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Sammanfattning 
Inledning: Neuropatisk klåda är en komplikation i nervsystemet beroende på antingen 
yttre eller inre faktorer såsom tumörer eller en förslitningsskada, en nerv som hamnat i 
kläm eller på något vis gått sönder.  
 
Sjukdomen yttrar sig som en klåda som inte upphör i ett område, när den drabbade 
kliar, alternativt kan den yttra sig som ett avdomnat område. Var klådan uppkommer 
varierar, beroende på vad det är som utlöst och ligger bakom den. 
 
Syfte: Syftet är att beskriva och öka förståelsen för vad neuropatisk klåda är, hur den 
diagnostiseras och vilka olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Studiens 
huvudfokus kommer att ligga på det sistnämnda. 
 

Metod: Frågeställningar valdes ut och utifrån dessa kombinerades sökord ihop för att 
användas som utgångspunkt för en sökning i databasen PubMed. Utöver PubMed 
användes även Västerbottens läns landstings sjukvårdsrådgivningens hemsida och 
Nationalencyklopedins hemsida. Sökningen gick ut på att undersöka tillståndet 
neuropatisk klåda. Arbetet baserar sig på två böcker, åtta översiktsartiklar, fem artiklar 
med fallstudier, två djurstudier och en crossoverstudie på människa.   
 
Resultat: Det denna litteraturstudie kommer fram till är att det mesta inom området är 
osäkert och outforskat. Den behandling som setts ha viss effekt är olika antiepileptika. 
Viss neuropatisk klåda engagerar histamin och för denna undergrupp har 
antihistaminer en betydande effekt. Utöver detta går behandlingen ut på 
symtomlindring i form av lokalbedövning och nervblockering. 
 
Diskussion: I diskussionen avhandlas frågor som: varför fallstudier är svåra att dra 
slutsatser ifrån, varför det inte är konstigt att forskningen är diffus och att det behövs 
forskning inom alla områden, dvs. mekanismen bakom, diagnostiken, behandling, 
läkemedel och hjälpmedel vid neuropatisk klåda. Till den forskningen behövs mer 
resurser och ett ökat fokus på neuropatisk klåda. I detta avsnitt inkluderas även mina 
egna funderingar kring om det behövs olika typer av preparat till olika bakomliggande 
sjukdomar och varför det är viktigt att patienten får en diagnos och det eventuella 
mörkertal av människor som lever med neuropatisk klåda.  
 
Slutsats: För att kunna öka förståelsen över vad neuropatisk klåda är behövs mer 
utredande forskning inom ämnet. Det behövs även mer forskning för att utforma 
fungerande behandlingsalternativ än dem som finns tillgängliga i dagsläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Neuropatisk klåda, Brachioradial puritus, Notalgia parasthetica, Bältros, 
Småfibrig polyneuropati 
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Introduktion 

Nervsystemet 
Nervsystemet signalerar med hjälp av kemiska och elektriska budbärare, för att 
förmedla information till och mellan celler. Nervändarna känner av de egenkroppsliga 
förhållandena likväl som de känner av de yttre förhållandena och den information som 
samlas skickas sedan med hjälp av elektriska och kemiska budbärare vidare till det 
centrala nervsystemet. I det centrala nervsystemet bestäms sedan vad som skall göras 
för motprestation till den inkommande signalen. Nervsystemet är indelat i två delar: 
Det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet(1). 

Centrala nervsystemet 

Det centrala nervsystemet innefattas av ryggmärgen och hjärnan, dessa delar ligger väl 
skyddade från yttre påverkan innanför skelettet, kotor och skallbenen(1). Generell 
neuropatisk kronisk klåda härstammar oftare från en underliggande systemisk 
sjukdom, vilket i sin tur leder till en nervfiberskada hos den drabbade(2). Neurogen 
klåda är en klåda som sätts i gång centralt, utan att bero på någon neuronskada. Det 
neurogena tillståndet ger ofta en ökad opioidberoendetonus(3). 

