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Debatt

kraniet. Huvudvärken anses bero på töj-
ning av hjärnhinnorna och en åtföljande
reflektorisk vasodilatation. Då patienten
lägger sig avtar läckaget, och då likvor
återbildas minskar huvudvärken. 

PPH har oftast god prognos men kan
pågå i veckor. I sällsynta fall tillstöter
allvarliga komplikationer som kranial-
nervspåverkan och subduralhematom. 

Utformning och diameter avgörande
De avgörande påverkbara faktorerna för
om PPH uppkommer eller inte är nålens
diameter och spetsens utformning, vil-
ket direkt relaterar till vilken typ av hål
man får i duran och hur stort läckaget blir
[1]. Anestesiologer har i allt större ut-
sträckning övergått till tunna, 24–27 G,
icke skärande pencilpoint-nålar. I den
anestesiologiska litteraturen anges fre-
kvensen av PPH efter spinalanestesi
med pencilpoint-nålar till 0,8 procent
[2]. Som Lindhe och Dahlöf skriver är
PPH därför mindre vanligt efter spinal-
bedövning.

Medicinare och neurologer använder
fortfarande grova (20–22 G), skärande
Quincke-nålar. En frekvens av PPH på
ca 25 procent har rapporterats med des-
sa nålar [3]. 

En rundringning till akutmottagning-
arna på Stockholms fyra största sjukhus
visade man enbart hade 20–22 G skäran-
de Quincke-nålar för lumbalpunktion. 

Vi vill påpeka att det går utmärkt att
göra en lumbalpuktion med en tunn pen-
cilpoint-nål. Man kan försiktigt aspirera
likvor om man tycker att det droppar för
sakta. Nålen har en kort »introducer«
som införs i det interspinala ligamentet
och som kan underlätta införandet av
den tunna nålen.

Profylax med patientens eget blod
Patienter med svår PPH som inte går till-
baka inom rimlig tid kan behandlas med
en epidural »blood patch«. Behandling-
en innebär att 12–20 ml [4] av patientens
eget blod injiceras i det epidurala rum-
met i höjd med skadan, för att täta hålet
i duran. Denna avancerade behandlings-
form, som inte är känd i hela läkarkol-
lektivet, är sannolikt underanvänd i vårt
land. Behandlingen utförs i första hand
av anestesiologer. Behandlingen har god
effekt både efter durapunktioner [4] och
vid huvudvärk på grund av spontant
läckage av cerebrospinalvätska [5]. 

Gå inte ur askan i elden!
Om en patient söker på grund av lätt hu-
vudvärk och man vill göra en lumbal-
punktion som ett led i en huvudvärksut-
redning, är det mycket olyckligt om dia-
gnostiken leder till svår huvudvärk. Ge-
nom att välja en tunn pencilpoint-nål kan
denna risk i betydande grad minskas.

Vi hoppas att detta inlägg kommer att
leda till ökad diskussion på våra sjukhus
mellan oss anestesiologer och våra lä-
karkollegor på andra kliniker kring ruti-
nerna vid lumbalpunktion så att inte pa-
tienterna, som idag, åsamkas onödigt li-
dande.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ I den utmärkta artikeln »Profylaktisk
vila mot postpunktionell huvudvärk bör
inte vara rutin för alla« av Mattias Linde
och Carl Dahlöf (Läkartidningen 6/
2004, sidorna 466-9) ifrågasätts med
rätta rutinen att patienter får ligga i plan-
läge efter diagnostisk lumbalpunktion.
De diskuterar också ett arbete [1] där
patienter intar 1 timmas horisontalläge
efter intratekal cytostatikabehandling
och frågar sig varför man valt denna tid. 

Som svar på den frågan vill jag beto-
na att intratekal cytostatikabehandling
skiljer sig från diagnostisk lumbalpunk-
tion, eftersom syftet med planläge inte är
att undvika huvudvärk utan att optimera
läkemedelsdistributionen. 

Ryggläge gynnar distributionen
I en artikel av Blaney och medarbetare
[2] gavs metotrexat via intralumbal in-
jektion till fyra apor och distributionen
av läkemedlet undersöktes beroende på
kroppsläge. Resultatet visade att de två
apor som låg ned 1 timma efter injektio-
nen hade >20 ggr högre dos av meto-
trexat i hjärnans ventriklar än de två apor
som stod upp. I artikeln rekommenderas

1 timmas planläge efter intratekal cyto-
statika, vilket också är vår rekommenda-
tion i Uppsala–Örebro-regionens vård-
program för maligna lymfom [3]. 
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I Uppsala–Örebro-regionen rekommenderas 1 timmas sängläge efter
intratekal cytostatikabehandling. Denna skiljer sig från diagnostisk
lumbalpunktion eftersom syftet med planläget här inte är att undvika
huvudvärk utan att optimera läkemedelsdistributionen.  

HANS HAGBERG 
docent, överläkare, onkologkliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala
hans.hagberg@akademiska.se

Planläge efter lumbalpunktion
gäller fortfarande vid intratekal
cytostatikabehandling

Nästa sida:

Inläggen kommenteras av Mattias Linde
och Carl Dahlöf.



