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Sammanfattning 

Trigeminusneuralgi (TN) en ovanlig sjukdom med neuropatisk smärta karakteriserad 
av perioder med extrema ansiktsmärtor i området till den femte kranialnerven, 
N.trigeminus. Denna smärta uppstod när speciella triggerzoner stimulerats. Exakt 
orsak till sjukdomen var okänd men ett flertal teorier fanns. En teori utgick ifrån att 
det uppstått skador hos de nerver som utgår från trigeminala nervroten eller dess 
nervknutor, på grund av ett tryck från exempelvis ett blodkärl. Konsekvenserna av 
detta ledde till att den specifika TN smärtan utvecklades. Rekommenderade terapier 
har varit antiepileptiska läkemedel innehållande substansen karbamazepin (Tegretol) 
och därefter kirurgiska ingrepp. Dessa terapier kunde orsaka komplikationer hos 
individen av sådan art att de blev svåra att klara av. Därför hade andra 
behandlingsmetoder undersökts, en av dessa var injektioner med botulinumtoxin typ 
A (BTA).  

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta den vetenskapliga evidensen för 
användning av BTA vid trigeminusneuralgi som ett alternativ till traditionell terapi. 

Litteraturstudien består av material från vetenskapliga artiklar främst hämtade från 
databasen Pubmed och relevanta websidor. Arbetet innehåller artiklar med resultat 
från kliniska prövningar samt djurförsök. Sökningarna genomfördes under tiden 
2013-04-03 till 2013-05-29.  

Resultatet från de kliniska studierna visade att BTA delvis kunde ge smärtlindring 
och minska smärtattackerna men att i ett flertal studier fodrades komplement med 
läkemedel. De biverkningar som sågs, främst ansiktsförlamningar på den injicerade 
sidan, var av övergående natur och bedömdes lindriga. I djurförsöken påvisades 
BTAs inblandning i att påverka processerna som uppstått vid en nervskada och dess 
förmåga att hindra smärtan från att triggas igång samt dämpa uppkomsten av 
spasmer. En studie konstaterade även att en ökad dosering av BTA inte per automatik 
innebar bättre effekt utan snarare tvärtom, eftersom en för hög dos orsakade dödsfall 
hos försöksdjuret.   

De ingående kliniska studierna i detta arbete hade få deltagare och var av 
övervägande låg kvalitet därför behövs fortsatt forskning för att säkerställa om 
evidens finns för behandling med BTA vid TN. Dessa studier bör vara utformade så 
att minsta möjliga snedvridning undgås och helst designas som en multicenterstudie. 
I prövningarna skall BTAs granskas i en större skala beträffande lägsta effektiva dos- 
i de rapporterade studierna varierade denna. Vidare bör effekten utvärderas och 
ställas i proportion till risken för biverkningar samt jämföras med de 
rekommenderade läkemedelsterapierna.  
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1. Introduktion 

1.1 Allmänt om TN 
Trigeminusneuralgi (TN) är en neuropatisk smärta karakteriserad av perioder med 
extrema ansiktsmärtor i området till den femte kranialnerven, N.trigeminus. Även 
om symptom förenliga med TN har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen redan 
sen 1000- talet är det en relativt ovanlig sjukdom (1). Den årliga incidensen varierar 
från 4-27 fall per 100 000 invånare och debutåldern är mellan 50-70 år med en viss 
övervikt i gruppen 60-70 år (1–9). I de fall där TN förekommer i åldrarna 20-40 år 
finns ofta en annan neurologisk sjukdom med i bilden, som till exempel multipel 
skleros (MS), TN blir då en följd av den ursprungliga diagnosen det vill säga den blir 
då symtomatisk för grundsjukdomen (2,3,7).  

1.1.1 Sociodemografiska data 
Det finns inga geografiska skillnader i sjukdomsprevalens, och TN förekommer i alla 
etniska grupper (4). Kvinnor drabbas något oftare, i ca 2/3 av fallen (2–6). 
Sjukdomen är sällsynt hos barn och ungdomar och det har hitintills inte funnit tecken 
på ärftliga komponenter i etiologin. Den är dock obotlig (3,4). Det har upptäckts att 
det finns en ökad risk för att insjukna i TN hos de personer som har MS (2,3,7) eller 
högt blodtryck (2,3).  

1.1.2 Klassifikation av sjukdomen 
TN delas in i klassisk även benämnd idiopatisk och symtomatisk. Den idiopatiska 
utvecklas i skov vilket innebär att när den första smärtperioden inträffar och passerar 
kan det dröja veckor, månader även år innan händelsen återkommer. När episoden 
återkommer bör behandlingsförsök med läkemedel prövas för att häva att smärtan 
manifesteras. TN riskerar att bli kronisk om inte någon terapi sätts in. (2,6). När ett 
kroniskt smärttillstånd uppstått kan det leda till depression, sömnstörningar och till 
och med självmord på grund av den svåra smärtan, varför TN även har kallats för 
suicide disease (2,5). 

1.2 TN Smärta 
Den specifika neuropatiska smärtan som är signum för TN sägs komma utan 
föraning, i anhopade anfall som sprids likt fyrverkerier över det drabbade området, i 
de flesta fall ensidigt, på den högra ansiktshalvan. Smärtan upphör lika snabbt som 
den kom, inom några sekunder, för att sedan under sjukdomens utveckling uppnå en 
anfallslängd på några minuter (2–5,7,8). Smärtepisoderna varierar i antal samt hur 
ofta de uppstår under dagen. Ju längre tid sjukdomsprocessen pågår desto fler och 
tätare blir episoderna, från mindre än en händelse till hundra per dag även styrkan i 
smärtupplevelserna ökar (2,3,5). 

Smärtan upplevs som nålstick och jämförs även med att få elektriska stötar, i det 
närmaste outhärdlig samt en känsla av obehag, på och under huden, i ansiktet 
(1,2,4,5,9) Dess intensitet ökar under det pågående anfallet för att sedan klinga av 
och efterlämna en svidande eller brännande värk vilken kvarstår tills episoden är 
över, därefter inleds den smärtfria viloperioden (2,3). 

Ibland observeras muskelspasmer eller ryckningar i den drabbades ansikte. Detta 
sker troligen i ett försök att göra smärtan mindre plågsam, och gav upphov till 
namnet tic doulouroeux (2,3,9) En skillnad i förhållande till andra smärttillstånd är 
att TNs smärtepisoder inte uppstår under sömnen (2,5).  

1.3 Triggerzoner 
TN kan uppstå spontant och genom stimuli vilket innebär att hos en del patienter 
krävs att speciella triggerzoner stimuleras för att en episod TN skall inträffa. 
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Triggerzoner finns på ansiktshuden, i munslemhinna, nacke och huvud. Retningen 
sker när personen utför ordinära vardagsaktiviteter som inbegriper någon form av 
aktivitet i det område som utgör triggerzonen.  Retningen kan vara mekanisk eller 
vållas av yttre faktorer exempelvis att personen talar, intar föda, utsätts för värme 
eller kyla, tvättar sig, borstar tänderna, kammar sig, sminkar sig eller berörs på det 
område som utgör triggerzonen (1–7). Den smärta som utlöses av händelser som i sig 
inte vanligtvis leder till obehag kallas för allodyni (10) 

För att individen skall klara av sitt dagliga liv utarbetas strategier för att undvika 
stimuli som kan fungera som trigger (2,3). Dessa strategier påverkar i hög grad 
livskvaliteten genom de begränsningar de medför. Exempelvis kan personen sluta 
äta, med viktnedgång och undernäring som följd eller isolera sig för att varje kontakt 
leder till någon form av samtal som skulle kunna provocera fram smärta (2).  