Perifera nervsystemet 

Det perifera nervsystemet är uppbyggt av nerver, eller med annan benämning 
neuroner. En nerv är i själva verket en sammanslutning av axoner (nervfibrer) som 
binds samman med en bindvävshinna. Förutom neuroner består det perifera 
nervsystemet också av ganglion. Ett ganglion kan liknas med knöl där nerver möts för 
att koppla signaler vidare till nästa cell. Ett ganglion är en typ av växlingscentral mellan 
neuroner. Det perifera nervsystemet är i sin tur är uppdelade i delar som innefattar det 
motoriska och de sensoriska(1). Klåda som uppträder på ett lokalt område kan vara 
placerad på nästan vilket område som helst på huden. Var klådan är uppkommer kan i 
sin tur ge viktig information om vad som orsakar klådan och var skadan sitter. Ett 
typiskt exempel på detta är Brachioradial puritus men även brännskador och ärrvävnad 
som kliar klassificeras som lokaliserad neuropatisk klåda. Denna typ av nervskada kan 
orsaka långvarig klåda och en brännande stickande känsla. De nerver som berörs blir 
väldigt känsliga för irritation av inflammationsmediatorer, även sådant som får nerven 
att växa kan den bli känslig för(2). 

Sensoriska 

Den sensoriska indelning innefattar de signaler som talar om för det centrala 
nervsystemet hur situationen är i och runt omkring kroppen. I den sensoriska delen av 
nervbanan skickas somatosensoriska signaler, som härstammar från huden, muskler, 
leder och ben, medan den vicherala sensoriska delen av nervbanan skickar signaler, 
som kommer från organ såsom hjärta, magtarmkanalen, lungor och urinblåsa(1). 

Motoriska 

Den motoriska indelning innefattar de signaler som sker mellan det centrala 
nervsystemets muskler och körtlar. Somatiska motorsignaler signalerar till skelett och 
muskelceller. Det autonoma nervsystemet hör hemma under gruppen motoriska, 
denna del styr den del av nervsystemet som inte går att kontrolleras med vilja. Den icke 
viljestyrda signaleringen innefattar signaler som går till hjärtmuskler och glatta 
muskulatur. Det autonoma nervsystemet har en stressande funktion som gör kroppen 
klar för strid och en avslappnande funktion som laddar om kroppens resurser(1). 

Neuron 

Neuron har tre egenskaper som möjliggör cellernas signalerings- och 
kommunikationsmöjligheter. För det första är de exiterbara, och kan med andra ord 
reagera på omgivningens signaler. För det andra har neuroner förmågan att leda 
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signaler, och kan skicka ett svar på en retning genom att tillverka en elektrisk signal 
som kan nå andra nervceller. För det tredje har neuroner avsöndringsmöjligheter, 
vilket betyder att när den elektriska signalen når till slutet av neuronet kan den välja ut 
en passande kemisk transmittorsubstans som passerar över synapsklyftan och påverkar 
nästa neuron att skicka rätt signal vidare(1). 

 
Figur 1. Nervens beståndsdelar(4,5). 

I figur 1 visas hur en nerv är uppbyggd och vad de olika delarna heter, från dendrit 
till synaps. Figuren visar också en genomskärning av ryggen, med delar som 
spinalnerv, ganglion och ryggmärg(4,5).  

Klådans mekanism 
Den bakomliggande mekanismen till klåda är inte fullt utredd utan består av olika 
hypoteser. I det följande arbetet kommer det att avhandlas olika hypoteser för klådans 
mekanism så som: 

 Neuropatisk klåda beror på en fysisk nervskada(6,7). 

 Klådan behöver inte ha sitt ursprung där det kliar(7). 

 Tumörer tros kunna orsaka neuropatisk klåda(8). 

 Funktions problem i nerven gör att det skickas obefogade aktionspotentialer 
(8,9). 

 Neuropatisk klåda kan orsakas av administrerat morfin(8). 

 Klåda tros vara närbesläktad med smärta(10). 

 Neuropatisk klåda kan vara ett symtom på annan bakomliggande sjukdom (3,11, 
12). 

 Att klåda förekommer mest i ansiktet tros bero på naturligt vidrörande av 
ansiktet(7) 

 Neuropatisk klåda tros bero på förlust av neuron i hjärnan eller förlust av 
klådhämmande nerver och överkänsliga neuron(6). 

