidivbehand-
ling inom 3–6 månader, medan behand-
lingseffekten kvarstår hos resterande 23
individer, som idag har observerats un-
der 8–17 månader efter behandling.
Den enda biverkningen har varit lätta
subjektiva besvär av obetydligt nedsatt
kraft i fingergreppet under cirka två
veckor hos 13 individer. 

Det finns idag en stor erfarenhet av
motsvarande och betydligt högre toxin-
doser vid behandling av framför allt tor-
tikollis utan att systembiverkningar
uppkommer. Den långvariga behand-
lingseffekten är slående och från teore-
tisk synpunkt mycket intressant. 

Vi påbörjar nu tillsammans med
hudkolleger undersökningar av hudbi-
opsier som syftar till att kartlägga me-

Ny behandlingsprincip vid svåra svettningsbesvär

Injektioner av botulinumtoxin 
kan ersätta nervavskärning

Författare
STEN-MAGNUS AQUILONIUS 

professor, klinikchef

HANS NAVER
överläkare; båda vid neurologiska
kliniken, Akademiska sjukhuset,
Uppsala.

Mot bakgrund av de goda be-
handlingsresultaten och lindriga
biverkningarna bör patienter
med svår handsvett och arm-
svett i första hand erbjudas be-
handling med mikroinjektioner
av botulinumtoxin under huden.
Om effekterna står sig långsik-
tigt kommer denna metod san-
nolikt att i framtiden helt ersät-
ta traditionell sympaktektomi. 



kanismerna bakom effektdurationen
vid behandlingen av hyperhidros. Vi
har med bra resultat applicerat behand-
lingsmetoden på fall med fokal hyper-
hidrosis där alternativ kirurgisk be-
handling inte är möjlig, t ex Freys
syndrom, extrem plantar hyperhidros,
inguinal hyperhidros (svettningen var i
ett fall så intensiv att den misstolkades
som urininkontinens) samt hyperhidros
i ett begränsat hudområde i gränszonen
nedanför området för en tidigare sym-
patektomi.

Det goda behandlingsresultatet och
de lindriga biverkningarna talar för att
behandling med intradermala injektio-
ner av botulinumtoxin bör erbjudas
alla med svår handsvett och armsvett
innan man överväger sympatektomi.
Om effekten står sig på lång sikt kan
man förvänta sig att kemisk selektiv
sudomotorisk sympatektomi med bo-
tulinumtoxin helt kommer att ersätta
kirurgisk sympatektomi på denna indi-
kation.
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Figur 1. Jod–stärkelsetest på vänster
hand före och en vecka efter behandling
med intrakutana botulinumtoxin-
injektioner. Patienten, en 24-årig man
med tekniskt yrke, besvärades av dåligt
grepp om verktyg, instrument blev blöta
och förstördes av hans handsvett.
Handen färgades med 5-procentig
jodsprit och pressades under 1 minut mot
stärkelsehaltigt skrivpapper. På handen
till höger efter behandling syns små
fläckar med bevarad svettning mellan
injektionspunkterna på hypotenar och
tenar. Denna svettning besvärade icke
patienten. Man ser dessutom bevarad
svettning ytterst på fingertopparna där
man avsiktligt inte injicerade
botulinumtoxin. Helt torra fingertoppar
kan nämligen också vara en nackdel på
grund av nedsatt hudfriktion och större
benägenhet att få sprickor i huden.