1.4 TN patologi och etologi 
Vad som exakt orsakar TN är forskarna än så länge inte överens om men ett flertal 
teorier finns (2,4–9). Några anser att sjukdomsorsaken kan härledas till det centrala 
(CNS) eller perifera nervsystemet (PNS), eller både och (2,5,7). En gemensam 
nämnare är den femte kranialnerven, trigeminus (N V), samt någon/några av dess tre 
utskott V1-V3 som är engagerade. Trigeminusnerven nerv ingår i det 
somatosensoriska nervsystemet vars uppgift är att förmedla smärta, yttre och inre 
temperaturförändringar och beröringssignaler till känslocentrat i hjärnan (2), se bild 
1. 

                                                     

Bild 1 visar en schematisk bild över trigeminusnervens utbredning med dess utskott V1=1, V2=2, V3=3. 

Den hypotes som flertalet kan vara eniga om är den så kallade ” The Ignition 
Hypothesis” från 2003 vilken innebär att skador uppstått hos de nerver som utgår 
från den trigeminala nervroten eller dess nervknutor (7). Vid platsen för dessa har det 
vid trigeminusneuralgi i många fall visat sig att ett blodkärl, en tumör eller cystor, 
pressar på trigeminusnerven där den lämnar hjärnstammen (1–5,8,9). Detta tryck 
tros irritera nervroten så att de tjocka nervfibrernas myelinskidor förstörs och, 
axonnervskada uppstår (5). Konsekvenserna av detta leder till att den naturliga 
hämningen av smärtsignalerna upphör. Detta beror bland annat på att de primära 
sensoriska axonerna blir hyperexciterade, vilket orsakas av en överdriven frisättning 
av transmittorsubstanser. Impulserna transporteras då över till närliggande tunna 
smärtfibrer, vilkas vilande smärtsignaler blir aktiverade. Denna ökade aktivering 
leder tillsammans med stimuleringen av triggerzoner till kraftiga och upprepade 
smärtattacker (1–5). Se bild 2. 
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Bild 2 Den övre bilden visar blodkärl som trycker på trigeminusnervens rot. Den nedre visar artärs tryck på 
nervtrådarna och överledningen av impulserna. Bild med tillstånd  av neuros.net (11) 

Axonskadan tros orsaka en ökning av aktiverade jonkanaler främst natrium och 
kalciumkanaler. Uppregleringen av natriumkanaler leder till att fler nervsignaler kan 
passera platsen och även hitta andra vägar (ektopiska), nervaktiviteten stiger. Detta 
medför att nerven blir mer känslig för perifert sensoriskt stimuli med plötslig smärta 
som följd (12). 

Kalciumkanalerna i sin tur uppgraderar frisättningen av signalsubstanserna, från de 
inåtgående smärtfibrerna. Detta görs i försök att minska effekten av det tapp av 
impulser som sker när dessa, tar andra vägar och inte når fram till den trigeminala 
nervroten för att ledas vidare till hjärnan, till CNS (12). Kalcuimkanalerna påverkar 
även utsläppet av acetylkolin i nervändarna vilket har inverkan på musklernas 
agerande vid smärta. Dock kan idiopatisk TN uppstå utan att något tryck finns vilket 
noterats när magnetröntgen (MR) genomförts vid diagnosticeringen. I detta 
sammanhang kan skadan uppstått av andra orsaker (3).  

1.5 Terapi 
TN bedöms vara svårbehandlad dels beroende på den specifika neuropatiska smärtan 
dels att den triggas igång av beröring. Behandlingsstrategierna som rekommenderas 
är i första hand farmakologisk behandling i monoterapi, därefter kan 
kombinationsterapi prövas och slutligen neurokirurgi (2,3,12,13).  

Vid farmakologisk monoterapi används i första hand antiepileptiska läkemedel, 
eftersom det ses en viss likhet mellan smärtattackerna vid TN och epileptiska anfall. 
Bland dessa antiepileptika har substansen karbamazepin (Tegretol) samt 
oxakarbazepin (Trileptal), ett derivat av den först nämnda, visat sig ha bäst effekt (1–
4,6). Tegretol är den enda som har TN som indikation (2,14). Oxakarbazepin sätts in 
när biverkningarna av karbamazepin är för svåra att hantera för individen exempelvis 
yrsel, sömnighet, oordnade muskelrörelser, dubbelseende och i vissa fall allvarliga 
hudreaktioner (14). 

Kombinationsterapi kan användas när monoterapin inte haft effekt. Den 
kombination som då blir aktuell och vars effektivitet bygger på ett underlag av 
kontrollerad data, är karbamazepin och lamotrigin. Det är av stor betydelse att 
individen hålls under uppsikt för att undvika oväntad negativ påverkan (2). 

Kirurgiska ingrepp övervägs när läkemedelsbehandlingen inte ger tillräcklig effekt 
eller är associerad med många och svåra biverkningar (1–5,9). Vid neurokirurgi kan 
antingen destruktiv eller icke-destruktiv operationsmetod användas. Destruktiva 
metoden innebär att de nerver som är inblandade i smärtöverföringen förstörs helt 
och tappar sin funktion, till dessa räknas bland annat ballong-kompression, perkutan 
injektion av glycerol i nervroten samt behandling med gammastrålning, 
strålknivskirurgi (1). Vid den icke-destruktiva tekniken bibehålls nerverna i 
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ursprungligt skick (5). Ett exempel på detta är mikrovaskulär dekompression (MVD) 
som går ut på att det som orsakar trycket, exempelvis ett blodkärl, avlägsnas från 
platsen(1,3). 

Dessa olika ingrepp är inte fria från komplikationer, till exempel har känslobortfall i 
det angripna nervområdet rapporterats (1,3) och en del patienter kan få genomgå 
flera operationer för att om möjligt bli smärtfria. Vilket ingrepp som blir aktuellt 
beror på vilken typ av TN som föreligger och personens ålder (1,2). 

1.6 Botulinumtoxin typ A (BTA) 
Eftersom sjukdomstillståndet vid TN är komplext och de nuvarande terapierna är 
förknippade med komplikationer och varierande effekt, har efterforskningen av 
alternativ till dessa behandlingar påbörjats. En substans vilken blev aktuell att 
studera närmare var BTA. Detta gift är ett neurotoxin som produceras av bakterien 
Clostridium botulinum (15). Två områden där det redan används är i behandlingen 
vid cerebral pares och migrän. I studier har det visat sig att BTA har en förmåga att 
minska muskelspasmer och smärta (16). 

Frågan väcktes om BTA även kunde påverka symtomen vid TN, dess smärta och 
muskelspasmer? BTA har ett flertal verkningsmekanismer vars totala bild inte är helt 
klarlagd. Det som setts är att BTA hindrar frisättningen av transmittorsubstanserna: 
substans- P (neuropeptid), glutamat, och CGRP vilka är delaktiga vid överföring av 
smärtsignaler. Det hämmar även frisättningen av acetylkolin genom att dela ett 
protein, SNAP25. Detta behövs för att acetylkolinet skall frisättas från vesiklar i de 
motoriska nervändsluten för att aktivera muskelcellerna vid stimuli. Denna 
blockering leder till muskelavslappning. BTA tas också upp av sensoriska nerver i 
centrala nervsystemet samt påverkar natrium och kalciumkanalernas aktivitet 
(12,16,17). 

Dessa verkningsmekanismer motsvarade det man hitintills känt till om orsakerna till 
perifer neuropatisk smärta vars symtom pekar på ett mönster av omväxlande 
plötsliga attacker och däremellan viloperioder vilket är kännetecknande för TN (12). 
Denna upptäckt innebar att belägg ansågs finnas för att BTA skulle kunna vara ett 
alternativ till den traditionella läkemedelsbehandlingen. 