 Klåda tros vara smärtstimuli som inte är tillräckligt för att nå upp till 
tröskelvärdet för en smärtsignal utan blir i stället klåda(3). 

 Det tros behöva C-fibrer för att förmedla klåda och eventuellt smärta(13). 

 Det tros finnas speciella C-fibrer som orsakar en histaminkänslig klåda och att 
dessa inte är desamma neuron som skickar smärtsignaler(6). 

 Det tros vara samma C-fibrer som signalerar smärta som klåda(8,10). 
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 Äldre har större risk att drabbas av långvarig klåda(3). 

Varför finns klåda? 
Klådan definieras som en otrevlig känsla som ger upphov till en reflex om att vilja 
klia(3,9,10,13,14). En annan definition på samma fenomen är att det är en otrevlig 
känsla i ett område och att denna känsla har ett självskyddande syfte: att genom klåda 
förhindra att kroppen råkar ut för skador från omkringliggande omgivningen(15). 
Hypotetiskt sett har antaganden gjorts om att klådan finns där som en 
skyddsmekanism. Den skyddande mekanismen tros finnas till för att skydda mot små 
fastklängande insekter och växter som kan verka skadliga på kroppen(8). I studier har 
det visat sig att smärta motverar allmän klåda, det betyder att om patienten kliar, vilket 
är en smärtfyllt stimuli, minskar klådans intensitet. Smärta orsakar reflexen att dra sig 
bort, medan klåda orsakar både en reflex och en medveten mekanisk rörelse, reflexen 
är att klia men att verkligen klia är en medveten rörelse(14). 

Vad är neuropatisk klåda?  
För att uppleva smärta och klåda behöver det finnas nervtrådar (axon). Axonen är 
antingen omyeliniserade eller har ett tunt myelinlager. De omyeliniserade fibrerna 
kallas C-fibrer och är klassificerade som smärtfibrer eller nociceptorer, olika av dessa 
C-fibrer påverkar olika jonkanaler som därmed ger upphov till olika respons. Vissa av 
dessa fibrer reagerar då på smärta, klåda och andra reagerar på värme. I denna artikel 
påpekas det som en möjlig anledning till varför klåda i vissa fall tycks öka vid värme. 
Nerverna reagerar inte bara på yttre påverkan, genom att skicka i väg impulser om 
klåda, utan även om en nerv eller området i anslutning till nerven skulle bli 
inflammerad(7). Neuropatisk klåda kan också utryckas när en nervtråd skickar i väg 
aktionspotentialer utan att de utsatts för någon form av stimuli. Det sker alltså en 
spontan nervsignalering på grund av en skada i ett neuron(8,9). 
 

Sjukdomar som sammankopplats med neuropatisk klåda  

Centrala nervsystemet 

Tumörer  

En tumör är en cell belägen i kroppen som tvärt börjar föröka sig och växer sig utanför 
de ramar som finns fastslagna för just denna cell. Cellen förändras både 
utseendemässigt och funktionsmässigt och bildar en utväxt. En tumör kan både vara 
elakartad och godartad(16). 
 
En tumör som växter på ett begränsat område och inte vandrar över vävnader utan 
håller sig till sin egen vävnad räknas till godartade. De kan orsaka problem i och med 
att den ökar trycket runt omkring. De avlägsnas oftast med ett lättare kirurgiskt 
ingrepp(16). 
 
I denna form av tumör har cellen helt ändrat karaktär, utvecklat andra egenskaper och 
följer inte den inkodade apoptosisen utan växer okontrollerat. Först bryter tumören sin 
egen vävnad och invaderar de omkringliggande cellvävnaderna. Om tumören får härja 
fritt kan den sprida sig med hjälp av lymfsystemet så att den kommer åt lymfkörtlar där 
den sedan kan sprida sig vidare via blodet till resterande delar av kroppen(16). 

