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Värmedestruktion av livmo-
derslemhinnan med ballongka-
teter är en enkel och säker be-
handlingsmetod för kvinnor
som lider av menorragi utan sä-
ker bakomliggande orsak, dvs
dysfunktionella blödningar‚ och
som vill behålla sin livmoder.
Före behandling bör man ute-
sluta submukösa myom och
andra intrakavitära förändring-
ar. Behandlingen är poliklinisk
och kräver ingen speciell trä-
ning av operatören.

Man räknar med att 11 procent av
kvinnor i åldrarna 15–50 år lider av me-
norragi [1]. Vid 60–70 procent av de cir-
ka 9 000 hysterektomier som årligen ut-
förs i Sverige är menorragi operations-
indikationen [2]. Jämfört med andra eu-
ropeiska länder har Sverige en låg hys-
terektomifrekvens [2]. I England räknar
man med att var femte 65-årig kvinna
har fått sin livmoder bortopererad [3].
Hos cirka en tredjedel av kvinnorna
som besväras av menorragi finner man
ingen säker bakomliggande organisk
orsak, dvs det rör sig om en dysfunktio-
nell blödning.

Farmakologisk terapi, som inklude-
rar gestagen (systemisk eller lokal med
hormonspiral) och fibrinolyshämmare,
är förstahandsvalet vid behandling av
dessa kvinnor. När denna behandling
inte hjälper, har tidigare den enda effek-
tiva behandlingen varit hysterektomi.
Visserligen prövade man redan på
1920-talet behandlingar lokalt i livmo-
derhålan, instillation av formaldehyd
och ånga, men utan större framgång på

grund av komplikationer [4]. Skrapning
av livmoderhålan som behandling vid
menorragi leder sällan till bestående re-
sultat [5].

Riktigt lyckosam med alternativ be-
handling blev man inte förrän de lokala
kirurgiska metoderna utvecklades un-
der 1980-talet. Det är framförallt två
operationsmetoder som funnits till-
gängliga: laserablation [6] och transcer-
vikal resektion (TCRE) [7] av endome-
triet. Vid båda dessa behandlingar fylls
livmoderhålan med en klar vätska, så att
operationen kan ske under ögats kon-
troll via hysteroskop. För framgångsrik
behandling och för att minska risken för
komplikationer, såsom övervätskning,
krävs att operatören är erfaren.

En annan metod, som är enkel att ut-
föra och inte kräver speciell träning av
operatören, är värmedestruktion av endo-
metriet med ballongkateter. Den har ut-
vecklats sedan början av 1990-talet [8].

Apparaturen
En kateter med en ballong i ena än-

dan förs in i livmoderhålan (Figur 1). I
den del av katetern som är förankrad
centralt i ballongen finns ett värmeele-
ment. Kateterballongen, gjord av sili-
kon, kan justeras så att den anpassas ef-
ter livmoderhålans storlek. Ballongen
fylls med glycinlösning, 15 mg/ml, till
ett tryck omkring 180 mm Hg. Vätskan
i ballongen värms till cirka 75°C. En
pump ger mycket snabb cirkulation av
vätskan, som därigenom håller konstant
temperatur, vilket medför att ballong-
ytan, som trycks mot livmoderväggen,
får nästan samma temperatur. Under be-
handlingen sprids värmen in i cirka hal-
va tjockleken av livmoderväggen och
förstör endometriet och inre delen av
myometriet [9, 10].

Ballongkatetern är kopplad till en
batteridriven kontrollenhet (Figur 2),
som reglerar värmeelementets tempera-
tur, cirkulationen av vätskan och be-
handlingstiden. Dessutom registreras
kontinuerligt temperaturen i vätskan,
ballongtrycket och behandlingstiden
[11]. Denna metod, Cavaterm, har upp-
funnits av den svenske civilingenjören
Hans Wallstén.

En annan metod använder en kateter
med en latexballong. Ballongen inne-

håller ett värmeelement, och cirkulatio-
nen åstadkoms av värmen [12].

Metod
Endast kvinnor som inte planerar att

föda flera barn behandlas. Behandling-
en utförs därför framförallt på kvinnor
som är i 40- till 50-årsåldern. Kvinnan
informeras om att avsikten är att betyd-
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Figur 1. Katetern med den justerbara
silikonballongen.



ligt minska mensblödningarna även om
cirka 30 procent av de behandlade kvin-
norna får amenorré efteråt. Behandling-
en är poliklinisk, och den kan utföras i
lokalbedövning (paracervikalblockad),
ryggbedövning eller i narkos.

De kvinnor som vi har behandlat har
inte fått förbehandling med gonadotro-
pinfrisättande hormonanalog. Istället
startar operationen med en skrapning,
för att slemhinnan ska bli så tunn som
möjligt och för histopatologisk under-
sökning. Därefter utförs behandlingen
under 15 minuter. Rutinmässigt ges ett
suppositorium diklofenak före behand-
lingen.