 
2. Syfte 
 
Målet med denna litteraturstudie är att sammanfatta den vetenskapliga evidensen för 
användning av BTA vid trigeminusneuralgi som ett alternativ till traditionell terapi. 
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3. Metod 
 
Detta arbete bygger på en rad artiklar med fokus på främst idiopatisk 
trigeminusneuralgi och smärtterapi med BTA.  
 
Litteratursökningen inriktades mot kliniska prövningar publicerade mellan 2003 och 
2013. I första hand prioriterades studier där människor varit försökspersoner men 
för att få ett bredare underlag inkluderades även djurstudier. Sökningarna 
genomfördes mellan 2013-04-03-2013-05-29. Utgångsläget för dessa var databasen 
PubMed och sökningarna har gjorts dels med fritext dels med MeSH-termer (Medical 
Subjects Heading) som kombinerats, se tabell 1.  
 
Till introduktion gjordes ett urval med inriktning mot de artiklar vilka innehöll fakta 
om trigeminusneuralgi på ett mer allmänt plan, i första hand reviews. Bland dessa 
valdes rapporter från Cochrane library, och evidensbaserade behandlingsmetoder. 
Artiklar vilka behandlade andra former av läkemedelsterapier: monoterapi och 
jämförelser mellan två läkemedel, örtläkemedel samt akupunktur exkluderades. 

Detta resulterade i sju användbara artiklar, tre reviews, en guidelines, en 
retroperspektiv studie (originalartikel) och två övriga, varav en originalartikel. Se 
tabell 2. En artikel hittades med hjälp av artiklar som innehöll sökorden: 
trigeminalneuralgia.  
 
Bakgrundsinformation inhämtades också från hemsidor www.internetmedicin.se, 
www.neurologiisverige.se www.emedicine.medscape.com, www.neuros.com, 
www.vll.se, lakemedelsboken.se, www.lakemedelsverket.se, www.lakartidningen.se. 
med sökorden trigeminusneuralgi, neuropatisk smärta samt trigeminal neuralgia: 
 
Resultatdelens faktainhämtning genomfördes i tre omgångar. Den första sökningen 
mynnade ut i 15 träffar varav sex ansågs relevanta. Den andra sökningen gav totalt 31 
träffar varav en valdes ut. Tredje sökningen gav 24 träffar varav två valdes ut. De två 
sista sökningarnas träffar innehöll dubbletter av de redan funna artiklarna. 
Nästkommande sökning, del 2 djurförsök, där redan två relevanta artiklar hittats i 
samband med sökningen till del 1 Människa, utmynnande i att fyra relevanta artiklar 
hittades. Denna del består totalt av 11 originalartiklar, två stycken randomiserade, en 
RCT och en öppen randomiserad studie, och fem öppna fallrapporter samt fyra 
modellstudier (djurförsök) där samtliga var kontrollerade. Se tabell 2. 

Resultatdelens fokus låg på smärtbehandling vid TN med BTA. Artiklar med 
inriktning mot tillstånd som MS, cerebral pares, prostata hyperplasi, 
urininkontinens, capsaicin- och formalininducerad smärta, diabetes neuropati 
gallrades bort. 

Djurförsökens träffar valdes ut med hänseende på de faktorer som orsakade smärtan, 
utlöste den och vilken effekt administrering av BTA hade på de områden där 
neuropatisk smärta var inducerad. Kriterier för exkludering var detsamma som för de 
kliniska prövningarna. Arbetet består av 31 källor varav 18 artiklar, inräknat är det 
material och artiklar som hittades på de upptagna hemsidorna. 

  

http://www.internetmedicin.se/
http://www.neurologiisverige.se/
http://www.emedicine.medscape.com/
http://www.neuros.com/
http://www.vll.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
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Tabell 1. Använda sökord och filter 
 

MeSH 
termer 

Fritext Filter  

# 1 Trigeminal neuralgia   Trigeminal neuralgia  English, 

# 2 Trigeminal neuralgia 
therapy 

 Guidelines  Reviews 

# 3 Surgery  Botulinum toxin   Clinical trial 

# 4 Botulinum toxins, typ A   Spasms  Randomized controlled 
trial  

# 5 Botulinum toxin   Publication date latest 10 
years 

# 6 Trigeminal 
neuralgia/drugtherapy 

  Publication date latest 5 
years 

# 7 Models, animal  Humans 

 
Tabell 2. Sökningar och resultat av dessa 
 
 

Sökning 1 

Antal 
träffar/ 
Valda 
artiklar 
 

Sökning 2 

Antal 
träffar/ 
Valda 
artiklar 
 
 

Sökning 3 

Antal 
träffar/ 
Valda 
artiklar 
 

Totalt 
antal 
artiklar 

Introduktion #1 NOT #3 74/ 
3+1 

#1 AND #2 19/1 #1 AND 
Guidelines 

24/2 7 

Filter English. 
Reviews. 
Publication 
date latest 
10 years. 
Humans 

 English.  
Clinical trial. 
Publication 
date latest 10 
years. 
Humans. 

 English. 
Publication 
date latest 
10 years. 

  

Resultat        

Del 1 
Människa 

#4 AND #5 
AND #6 

15/6 Trigeminal 
neuralgia  
AND 
Guidelines 
AND 
Botulinum 
toxin 

31/1   7 

Filter  English. 
Publication 
date latest 
10 years. 
Humans. 

 English. 
Clinical trial. 
Randomized 
controlled 
trial. 
Publication 
date latest 10 
years. 

    

Del 2 
Djur 

Hittades 
vid sökning 
till 
människa 

2 #7 AND # 4 
NOT Spasms 

10/2   4 

Filter   English     
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4. Resultat  
 
Syftet i flertalet artiklar som gåtts igenom var att redogöra för utförd behandling med 
BTA och visa på resultat av denna med avseende på minskad smärtupplevelse och 
effektduration, täthet mellan attacker (18–22) samt i en del fall påverkan på 
individernas livskvalitet (18,19).  
 
4.1 Fallrapporter 
Sammanlagt var det 42 st deltagare i de fem ingående studierna, i åldrarna 28-91 år 
och båda könen fanns representerade. Alla deltagare hade klara symtom på TN. I två 
av prövningar, hos Allam et al respektive Bohluli et al, gjordes diagnosticeringen 
enligt aktuella kriterier (18,22) och för de resterande angavs inte hur TN 
klassificerats. (19–21). De tidigare vidtagna åtgärderna var farmakologiska för alla, 
när inte detta givit effekt hade kirurgiska ingrepp genomförts i fyra av studierna (18–
21) (se 1.5). Emellertid hade behandlingen av symtom gått in i olika skeden hos 
personerna från att delvis inte svarat på läkemedlets smärtlindrande effekt (18,22,21) 
till att ha en kvarvarande smärta mellan viloperioderna, vilken inte var möjlig att 
lindra med rekommenderade metoder (20). Durationen för individernas symtom och 
påverkan av TN varierade från 6 månader till över 30 år. Både vänstra och högra 
ansikthalva fanns representerade. Vanligtvis var en eller två, (18,19,21,22)i vissa fall 
alla (20) av trigeminusnervens tre utskott inblandade i smärtöverföringen. I fyra av 
studierna fanns upplevelser av att triggerzoner utlöste smärtan (18,19,21,22). Se 
tabell 3 och 4.  