Multipel skleros 

Multipel skleros är en autoimmun sjukdom där det produceras antikroppar mot 
egenkroppsliga delar och funktioner. Sjukdomen angriper det centrala nervsystemet 
och berör de nervbanor som är myelinicerade. Myelinet som är uppbyggt av fetter och 
proteiner har i uppgift att öka den hastighet som signalerna skickas med i 
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nervsystemet, genom att de isolerar nervtrådarna. Myelinet blir inflammerat, oftast 
fortsätter axonet att fungera, men betydligt långsammare. I vissa fall blir det en blockad 
av signaleringen. Efter en inflammation av en myelinskida bildas ett skelerotiskt plack 
och det är detta som gör att axonet blir ärrat och i sin tur gör att funktionen av axonen 
minskar gradvis(17). Myelinet i multipel skleros skadas och där myelinet tidigare satt 
och isolerade nerven, där finns det i stället ärrvävnad. Eftersom tiden går blir nervernas 
förmåga att skicka signaler gradvis sämre. Sjukdomen leder till att patienten blir 
oförmögen att röra sig, innan dess kan patienten påverkas inom olika områden, 
exempelvis påverkas synen negativt, känselförlust i olika delar av kroppen är vanligt 
och patienten får svårt att förmedla sig via talet(1). 

Perifera nervsystemet 

Brachioradial puritus 

Brachioradial puritus är en kronisk neuropatisk klåda som kan bero på att nervfibrer 
ligger i kläm(2). Brachioradial puritus är en lokalt lokaliserad neuropatisk klåda som 
återfinns på armarna, den kan involvera även nacke och skuldror(6,14). Klådan 
befinner sig i övre delen av Brachuoradialmuskeln(18). Anledningen till att klådan 
befinner på ett specifikt ställe på armen är att det är ett så kallat dermatom(2), vilket 
betyder att det området av huden är försörjt av en speciell ryggmärgsnerv(19), i detta 
fall en nerv som återfinns mellan kota C5/C6. Klådan kan också inbegripa skuldror och 
nacke. Fler kvinnor än män är drabbade av brachioradial pruritus och de flesta drabbas 
innan de fyllt 60 år(2). 

Notalgia parasthetica 

Notalgia parasthetica är ett syndrom som drabbar nerverna i ryggraden och de 
förknippas med förslitningsskador på kotorna T2-T6(3,6,14,20). Det karaktäristiska för 
just denna typ av neuropatisk klåda är att klådan återfinns i övre till mittre delen av 
ryggen(6,14). Notalgia parasthetica följs ofta av känslor som smärta, avdomning och 
överkänslighet. Muskelkramper kan enligt Ellis orsaka tryck på nerver, vilket också kan 
orsaka Notalgia parasthetica(20).  

Postherpetic itch 

Postherpetic itch är en klåda som oftast återfinns i ansiktet och huvudregionen, klådan 
kan vara allt ifrån mild till olidlig. Postherpetic klåda är en undergrupp till neuropatisk 
klåda, den är kopplad till det perifera nervsystemet(6). Patienterna beskriver ofta både 
smärta och klåda på samma område, de kan även beskriva en brännande och stickande 
känsla(6,12) och en elektrisk känsla(2). 

Bältros  

Bältros är en sjukdom som orsakas av herpesviruset och yttrar sig i form av vätskefyllda 
blåsor belägna på huden. För att kunna drabbas av bältros måste samma individ vid ett 
tidigare tillfälle i livet blivit smittat av viruset, vid första utbrottet kallas sjukdomen 
vattkoppor. När en infektion av vattkoppor skett ligger viruset vilande i kroppen. Det är 
när det vilande viruset blir aktiverat igen och först då som sjukdomen byter namn till 
bältros. När bältros bryter ut visar det sig med en brännande smärta i ett hudområde i 
och med detta kan patienten få förhöjd temperatur, känna sig trött, drabbas av 
huvudvärk och uppleva yrsel. Efter en tid uppkommer blåsor förlagda på ena sidan av 
kroppen, dessa försvinner efter ett par veckor. Den smärtkänsla som kan upplevas i 
området försvinner vanligen efter ett par månader, dock är det inte helt ovanligt att 
denna känsla hänger kvar hos patienter med hög ålder(21). 
 