Efter behandlingen kan kvinnan ha
smärtor, vilka oftast försvinner helt ef-
ter några timmar, men som kan innebä-
ra att man likväl behöver ge morfinanal-
getika. Har en paracervikalblockad an-
lagts kan denna lindra smärtorna. Van-
ligtvis kan kvinnan återgå till sitt arbete
dagen efter behandlingen.

Veckorna efter behandlingen före-
kommer flytning, eftersom nekrotisk
vävnad stöts ut. Det är viktigt att infor-
mera patienten att det sannolikt är svårt
att bli gravid efter behandlingen, men
kontraception är nödvändig om kvinnan
vill vara helt säker på att inte bli gravid.

Under utvecklingen av metoden
mätte vi temperaturen i myometriet,
cervix och omgivande vävnader i buk-
hålan. Någon risk för skador på andra
vävnader i bukhålan har vi inte funnit
[9]. Samma resultat fås vid datorsimu-
lation av behandlingen [10].

Sedan 1993 har över 200 kvinnor be-
handlats vid kvinnokliniken i Lund, och
behandlingen är nu en klinisk rutinme-
tod vid menorragi av typen dysfunktio-
nell blödning. Under utvecklingen av
metoden fann vi också att kvinnor med
submukösa myom eller kvinnor som

hade andra intrakavitära förändringar
nådde ett sämre behandlingsresultat. Det
är därför viktigt att före behandlingen
utesluta sådana förändringar. Vaginalt
ultraljud bör utföras före behandlingen.
Om det då finns misstanke om föränd-
ringar i livmoderhålan eller myom som
påverkar endometriet, bör preoperativt
antingen vätskeskanning av kaviteten el-
ler hysteroskopi utföras [13].

Resultat
Under perioden augusti 1993 till de-

cember 1996 behandlades 117 kvinnor,
medianålder 43,4 år, utan några kom-
plikationer under behandlingen. Av
dessa har 116 följts 10–49 månader.
Två kvinnor hade postoperativt lindrig
endometrit. En kvinna som hade kända
säcktubor fick postoperativt en infek-
tion som krävde intravenös antibiotika-
behandling.

Exkluderas de kvinnor som inte läm-
par sig för behandlingen, det vill säga
de som hade intrakavitära förändringar
och submukösa myom, hade 94 procent
av kvinnorna ett mycket gott behand-
lingsresultat vid uppföljningen (Tabell
I). Dessa kvinnor blödde mindre, mätt
med blödningsschema, och var nöjda
med behandlingen [8].

Objektiv mätning av blödningsvoly-
men [14] före och två till sju månader
efter ingreppet utfördes på 20 kvinnor.
Både blödningsvolymen och antalet
blödningsdagar minskade signifikant
(P<0,001) efter behandlingen [13]. Li-
kaså minskade behovet av järnsubstitu-
tion, och hemoglobinnivåerna i blod
steg signifikant efter behandlingen [8].

Vid uppföljning med hysteroskopi
och ultraljudsledd vätskeskanning av
livmoderhålan 11–28 månader efter

behandlingen av 51 kvinnor tycktes liv-
moderhålan vara fibrotisk hos majori-
teten [15]. Hos två av de 51 kvinnorna
fann vi synekier vid inre modermun-
nen. Dessa kvinnor var steriliserade,
och hematometra hade bildats [15].

Behandlingsresultatet för kvinnor
med dysmenorré var varierande, men
behandlingen ledde inte till ett ökat an-
tal kvinnor med dysmenorré [8].

Diskussion
Kan utveckling av endometriecancer

döljas av behandlingen? Vid litteratur-
genomgång av malignitet i endometriet
efter laserablation och TCRE, fann man
att hyperplasi av endometriet före ope-
rationen var en gemensam faktor [16].
Kvinnor som har hyperplasi, även utan
atypier, i preparatet från skrapningen,
som görs vid behandlingen precis före
värmedestruktionen, bör därför kont-
rolleras särskilt noga. Övriga kvinnor
behöver inte kontrolleras särskilt, utan
man ska utreda på sedvanligt sätt vid
onormala vaginala blödningar. Det är
viktigt att påpeka att kvinnor som får
östrogensubstitution ska ges gestagen-
tillägg även efter denna behandling.

Vår erfarenhet av behandlingen vid
adenomyos är mycket liten, men sanno-
likt är behandlingen inte särskilt fram-
gångsrik. Så är inte heller fallet vid be-
handling av adenomyos med en alterna-
tiv endometriedestruktionsmetod [17].
Hittills har vi inga ytterligare rapporter
om kvinnor som fått hematometra efter
behandlingen. Skulle hematometra
uppkomma är vår rekommendation att
behandla med dilatation av cervixkana-
len och dränering [8]. Värmedestruk-
tion av endometriet är ingen behandling
mot dysmenorré [8].