4.1.1 Intervention 
BTA injicerades i specificerade triggerpunkter subkutant (18,19,21,22) eller på de 
angripna smärt/nervområdena i studien av Piovesan et al var detta aktuellt (20). Den 
administrerade totala dosen skilde sig mellan de deltagarna i respektive fall 
(18,19,21,22) samt att en person erhöll två injektioner(19). Se tabell 3 och 4. 

Aktuell mätmetod var visuell analogskala, VAS. Mätinstrumentet bestod av en 
dubbelsidiglinjal med smärtskala på ena sidan där individen uppskattade sin 
upplevda smärta och markerade den med ett skjutmått, samt siffermarkering på 
motstående sida där utfallet kunde avläsas (23). Detta sätt användes i fyra av fem fall 
(18,20–22). I en studie av Ngeow et al, noterades personlig upplevelse (19). Se tabell 
3. 

4.1.2 Resultat 
Genomgående visade studiernas resultat att smärtan minskade hos individerna, dock 
med en viss skillnad när denna inföll. Det kunde ske direkt efter injektionen, efter 
några timmar eller dagar. Skillnad sågs även på hur länge effekten kvarstod 
(18,19,21,22). BTA i en av nerverna, V1 - V2, sågs också kunna verka över dess gränser 
och påverka V3- nervens förmåga att orsaka smärta, trots att denna ej injicerats (18). 
Med minskad smärta kunde ökad livskvalitet ses hos deltagarna (18,19).  

Uppvisade biverkningar efter injektionen var lätt förlamning av pannmuskulaturen 
på den vänstra sidan, ögats ringmuskel, tillfällig ansiktsoregelbundenhet 
(asymmetri), övergående förlamning av kindens ansiktsnerv vilken hade olika 
svårighetsgrader och näsans högra del vilket medförde snytproblem och svårigheter 
med att uttala ord (18,19,21,22). I en av undersökningarna redovisades inga 
biverkningar alls (20).  

4.1.3 Slutsatser  
Författarnas slutsatser blev att injektioner med BTA kan bli aktuella att ingå i TNs 
behandlingsstrategi för svårkontrollerade tillstånd eller när biverkningar med andra 
terapier uppstått. Vidare kan BTA vara ett alternativ till kirurgiska ingrepp när 



8 
 

läkemedel inte längre har effekt. Det sågs också ha en långvarig effekt vid 
behandlingen av idiopatisk TN i jämförelse med per oral läkemedelsbehandling som 
skall tas varje dag. Resultaten ledde även fram till att upprepade injektioner kan 
möjliggöra stabil smärtlindring samt är en effektiv behandlings metod (18–22). 

Flera av författarna framhöll dock att större studier krävs som dubbelblindade RCT- 
studier, för att bekräfta de funna resultaten. Detta bör ske innan BTA börjar 
användas i stor skala. Anledning till detta är att verkningsmekanismen hos toxinet 
vid TN inte är känd, likaså vilka långtidseffekterna är samt vilken dosstorlek som är 
mest lämpad. 

Tabell 3. Klinisk prövning. Öppen fallstudie med en deltagare. 

Författare  Allam et al (18) 2005 Ngeow, Nair (19) 2009  

Studiedesign Öppen fallstudie  Öppen fallstudie  

n=antal deltagare 
   
kön, ålder 
   

n=1 
 
M,75 år 

 

n=1 
 
K, 65 år 
 

Diagnos 
 -Smärtlokaliserings-
plats 
  
 
  

Intractable TN 
- Vänstra ansiktshalvan 
- Triggerzoner 
 
 
- TN under 8 år 

Persistent TN 
- Högra ansiktshalvan 
- V1-V2. 

 
 
- TN under 30 år 

Intervention 
 
 

Subkutan injektion 
  
2 IU/ punkt i 8 punkter vid vänstra 
området för V1, V2  

Subkutan injektion 
1) 60 IU högra triggerzon näsa V2   
    40 IU högra huvudnerv V1   
2)100 IU näs zon 

Andra terapier vid 
start 

Amitryptilin och Karbamazepin   
 

Bupivacain (Bivacain) injektion lokalt vid 
triggerzoner och nervblockad på 
högersida 
Karbamazepin  

Terapi efter 
 injektion 

Lm sattes ut 30 dagar efter injektionen Karbamazepin 

Mätmetod VAS 
Mätning e 7, 30, 60, 90 dg. 

Ingen uppgift 
Patientupplevd 

Resultat efter Minskad smärta 
82 mm före injektion 
45 mm efter injektion, dag 90. 

Smärtfri vid näsområdet 2:a dagen 
Ofullständig smärtfrihet vid huvudnerv 

Effektduration 90 dagar under hela uppföljningstiden  1) 5 månader 
2) 1 år 

IU= internationell enhet, intractable = svarar ej på behandlingen,  persistent= kvarvarande 
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Tabell 4 Klinisk prövning. Öppen fallstudie med flera deltagare 

Författare Piovesan et al, 2005 (20) Zúñiga et al, 2008 (21) Bohluli et al, 2010 (22) 

Studiedesign Öppen fallstudie Öppen fallstudie Open – ended. Fallstudie 
Preliminär rapport  
 

n= antal  
deltagare 
 Kön, ålder 
 

n=13 
 
4 M:66,8 +/-6,6 år 
9 K: 59,2+/- 6,9 år  
 

n=12 
 
5 M & 7 K, 28-91 år 
 
 

n=15 
 
8 M & 7 K, 28-67 år 
 
 

Diagnos 
Smärtlokali-
serinsplats 
  

TN 
 Varierande nervområden, 
  från ett till alla, V1 – V3. 
 
 
M: TN under10,3 +/-7år 
  K: TN under 8,2 +/- 8,4 år 

Idiopatisk TN 
 5 st vänstra-, 7st högra sidan. 
 Triggerzoner 
  
 Max två utskott  

 
 TN under 6 mån – 12 år 

TN 
 Vänstra och högra sidan 
 varierade  
 Trigger zoner. 
 Max två utskott  
 
 TN under 6mån -24 år 

Intervention 
 

Subdermal injektion 
IU och plats varierade. 
Dos efter storleken på 
smärtområdet hos varje 
inblandat utskott,V1-V3, 
IU/cm

2.
. 

Subkutan injektion 
20-50 IU i smärtområdet och i 
triggerzon hos respektive fall.   

50 IU i triggerzoner 
50-100 IU 

Andra terapier 
vid start 

12 st: Karbamazepin,  
3 st: Gabapentin,  
1 st: Kodein, Lioresal, Oxa 
3 st: flera lm-kombination 

9 st: Karbamazepin, 
2 st: Oxakarbazepin,  
1 st: Inga lm  

Karbamazepin, Gabapentin, 
Cannabinoider hade blivit 
ineffektiva 

Terapi efter 
injektion 

4 st: Inga läkemedel 
9 st: 50 % minskning av 
läkemedelsdos 
3 st: med flera läkemedel 
gick ner till ett läkemedel 
med sänkt dos. Dessa 
ingår i totala antalet. 

Fortsatt läkemedelsbehandling 5 st: NSAID  
På grund av preliminär rapport 
finns inga fler uppgifter. 
 

Mätmetod VAS 
Mätning efter 10,20,30, 60 
dagar. 

VAS 
Mätning varje vecka i 8 veckor. 

VAS  
Mätning efter  
1 vecka och 1 månad. 

Resultat efter 
 
 
 

Minskad smärta efter 10 
dagar. 
Ytterligare minskad smärta 
efter 20 dagar till nästan 
smärtfri.  
Efter 60 dagar ökad 
smärta. 
Totalt minskad smärta hos 
alla. 

