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❙ ❙ Svår hand- och armsvett utgör ett be-
tydande handikapp socialt och i arbetsli-
vet. Livskvaliteten hos obehandlade pa-
tienter är starkt försämrad och enligt på-
gående studier vid hudkliniken på Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala jämförbar
med den vid svår psoriasis. Patienterna
har utgjort målgrupp för sympatektomi,
under senare år med transtorakal endo-
skopisk teknik. Ingreppet innebär emel-
lertid en relativt stor risk för allvarliga
biverkningar och skonsammare alterna-
tiv har efterlysts.

Sympatiska nervsystemet stimulerar,
via frisättning av acetylkolin, de ekkrina
svettkörtlarna till produktion. 

Vi kunde i Uppsala tidigt visa att svår
hand- och armsvett effektivt går att be-
handla med intradermala »mikroinjek-
tioner« av botulinumtoxin, som blocke-
rar frisättning av signalsubstansen. Me-
todiken har successivt förfinats och bi-
verkningarna är idag obetydliga [Naver
H, Swartling C, Aquilonius SM. Eur J
Neurol 2000;7:55-62]. Cirka 300 pati-
enter med svår fokal hyperhidros har se-

dan 1997 behandlats vid neurologklini-
ken i Uppsala.

Tjugufyra tyska dermatologkliniker
har nu medverkat i en multicenter, place-
bokontrollerad behandlingsstudie av ax-
illär hyperhidros med övertygande för-
söksuppläggning. De 145 patienterna
injicerades i en armhåla med botulinum-
toxin (totalt 200 U Dysport, 0,2 ml, 10
instick) och i den andra, randomiserat
och »dubbel-blint«, med placebo. Svett-
produktionen kvantifierades före och två
veckor efter behandlingen med uppmät-
ning av viktökningen av filtrerpapper
placerade i armhålorna. Vid två veckor
injicerades också den placebobehandla-
de armhålan med 100 U Dysport.

Svettproduktionen var före behand-
ling 192 ± 136 mg/min och två veckor
därefter 144 ± 113 mg/min på den place-
bobehandlade och 24 ± 27 mg/min på
den med 200 U behandlade sidan. Svett-
produktionen i båda axillerna följdes un-
der 24 veckor och var vid denna tidpunkt
fortfarande signifikant lägre än före be-
handling såväl efter 200 U, 67 ± 66

mg/min, som efter 100 U, 65 ± 64
mg/min. Patienterna var mycket nöjda
med effekten, 98 procent skulle rekom-
mendera behandlingen till andra.

Studien omfattar sålunda endast axil-
lär hyperhidros där lokal anestesi inte är
nödvändig. Vid behandling av handsvett
är effekten av lidokainkräm oftast otill-
räcklig varför ledningsanestesi av ulna-
ris- och medianusnerverna vid handle-
den erfordras. Detta torde idag begränsa
användningen vid hudkliniker och hos
privatpraktiserande dermatologer. Man
bör påpeka att fokal hyperhidros ännu
inte är godkänd indikation för något av
de två preparaten på marknaden (Bo tox
och Dysport).
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❙ ❙ Att kognitiv beteendeterapi (KBT)
kan användas för behandling av kroniskt
trötthetssyndrom (KTS) utanför specia-
listcentra har tidigare varit okänt. I en
randomiserad studie från Nijmegen i
Holland rapporteras nu att nyligen upp-
lärda terapeuter vid tre olika centra kun-
de nå framgång med denna typ av be-
handling. Jämförelse gjordes med stöd-
grupp och med grupp där endast det na-
turliga förloppet följdes. 

Det finns två randomiserade kontrol-
lerade tidigare studier publicerade med
positiva resultat av KBT [Sharpe M, et
al. BMJ 1996;312:22-6] [Deale A, et al.
Am J  Psychol 1997;154:408-14]. I båda
dessa, utgångna från specialistcentra,
var mätvariabeln funktionell förmåga
och inte trötthet.

I denna studie mättes trötthetsgrad och
funktionell förmåga. Dessutom var den
kognitiva beteendeterapin utformad ef-
ter en statistiskt utprövad modell av vid-
makthållande faktorer i tillståndet; foku-
sering på kroppsliga symtom, låg fysisk
aktivitet och liten känsla av kontroll.
Den gavs vid 16 entimmestillfällen un-
der 8 månader. Stödgrupperna leddes av
en socialarbetare. Cirka 90 patienter in-

kluderades i varje grupp. Multidimen-
sionell värdering gjordes vid start, efter
8 månader och vid uppföljning efter 14
månader. 

Det visade sig att kognitiv beteende-
terapi var mer effektiv än stödgrupp el-
ler naturligt förlopp. Däremot var stöd-
grupper inte mer effektiva än naturligt
förlopp vilket inte överensstämmer med
resultat från studier av andra kroniska
sjukdomar. Minst 80 procent av patien-
terna mötte förståelse i gruppen och var
nöjda. Dessa fynd tolkas som att ingen
korrelation finns mellan klinisk förbätt-
ring och patientens tillfredställelse. Vid
14 månader uppgav 35 procent av pati-
enterna förbättring vad gällde trötthet
mot 13 procent i stödgrupperna och 17
procent i grupperna som följdes utan in-
tervention. 

Vad gällde funktionell förbättring
uppgav 49 procent av patienterna för-
bättring mot 19 respektive 23 procent
och för självrapporterad förbättring 50,
15 och 32 procent. Det är statistiskt sä-
kerställda skillnader mellan patienterna
i KBT-gruppen och respektive annan
grupp. Vad gällde återgång i arbete stu-
derades inte detta här, men har planerats
in i pågående studier. 82 procent av tera-

peuterna ansåg efteråt att patienter med
kroniskt trötthetssyndrom är svårare att
behandla än patienter med psykiatriska
diagnoser.

Studien är viktig då den på ett vetenskap-
ligt sätt presenterar en behandlingsme-
tod för patienter med kroniskt trötthets-
syndrom. Denna metod kan användas
ute i primärvården av terapeuter utan ti-
digare vana med denna grupp om upp-
lärning ges.

Oavsett utlösande faktor och ännu
okända patogenetiska mekanismer pre-
senterar studien ett viktigt terapeutiskt
tillskott för denna patientgrupp och dess
behandlande läkare.

Det är bara att rekommendera att det
blir möjligt att erbjuda kognitiv beteen-
deterapi och hoppas att det skapas förut-
sättningar för detta.
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Kognitiv beteendeterapi är av värde 
vid behandling av kroniskt trötthetssyndrom