I vår studie hade 11 procent av kvin-
norna ingen kontraception. Under de
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Figur 2. Kontrollenheten med
ballongkatetern.

Tabell I. Värmedestruktion av endometriet
med ballongkateter. Framgångsrik behand-
ling1 vid uppföljning 10–49 månader efter be-
handlingen i förhållande till förekomst av olika
exklusionskriterier.

Framgångsrik
behandling,

Exklusionskriterier antal2 (procent)

Inga 103/116 (89)
Intrakavitära förändringar
(n=4) 103/112 (92)
Intrakavitära förändringar
(n=4) och submukösa
myom som hade setts
vid ultraljudsundersökning
före behandlingen (n=2) 103/110 (94)

1 Kvinnor som ej genomgått hysterektomi under upp-
följningsperioden och som var mycket nöjda eller
nöjda med behandlingen.
2 Av 117 kvinnor som behandlades följdes 116. Nit-
tiosju kvinnor var mycket nöjda och sex var nöjda
med behandlingen. Två kvinnor var måttligt nöjda,
en kvinna var inte förbättrad och tio hysterektomier
utfördes.



fem år som förflutit sedan den första be-
handlingen utfördes i Lund, finns en
graviditet registrerad: ett mycket tidigt
missfall, 22 månader efter behandling-
en. Huruvida en graviditet kan fortsätta
efter destruktion av endometriet kan
diskuteras. Vid en litteraturgenomgång
av 39 graviditeter hos kvinnor som ge-
nomgått behandling med någon av de
endometriedestruerande operationsme-
toder som funnits tillgängliga, hade sex
av elva kvinnor som födde barn placen-
taproblem [18].

Resultaten vid behandling med de
vanligaste alternativa metoderna, laser-
ablation och transcervikal resektion, är
jämförbara med dem man ser vid vär-
medestruktion av endometriet med bal-
longkateter [19, 20]. Vid den sistnämn-
da behandlingen är emellertid risken för
komplikationer synnerligen liten, och
gynekologen kan själv utföra operatio-
nen efter en enstaka behandling under
handledning.

Hysterektomi är alltid framgångsrik
som behandling mot riklig menstrua-
tion. För kvinnor med interkurrenta
sjukdomar är hysterektomi kanske inte
ett alternativ. Efter hysterektomi kan en
tidigare menopaus induceras [21]. Om
så är fallet efter endometriedestruktion
vet vi inte, men det är mindre troligt. Att
behålla livmodern kan även vara psyko-
logiskt viktigt för många kvinnor; hys-
terektomi är inte en enkel operation för
alla kvinnor [22].

Värmedestruktion av endometriet
ger ekonomiska vinster, framförallt på
grund av att det är ett polikliniskt in-
grepp och att kvinnan kan återgå till sitt
arbete dagen efter behandlingen. Även
om många hysterektomier nu utförs via
laparoskop, som medför färre vårdda-
gar och kortare sjukskrivning än hyster-
ektomi via laparotomi [23], blir den to-
tala kostnaden lägre för behandlingen
med värmedestruktion av endometriet.
Detta gäller även om några av de kvin-
nor som behandlats med den metod vi
beskrivit ändå genomgår en hysterekto-
mi till slut.

Den långsiktiga uppföljningen av re-
sultatet vid värmedestruktion av endo-
metriet med ballongkateter är mycket
viktig. Ett nationellt register för kvali-
tetsutveckling inom gynekologisk kir-
urgi har inrättats. I detta ingår de olika
metoderna för endometriekirurgi, vilket
innebär att behandlingsresultaten kan
följas under lång tid och att de olika me-
toderna kan jämföras.
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Summary

Balloon-catheter thermal endometrial
ablation treatment of menorrhagia;
a new, simple and safe alternative to
hysterectomy

Britt Friberg, Mats Ahlgren

Läkartidningen 1999; 96: 4179-81.

Thermal endometrial ablation by means of a
silicone balloon catheter is a new form of out-
patient treatment for menorrhagia, designed to
reduce menstrual blood loss by exerting thermal
effects on the endometrium and myometrium
without damaging surrounding tissue. Follow-
up of 116 of the 117 women who underwent the
treatment between August 1993 and December
1996 showed the procedure to be well tolerated,
to be without immediate complications, and to
be associated with significant reductions in
menstrual blood volume and in the reported
number of bleeding days (P<0.001 in both
cases). At follow-up after 10–49 months, the
success rate was 94 per cent. (This excludes
women with uterine cavity changes, or submu-
cosal leiomyomas detected at pretreatment ul-
trasonography, for whom the treatment is not to
be recommended.) In addition to its high suc-
cess rate, the treatment is safe for the patient and
easy for the physician to learn.
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