8,83 före injektion 
4.08 efter injektion efter 8 
veckor 
10 st: Ingen smärta efter några 
minuter. Triggerzon borta efter 
2 veckor. 
2 st: Ingen effekt. Inräknades i 
resultatet. 
2 redovisade fall med ingen 
smärta alls efter injektionen, 
ingår i ovanstående 10 
personer. 
 
 

7 st: Ingen smärta el lm.  
5 st: Minskad smärta med 
NSAID vid smärtattack. 
3 st: Antiepileptika. 
Samtliga högre smärttröskel. 
Minskade smärtattacker och 
smärta.  

Effektduration Obestämd på grund av 
avbrutet försök. 
Minst 60 dagar. 

60 dg, vissa fall 3 mån 
Upprepade injektioner gav 
samma resultat. 

Ej uppgivet 
1 månad. 

IU= internationell enhet, VAS= Visuell Analog Skala, smärtskala i millimeter, subkutan/subdermal= under 

läderhuden 
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Tabell 5. Klinisk prövning. Randomiserade studier 

Författare Türk et al, 2005 (24)  Wu et al, 2012 (25) 

Studiedesign Randomiserad öppen fallstudie   
Open-ended 
 

RCT, Blindad x2 
I=BTX-A, C=Placebo: isoton koksaltlösning 

n= antalet 
deltagare. 
 
  

n=8 
 
2 M & 6 K 57.1 + /- 10,1 år 
 

n=42 (40) 
 
19 M & 23 K, 30-88 år 
 

Diagnos 
 Smärtlokaliserins- 
plats 
  

Idiopatisk Refraktär TN 
Ensidigt på högra eller vänstra sidan samt 
dubbelsidigt.   
 
 Antal utskott varierade. 
 TN under 1,6 +/- 1,1 år. 

Klassisk TN 
Vänstra sidan. Smärtpunkter identifierades 
utifrån patienternas beskrivning. 
 
Antal utskott ej angivet. 
TN under ½- 30 år. 

 

Intervention 
 

 
I 2 punkter a`50 U ovanför och under 
Zygomatiska bågen, Zygomatic arch.  

subkutant  
I= 75 IU/ 1,5 ml, mellan epidermis o dermis i 
15 punkter a´ 5 IU samt oralt submukosalt 
om smärta finns där. 
C= 1, 5 ml isoton koksaltlösning på samma 
plats. 

Andra terapier vid 
start 

Antiepileptiskt läkemedel i minst 6 mån 
innan 

Karbamazepin, Gabapentin, opioid 

Terapi 
efter injektion 

Ingen uppgift Oförändrad behandling 
I= 1 st Pregabalin v 4. C= 1 st Kirurgi v.6 

Mätmetod VAS Mätning efter 1v, 2 mån, 6 mån.
   

VAS Mätning varje vecka under 12 v. 
PGIC från start till slut. 

Bortfall - 2 (I=1, C=1) 

Resultat efter Minskad smärta, timmar eller dagar i 
genomsnitt 3,2 + / - 2 dagar, efter 
injektionen. 
Minskade smärtattacker och smärta 
medstatistisk signifikant skillnad. 
VAS skillnad = Statistiskt signifikant 

VAS skillnad= statistiskt signifikant from v.2 
I= Minskade smärtattacker med mätbar 
skillnad.  
Minskad smärta hos 17/22 (PGIC). Statistisk 
signifikant förbättring.  
 
C=Smärtattacker 18-22 st/dag (uppgift från 
diagram). Ingen minskning 
Minskad smärta: 4/20 ( PGIC). 

Effektduration Smärtlindring bestod under 6 mån efter 
injektionen. 

12 veckor 

 

IU= internationell enhet, VAS= Visuell Analog Skala, smärtskala i millimeter, Lm= läkemedel,, RCT = randomized 
controlled trial, PGIC= Patient Global Impression of Change, en sjugradig bedömningsskala av patientupplevd 
förbättring av behandling. 

4.2 Randomiserade studier 
Deltagarna var totalt 50 till antalet, i åldrarna 30 -88 år och båda könen fanns inom 
gruppen. Individerna visade påtagliga symtom på TN och hade i en studie av Türk et 
al, diagnostiserats enligt författarnas fastställda kriterier (24) och hos Wu et al efter 
International Classification of Headache disorders (ICHD-2) (25) I dessa studier 
hade ingen av deltagarna genomgått någon form av kirurgiska ingrepp, endast 
farmakologisk behandling var aktuell (24,25). I prövningen som utfördes av Türk et 
al hade tolerans utvecklats mot läkemedel (24) i den andra av Wu et al, fortsatte 
behandlingen under försökets gång (25). Tiden som förflutit sedan diagnos var 
mellan 1,6 till 30 år (24,25). Hos försökspersonerna var smärta på båda 
anskiktshalvorna och samtliga nervutskott representerade (24), i en studie fanns fall 
av dubbelsidig smärta representerad (24), se tabell 5. 
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4.2.1 Intervention 
BTA injicerades i på förväg bestämda punkter, (24,25) och där smärtan beskrivits 
uppstå. I de fall där placebokontrollgrupp fanns ersattes BTA av isoton 
koksaltlösning (25). Mängd som administrerades varierade även här, se tabell 5. 
Mätmetoden som användes var VAS samt att deltagarna skrev ner sina upplevelser av 
smärtan (24,25) som antalet anfall, stimuli faktorer och även hur de uppfattade att 
behandlingen hade fungerat sen start(25). 
 
4.2.2 Resultat  
Resultaten visade, enligt författarna, på statistiska signifikanta skillnader både vad 
gällde minskad smärta samt antal smärtattacker i förhållande till värdena från 
början, likväl noterades en skillnad när dessa förändringar inföll i respektive 
undersökning (24,25), se tabell 5. 

I prövningen genomförd av Wu et al sågs BTA ge upphov till komplikationer av 
övergående art som ansiktsasymmetri och svullnad vid injektionsstället (25) även 
förmåga att känna beröring av olika former och tuggsvårigheter (problem med att 
äta) uppstod hos några individer (24). 

4.2.3 Slutsatser 
Slutsatserna som drogs i dessa studier var att BTA kan vara ett alternativ vid 
svårbehandlad TN innan kirurgi. BTA hade snabb anslagstid och lång durationstid. 
Det ansågs säkert eftersom de noterade biverkningarna var av lindrigt slag samt att 
BTA var lätt att administrera på injektionsstället. 

Författarna påpekade att studier med fler deltagare bör genomföras för att komma 
fram till rätt dos och upptäcka eventuella negativa effekter som uppstår efter en 
långtids användning (24,25). 

4.3 Djurförsök  
Experimentella djurförsök pågår parallellt med de kliniska försöken. I detta arbete 
ingick studier vars syfte var att undersöka om BTA hade någon effekt på mekanisk- 
och köldutlöst allodyni samt neuropatisk smärta(26–29). Likaså studerades om BTA 
kunde påverka frisättningen av neurotransmittorer från trigeminala ganglion på 
grund av dess inblandning i utvecklingen av smärta (28). Dessa har utförts på möss 
respektive råttor av övervägande manligt kön, totalt ingick 331 försöksdjur varav 37 
möss (26–29). Dessa djur hade genom olika kirurgiska ingrepp gjorts till modeller för 
det som skulle studerats (26–29). I de fall där studierna var blindade hade även 
simulerade operationer genomförts (27–29) Ingreppet innebar avsnörning, ligering, 
av specifik nerv på två ställen. Syftet var att minska dess diameter men inte förhindra 
passagen av nervsignalerna genom nerven (26–29). Individerna, vilka tjänade som 
kontroller, injicerades med isoton koksaltlösning i samtliga fall. 