Läkartidningen  ❙ Nr 12  ❙ 2004  ❙ Volym 101 1123

❙❙ Vi tackar kollegorna för de i grunden
positiva och engagerade kommentarer-
na till vår artikel om postpunktionell hu-
vudvärk (PPH). Den primära målsätt-
ningen med intervjuundersökningen och
litteraturgenomgången var att belysa
tillämpningen och kunskapsläget röran-
de just postpunktionell vila som profy-
lax mot PPH. Vi passade också på att så-
väl i introduktionen som i Tabell I och
slutsammanfattningen påpeka betydel-
sen av nålens tjocklek. I bibliografin gav
vi ett flertal referenser till stöd för detta.

Vad man kan och bör rekommendera
I våra rekommendationer lämnar vi vä-
gen öppen för att man i samtliga fall går
ner i nåldiameter och använder sig av
icke skärande nålar (det vill säga av ty-
pen pencil point) med hjälp av ledare. 

I ett anestesiologiskt perspektiv är det
kanske förvånande att vi inte kategoriskt
rekommenderar nålar som är så tunna att
de kräver aspiration. Men vid rutinmäs-
sig diagnostisk lumbalpunktion är detta
inte möjligt eftersom man brukar koppla
på en stigrörsmanometer för att mäta
ingångstrycket i likvor. Queckenstedts
manöver (kompression av venae jugula-
res) har däremot tappat mycket av sin
forna betydelse i och med neuroradiolo-
gins fantastiska utveckling. 

Det finns således för- och nackdelar
med respektive nål. Valet av nåltyp styrs
till exempel av punktörens skicklighet
och måste även vägas mot kostnaden.
Detta är bakgrunden till att vi skrev att
åtgärden »åtminstone« föreslås för pati-

enter med ytterligare en riskfaktor för
PPH.

Mekanismen inte klarlagd
När det gäller den bakomliggande me-
kanismen har man inte funnit ett säkert
samband mellan PPH och postpunktio-
nellt läckage av likvor eller ens med lågt
intrakraniellt tryck hos individer med
PPH [1-4]. En viktigare faktor tycks
vara volymreduktionen och tryckför-
ändringen som åstadkoms under själva
punktionen. Detta verkar initiera en
centralnervös mekanism liknande den
vid kronisk huvudvärk av spänningstyp
via en passiv distension (det vill säga
inte reflektorisk) av vener och hjärnhin-
nor [5, 6]. 

Bekymmersam profylax
Rösblad och hans kollegor hänvisar till
Candido och Stevens, som i sin artikel
föreslår att alla högriskpatienter (under
50 års ålder, grov nål vid lumbalpunk-
tionen m m) skall behandlas profylak-
tiskt med »epidural blood patch« (EBP,
injektion av autologt blod i epiduralrum-
met). Vi delar inte denna uppfattning
och anser av flera skäl att en sådan re-
kommendation är bekymmersam [7]. 

För det första har behandling med
EBP inte en vetenskapligt bevisad ef-
fekt, vilket nyligen framgick i en syste-
matisk genomgång vid Cochraneinstitu-
tet av tillgänglig forskning med tillräck-
ligt god kvalitet [8]. För det andra är EBP
potentiellt farligt för patienten, även om
irreversibla skador oftast undviks tack
vare snabb diagnostik och behandling.
Ryggvärk, radikulopati eller allvarligare
incidenter uppstår emellertid hos nästan
en tredjedel [9-14]. Slutligen är det inte
säkert om man bör spruta in just blod el-
ler om det ens spelar någon roll på vilken
nivå det i så fall görs [4, 15, 16]. 

Ett flertal icke-invasiva behandlingar
av PPH finns beskrivna i litteraturen.

Trots likaledes begränsat vetenskapligt
underlag bör de enligt vår mening prö-
vas före eventuell EBP [17].

Viktig nyansering om planläge
Det är bra att vi har en diskussion om hur
situationen kan förbättras för patienter
som genomgår lumbalpunktion. Hans
Hagbergs inlägg om att planläge fortfa-
rande skall gälla efter intratekal cytosta-
tikabehandling eftersom det i djurförsök
visats optimera läkemedelsdistributio-
nen är till exempel en mycket viktig ny-
ansering av slutsatserna i vår artikel. 

I avvaktan på bättre kunskapsunder-
lag bör vi däremot vara återhållsamma
med att rekommendera potentiellt
krångliga, farliga och dyra behandlingar
– särskilt de utan bevisad nytta. 
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Replik:

Rekommendationerna inte självklara

Det finns för- och nackdelar med respektive nål. Valet av nåltyp styrs
bl a av punktörens skicklighet och måste även vägas mot kostnaden.
Profylaktisk behandling med injektion av autologt blod i epiduralrum-
met är enligt vår uppfattning bekymmersam av flera skäl, och i första
hand bör man pröva icke-invasiva metoder. Slutligen är det ett viktigt
påpekande att planläge fortfarande skall gälla efter intratekal cyto-
statikabehandling eftersom det i djurförsök visats optimera läkeme-
delsdistributionen.
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