4.3.1 Mekanisk – och köldutlöst allodyni 
I experimenten där mekanisk allodyni undersöktes varierade dosen, platsen för och 
när injektionen av BTA gjordes, före eller efter ingreppet, samt när mätningarna 
skedde (26–29). I en av undersökningarna utförd av Park et al, delades gruppen upp i 
fyra mindre grupper och gavs sedan sinsemellan olika mängd av toxinet i mening 
med att få grepp om vilken dosering som kunde vara den mest lämpade (26).  

 

4.3.2 Intervention 
Tryck applicerades på det aktuella stället, exempelvis på tass eller nos. Styrkan på 
kraften varierade, i två av fallen ökade påslaget stegvis tills maxnivå uppnåtts 
(26,27,29). Vid mätning av detta noterades hur många gånger under en viss tid som 
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modellen ryckte undan sin tass när vikt pressades på samt vid vilken vikt/ tryck detta 
gjordes. 
 
Köldutlöst allodyni provocerades fram genom att en droppe av 100 % aceton 
placerades på djurets vänstra häl, i övrigt liknande förfarande som tidigare (26). 
 
I samma studie utfördes en motoriktest där modellerna fick gå i ett snurrande 
hjul(ekorrhjul) och deras beteende studerades. Tid togs på hur länge de kunde röra 
sig och stanna kvar, i takt med att hastigheten ökade på hjulet. Testet utfördes efter 
injektionen av BTA dag ett, tre, fem och sju. Tre gånger vid varje tillfälle, med fem 
minuters mellanrum (26). 
 
En axonaltransporttest gjordes, av Filipovic et al, i syfte att undersöka vilka vägar 
BTA tog efter injektionen och om detta hade betydelse för dess påverkan på den 
mekaniska allodynin. I detta fall injicerades kolkicin i sensoriska trigeminala ganglier 
där nervskadan uppstått och därefter BTA på samma plats (29). 

4.3.3 Resultat 
I studien av Park et al, där mekanisk allodyni undersöktes sågs vid den lägsta 
doseringen efter fem dagar statistiskt signifikanta skillnader mellan kontroll- och 
interventionsgrupperna. Beträffande de högre doserna, noterades en signifikant 
skillnad vid samtliga mättillfällen. Efter 15 dagar var alla grupper tillbaka på 
ursprungsfrekvensen, beträffande antalet bortryckningar vid tryckpåverkan, som 
uppmättes innan experimentet på börjades, dag 0 (26). 

Den köldutlösta allodynins resultat visade att den näst lägsta doseringen av BTA gav 
en klar minskning jämfört med kontrollgruppen, i de resterande sågs en mindre 
nedgång i förhållande till respektive kontrollgrupp, dock inte signifikanta (26). 

I de övriga undersökningarna observerades signifikanta effekter av BTA-injektionen, 
exempelvis ökades tiden för hur länge trycket kunde vara pålagt innan försöksdjuret 
ryckte undan huvud eller tass och reaktionen på mekanisk allodyni avtog (27–29). 
Hur länge BTA hade effekt på allodynin varierade i samtliga studier. 

Motoriktestet som utfördes av Park et al visade att den tass som injicerats med BTA 
var obrukbar (förlamad), användes inte. Detta medförde att djuren hade svårt att 
hålla sig kvar i hjulet när bara tre tassar fungerade. Denna problematik ökade vid 
högre doser (26). 

När den mekaniska allodynin kontrollerades efter injektioner med både kolkicin och 
BTA sågs ingen skillnad mellan intervention eller kontrollgruppen, vilket berodde på 
att kolkicin hämmade transporten av toxinet i de sensoriska nervfibrerna (axonerna) 
(29). 

4.3.4 Slutsats 
Dessa försök statuerade exempel på att den icke- allodyniska verkan inföll snabbt och 
varade under lång tid, toxinet påverkade den neuropatiska smärtan endast då den 
uppstått ej innan(18,19,22,23). Det hade betydelse hur stor dos av BTA som gavs- 
ökade doser medförde inte större effekt, för höga orsakade till och med dödsfall (26). 
BTA skulle administreras perifert och transporterades via axoner i sensoriska nerver 
till engagerade områden, för att fungera tillfredsställande samt kunde vara möjligt att 
använda vid neuropatisk smärta (26–29). Den icke allodyniska effekten orsakades 
inte av BTAs mekanism att kunna åstadkomma en förlamande verkan utan berodde 
på dess förmåga att hämma de förändringar som sker i nerven när neuropatisk skada 
uppstår (26,27). Dock bör denna förlamningseffekt uppmärksammas vid bruket av 
högre doser (26). Fler studier behövs enligt studieförfattarna för att förklara 
mekanismen, innan BTA används vid behandling av neuropatisk smärta (27,29). 
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4.3.5 Transmittorfrisättning – in vitro i trigeminus ganglier 
Vid detta försök togs trigeminal ganglion (nervknutor) ut från försöksdjurets hjärna 
och delades upp i celler. Några av cellerna behandlades med BTA. De cellganglier 
som fungerade som kontrollgrupp lades i kontrollösning tillsammans med 
fluorescenserande färgämne.  Interventionscellerna placerades i experimentlösning 
och även de i fluorescenserande färgämnen. Cellerna aktiverades med kaliumjoner 
för att nervvesiklar skulle frigöras så att den fluorescenserande styrkan kunde mätas 
hos frisatta neurotransmittorer. Därefter undersöktes cellganglier från de simulerade 
operationerna med de som stimulerats med kaliumklorid för att se om någon skillnad 
fanns i den tid som nervvesiklar frisattes. 

Detta försök, vilket genomfördes av Kitamura et al, visade att vid en neuropatisk 
skada uppstod en förhöjd aktivitet i kalciumkanalerna vilket orsakade ett ökat inflöde 
av kalciumjoner i sensoriska nerver. Detta påverkade nervvesiklarna, vilka innehöll 
signalsubstanser som styrdes av kalciumjoner för att kunna frisättas. Ökning av 
jonerna stegrade frisättningen av dessa substanser. Intensiteten i denna aktivitet 
dämpades när BTA injicerades. Författarnas slutsats blev att detta berodde på BTAs 
förmåga att hindra kalciumkanalernas aktivitetsökning. Mätbar skillnad kunde ses 
(28). Se tabell 6.  

Tabell 6. Djurförsök, fall-kontrollstudie 

Författare Park, HJ et al, 2006 (26) Luvisetto, S et al, 
2007(27)  

Kitamura, Y et al 
2009 (28) 

Filipović, B et al, 
2012 (29)  

Studiedesign Fall- kontrollstudie 
Blindad  

Fall- kontrollstudie 
Blindad  
 

Fall- kontrollstudie  
In vivo och in vitro 
 

Fall- kontrollstudie 

n= antalet 
deltagare 
 kön 
 Gruppindel- 
 ning. 

n=70 
  
Honor, råttor 
7 grupper 

n=37  
 
Hanar, möss,  
  3 grupper, 
   varav en i 3 under- 
   grupper 

n=24 
  
Hanar, råttor  
  3 grupper 

n=200 
 Hanar, råttor, 
1. n= 30, 4 grupper  
2. n= 80, 4 grupper 
3. Axonal transport 
av BTA. n=? 

Åtgärd 
experiment 

E1. Tryck, 10 ggr på 
vänstra ligaterade 
baktass.  
 
E2. Kyla.1 droppe av 100 
% aceton på vänstra häl 
5 gånger  
 
Experimenttid 3 veckor 

Ökande tryck  
Tryck på högra och 
vänstra baktass.  

E1.aSensitivitets-
testning: Tryck på 
morrhårsytan tills 
huvudet drogs bort. 
Retning växlade 
mellan sidorna, 5 
gånger. 
 E1.b Sensitivitets-
testning dag 14 
upprepades enligt 
ovan. 
E2. a) 
Nervstimulering m 
K och utan FM4-64 
för frigöring av 
nervblåsor 
b) Foto av 
fluorescensens- 
styrkan hos 
nervcellerna före 
och efter KCl 
retning.  

E1a=Tryck på 
testsidan till 
huvudet drogs bort 
eller flyktreaktion. 
Om ingen reaktion 
stegvis ökning till 
maxtryck.  
E1b=Smärt-
känslighet 14 dagar 
efter KSS. 
E2= Tryck på 
morrhårsytan i 10 
min. 
E3= Axonal 
transporttest av 
BTA i sensoriska 
nerver 
E4= Formalin-test 

Effekttid  Intra-plantar BTA, 1 
vecka 
 

3 veckor  E1= 17 dagar 
Efter 44 dagar avtar 
mekanisk allodyni 

Botulinumtoxin A= BTA Isoton koksaltlösning = ITK, KSS=Kronisk sammandragande skada, FM4- 64= Färgämne, 

KCl= kaliumklorid   
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5. Diskussion  
 
Målet med denna litteraturstudie är att sammanfatta den vetenskapliga evidensen för 
användning av BTA vid trigeminusneuralgi som ett alternativ till traditionell terapi.  
Trigeminusneuralgi, TN, en sjukdom vars symtombild är komplex, mest specifikt är 
den neuropatiska smärtan som uppstår plötsligt, i attacker eller blir triggerutlöst 
vilket leder till smärtepisoder av sådant slag att de beskrivs som outhärdliga. Detta är 
en av orsakerna till varför TN bedöms vara svårbehandlad. 

5.1 Kliniska prövningar   
De kliniska studierna som ingår i detta arbete visar på övervägande positiva resultat 
med få och övergående biverkningar. Detta tror jag beror på att om en person har 
haft smärta under långtid är individen öppen för alla möjligheter att få smärtlindring 
och då jämförs varje obehag med skillnaden att inte få injektionen. Samtliga kliniska 
prövningarna i detta arbete belyser den specifika TN-smärtan och vilken effekt 
injektionen av BTA får hos individerna. Dessa effekter verkar stämma väl överens 
med den hypotes som fanns från början om BTAs verkan. Vid cerebral pares 
eftersträvas toxinets förmåga att minska muskelspasmer detta påvisas även i 
studierna men får här en negativ konsekvens i form av ansiktsförlamning. 
Förlamningen är i många fall övergående och består under en kort tid (18,22). 
Effekten ses även i djurmodellerna för neuropatisksmärta och mekanisk allodyni. 

Fallstudiernas resultat, vilka är publicerade mellan åren 2004 och 2012, pekar på att 
BTA kan ha en viss effekt på smärtan och smärtattackerna vilket noteras i 
mätningarna som görs med VAS (18,20–22,24,25). Jag anser att det bör has i åtanke 
att denna mätning är subjektiv och inte kan tas som slutgiltig bedömning, för alla 
som har smärta i samma områden. I flertalet fall fortsätter behandlingen med 
läkemedel efter injektionen med BTA (19–22,25) även om dosstorlek eller antalet 
läkemedel kan minskas (20). Totalt åtta personer av samtliga deltagare blir helt 
smärtfria, hos de övriga behövs tilläggsterapi. Fem personer rapporteras klara sig helt 
utan andra terapier efter injektionen.  Då uppstår frågan från min sida, om det är så 
få som blir helt smärtfria och så många behöver komplementera injektionen med 
andra terapier, kanske BTA kan användas som en del i kombinationsterapi eller kan 
dosen behövas individualiseras?     

Studierna visar även att BTAs smärtlindrande effekt kvarstår under olika lång tid. En 
anledning till detta kan vara, enligt mig, att den dosstorleken som ges inte är 
homogena utan varierar.  I fallstudien av Allam et al och i en annan av Türk et al från 
2005, finns även exempel på där en dos som är fyra gånger mindre än en annan ger 
likvärdig långtidseffekt (18,24). Detta kan även ses hos Park et al, där den lägsta 
dosen gav liknade effekt som den högre (26). Jag ställer då frågan kan orsaken till 
detta vara att injektioner med BTA i engagerade nerver, leder till att dessa mättas på 
toxinet och att effekten ej blir större om högre doser ges? Var tar överskottet vägen? I 
en av studierna passerade toxinet över till en närliggande nerv. Om detta sker även 
till andra nerver exempelvis till de som är delaktiga i det autonoma nervsystemet kan 
det leda till allvarliga problem och även dödsfall, vilket berörs i ett av djurförsöken 
(26).  

Den vanligaste effektdurationen är 2-3 månader (18,20,21,25) i några fall 5 månader 
(19,24) Tiden som nämns först stämmer med den livslängd som BTA har enligt Fass 
vid användning vid cerebral pares. För att få förnyad verkan måste ny injektion ges 
(17). 

I flertaletstudier framhålls att fler och större RCT studier behövs och jag är benägen 
att hålla med. I en review skriven 2010 av Zakrewska, påpekades det att andelen som 
diagnostiserats till TN kan vara feldiagnosticerade, smärtan kan bero på andra 
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orsaker vilka inte kommit fram i undersökningen (7). I en studie med fler deltagare 
kan deras möjligheter till att tillståndet undersöks ytterligare och leda till en korrekt 
behandling. TN påverkar även den drabbades vardagliga liv samt sociala kontakter, 
arbete, fritidsaktiviteter med rätt och mer effektiv terapi ökar livskvaliteten och enligt 
min mening blir den även kostnadseffektiv mindre sjukskrivning, mindre kostnader, 
kan bidra till samhällets uppbyggnad med mera. 

En annan aspekt är både biverkningar och kostnaderna av läkemedlen. TN går inte 
att bota så för att hålla tillståndet i schack krävs livslång medicinering, när 
viloperioderna från episoderna blir kortare och kortare (2,3,5). En årsförbrukning av 
Tegretol (karbamazepin) med intag av max dos 600-800 mg/dag kostar ca 1650 kr 
(14). I dag råder det fri prissättning på Botox (BTA) vilket kan medföra att 
behandlingarna blir kostsamma och riskerar att bli dyrare än traditionell terapi, om 
de skall jämföras med vad en Botox- injektion kostar på ”skönhetsklinikerna”. Men 
den kanske är mer effektiv och gynnsam för patienterna så jag anser att kostnaden får 
ses som en investering i ökad livskvalitet.  

Behandling av migrän och behandling av muskelspasmer vid cerebral pares med BTA 
är en relativt ny företeelse, så menar jag, att ju längre tid och ju fler vars smärta 
minskar desto fler blir användarna och i slutändan eventuellt lägre priser och kanske 
blir det till och med subventionerat från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. 

5.2 Djurförsök  
Vid djurförsök, som ingår i arbetet undersöks, om och hur BTA kan ha effekt på 
neuropatisk smärta och vilka dess verkningsmekanismer är, för att bekräfta och 
förstå de fynd som gjorts i de kliniska prövningarna. Dessa försök visar att toxinet 
hämmar frisättningen av ett flertal signalsubstanser och uppreglering av jonkanaler- 
vilka aktiveras när nervskada uppstår. Detta kan ses i försöket av Kitamura et al från 
2009 där fluorescencerande färg används (28). TN smärtan utlöses hos många av 
triggerzoner (18,19,21,22), hur detta uppstår visar djurförsök. som görs av Park et al, 
Luvisetto a et al, Kitamura et al samt Filipovic, att när detta område utsätts för tryck 
reagerar djuren med att dra undan tassen eller huvudet. Detta kan jämföras med de 
grimaser som personer gör vid smärtattacker samt att trycket utlöser smärta (26–
29). 

Filipovic visar även, i försöket från 2012, vilken väg BTA tar när det injiceras. 
Försöket stödjer antagandet att det har sin verkan i sensoriska nerver och tros vara 
anledningen till att BTA kan hejda att mekanisk påverkan utlöser smärtan. 

5.3 Resultatens tillförlitlighet  
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har fallstudier en 
preliminär evidensgradering: otillräckligt (18–22) observationsstudier begränsat 
(26–29) samt randomiserade ett stark vetenskapligt underlag (24,25), (30). 

I studier kan olika felkällor uppstå så kallade bias eller systemiska fel som kan 
påverka resultatet i prövningen på olika sätt. Om det finns bias är risken stor att ett 
felaktigt eller snedvridet resultat redovisas. Detta kan medföra att en undersökning 
får en större tyngd inom den veteskapliga världen än vad den egentligen borde ha om 
hänsyn tagits till de ingående systemiska felen. I de upptagna studierna är det främst 
selektionsbias: hur urvalet gjorts till studien, bedömningsbias: hur resultatet bedöms 
och tolkas exempelvis vad deltagaren markerar på VAS, hur många gånger 
försöksdjuret stötte med nosen eller drog undan huvudet, rapporteringsbias: vilka 
uppgifter rapporteras, tas negativ eller endast positiv fakta med som är gynnsam för 
studiens slutliga giltighet. Dessa nämnda biastyper är de som jag bedömer vara mest 
aktuella i de genomgångna studierna (31). 
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5.3.1 Kliniska prövningar 
Fallstudierna som ingår i detta arbete är i grunden utformade på liknande sätt- 
injektion av BTA görs och syftet är att undersöka om det kan minska smärtan och 
attackerna. Brister ses dock i hur baslinjedata redovisas ibland nämns endast 
deltagarnas kön och dess ålder i medeltal, tidsintervall (månader eller år) med TN i 
genomsnittstid trots att det är få deltagare (20,24). I en av studierna redovisas endast 
två av tolv deltagares resultat utförligt (21). Smärtans lokaliseringsplats och de 
nervutskott som är engagerade i smärtöverföringen är olika hos deltagarna. 
Grupperna är inte homogena, till exempel ingår både män och kvinnor i samma 
studie och doserna som ges varierar inom samma undersökningsgrupp. Tiden för 
uppföljning skiljer sig åt i respektive studie bland annat när mätning med VAS görs 
och prövningstidens längd.  Några gemensamma faktorer finns vilka är att deltagarna 
injiceras med samma typ av BTA, i flera studier används rekommenderade terapier 
samt att VAS är mätinstrumentet. En annan likhet är att studieförfattarna till viss del 
kommer fram till samma resultat. 

En nackdel med fallstudierna är att de har få deltagare vilket kan ge missvisande 
resultat. Hur urvalet gjordes nämns inte, vilket innebär risk för selektionsbias. Det 
kan vara så att personer väljs ut som mest troligt kommer att visa positiv respons på 
behandlingen. Negativt är också att ingen blindning finns vilket innebär att alla vet 
vilken injektion som ges. Detta kan leda till en självuppfyllande profetia både hos 
deltagarna och också de studieansvariga.  

VAS används som mätinstrument ibland med olika skalor vilket i sig är en felkälla 
eftersom smärtupplevelse är något subjektivt och upplevs på skilda sätt hos varje 
person och mellan könen. Dessutom kan personen påverkas av den person som är 
närvarande under mätningen på olika sätt. 

I några av studierna uppges de biverkningar som uppstått. Då frågar jag mig, är det 
möjligt att inga biverkningar setts eller har författarna valt att inte se dem och 
rapportera dem? 

I en av fallstudierna ges samtliga deltagare injektioner med lidokain för att 
”nollställa” smärtan innan BTA injicerades. Detta för att ingen kvarvarande effekt av 
intagna läkemedel skulle påverka BTAs effekt på något sätt. Detta tolkar jag som ett 
försök i att göra förutsättningarna för prövningen så likvärda som möjligt. 

Beträffande de randomiserade studierna nämns hos Türk et al, nämns det endast i 
titeln att den är randomiserad, men sedan framgår det inte hur denna gått till, vilket 
medför risk för selektionsbias (24). Oklarhet i blindningsförfarande gäller de kliniska 
prövningarna. I RCT – studien av Wu et al tillfrågas deltagarna om de kände till eller 
kunde gissa vilken injektion de fått. Svaret på frågan avgjorde om blindningen 
lyckats(25). Blindningen bland djurförsöken är mer tydlig. I de randomiserade 
kliniska studierna råder, liksom i de tidigare, oklarheter för baslinjedata- det vill säga 
vad som är uppgivet om deltagarna innan studien påbörjas,  hos de individer som 
ingår prövningen.  

Problematiken för missvisande resultat är som tidigare bedömningsbias genom att 
mätinstrumentet är VAS. I dessa tillkommer ytterligare en felkälla när 
dagboksanteckningar görs av deltagarna  

Vissa biverkningar nämns men anses lindriga. Uppgift om terapi efter injektionen 
saknas hos Türk et al och då blir frågan varför? 

I dessa båda randomiserade studier kommer man fram till samma resultat. 
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I samtliga kliniska prövningar anges inte om eventuellt jäv föreligger från 
författarnas sida. 

5.3.2 Djurförsök 
I djurförsöken finns även här risk för bedömningsbias och rapporteringsbias genom 
att den mänskliga faktorn kan spela in när observatören till exempel skall räkna 
frekvensen på ryckningar.  

Djurförsökens resultat kan även vara svåra att omsätta till praxis hos människor, tror 
jag, eftersom vi skiljer oss åt och att djuren görs till modell för ett symtom, men det 
kan ses en tendens till hur och var smärta uppstår och påverkar oss. Djuren har också 
problem med att visa om de vill vara med eller inte. De har inget val så bortfall är 
besvärliga att upptäcka.  

Om jävsförhållande föreligger redovisas det mer frekvent i dessa studier, jämfört med 
de kliniska där inget överhuvudtaget anges. Luvisetto et al och Kitamura et al anger 
vilka som stödjer studien. Park et al och Filipovic et al anger att inget jäv föreligger.   

Pubblikationsbias kan vara aktuellt eftersom jag inte funnit några artiklar för detta 
område som visar negativa resultat. Det finns inom andra områden artiklar, till 
exempel om BTA har effekt på capsaicininducerad smärta, där jag noterat att två 
skilda uppfattningar framkommit och publicerats. 

 5.4 Slutsats  
Är då BTA ett alternativ till traditionell behandling och finns det någon evidens för 
detta? Ja, en viss evidens finns men fler studier av bättre kvalitet bör göras. En 
önskan vore att utföra homogena studier där deltagarna är lika beträffande kön, 
engagerade nerver, i viss mån i samma ålder samt tid med TN. Denna studie bör om 
möjligt genomföras globalt i samarbete med forskare på neurologiska institutioner i 
varje land, i en så kallad multicenterstudie.  

I prövningarna skall BTAs granskas i en större skala beträffande lägsta effektiva dos, i 
de rapporterade studierna varierade denna. Vidare bör effekten utvärderas och ställas 
i proportion till risken för biverkningar samt jämföras med de rekommenderade 
läkemedelsterapierna. Undersökningen utformas på så sätt att minsta möjliga 
snedvridning undgås.  

 

 

Tack 
Ett stort tack till Sofia Svahn för tips och kommentarer under arbetets gång och tack 
även till Jörn Schneede som var bisittande handledare. 
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