Virus och strukturella förändringar eller degenerativa sjukdomar som på ett eller annat 
sätt påverkar det centrala eller perifera axoner kan orsaka uppkomst av neuropatisk 
klåda. Den sjukdom som oftast drabbar ganglierna och ger upphov till neuropatisk 
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klåda är herpesutlöst bältros. Om bältrosen uppkommer i ansikte och på hals är det 
större risk att utveckla neuropatisk klåda(7). 

Trigeminal trophic syndrome 

Trigeminal trophic syndrome (TTS) är ett tillstånd som uppkommer på grund av en 
skada på trigeinalnerven. Det som är typiskt för skadan just på denna nerv är att 
patienten upplever den som brännande, krypande och avdomnad känsla. Det är till 
största delen ansiktet, med näsa kinder och panna som är utsatta för klådan(6). 

Uremic itch 

Symtom som efterhand setts utvecklas vid njurinsufficiens är 
koncentrationssvårigheter, trötthet, tappad matlust i kombination med illamående, 
ökad vilja att dricka och klåda(17). Själva orsaken/mekanismen bakom uremisk klåda 
är okänd och behandlingsalternativen är otillräckliga. Klådan tros höra till det perifera 
nervsystemet(22).  

Småfibrig polyneuropati 

Polyneuropati är en sjukdom som berör kroppens nervsystem(23). Småfibrig 
polyneuropati börjar oftast i fötterna och fortsätter i turordning med händerna som 
nästa steg. Angreppet sker alltså på extremiteterna i första hand. Det på grund av att 
sjukdomen påverkar de längsta nervaxonen först(7). Skadan brer ofta ut sig jämt över 
båda sidor av kroppen, i det inledande skedet omfattas båda benen. Patienterna 
upplever att de tappar känseln, blir vingliga, har svårigheter att gå, samt att vaden och 
fotens muskulatur försvagas. Efterhand sprider sig besvären och drabbar de övriga 
delarna av kroppens nerver. Skadan på neuronen börjar i yttersta delen av nervänden 
och avancerar efterhand närmare ryggraden och det centrala nervsystemet. Skadan 
orsakar en funktionsnedsättning som innefattar både nervfibern och myelinskidan. 
Även den autonomadelen av nervsystemet påverkas av sjukdomen. Exempelvis får 
hjärtat svårigheter att öka slagfrekvensen, vilket kan visa sig som blodtrycksfall men 
även problem med mag- och tarmkanalen kan förekomma(23). 

Diabetes polyneuropati 

Anledningen till att diabetespatienter drabbas av polyneuropati tros bero på att det 
bildas skadliga ämnen runt nerven vid en onormal blodsockerstegring. Att patienter 
med diabetes har en försämrad blodcirkulation kan också vara en bidragande 
faktor(23). 
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Läkemedelssubstanser/Läkemedelsgrupper 

I tabell 1 visas de olika läkemedelsgrupper och substanser som diskuterats ha fördelar 
för neuropatisk klåda. 
 
Tabell 1 De substanser som provats utifrån läkemedelsgrupp (14). 
 

Tabell 1 De substanser som provats utifrån läkemedelsgrupp 

Läkemedels-
grupp 

Substanser 

Antiepileptikum Karbamazepin Oxkarbazepin Levetiracetam Zonisamid Lamotrigin Pregabalin Gabapentin 

Steroid Kortikosteroider 
Injektions- 
Steroider 

Metylprednisolon 
Triamcinolon 
Acetat 

   

Lokalanestetikum 
EMLA 
(Lidokain/ 
Pilokarpin) 

Lidokain Ropivakain Fenol    

SSRI Fluoxetin Paroxetin 
Ondansetron 
(5HT3-receptor-
antagonist) 

    

TCA Amitriptylin Nortriptylin      

Övriga 
Antidepressiva 

Mirtazapin 
Desipramin- 
(hydroklorid) 

Pimozid     

Medel--mot 
förgiftning 

Naloxon       

Medel--vid 
alkoholmissbruk 

Naltrexon Nalmefen      

Immuno- 
suspensiva 

Talidomid Ciklosporin      

Smärtstillande Capsaicin Bupivakain Bensokain     

Antihistaminer Mepyramine Difenhydramin      

Blodtrycks-
sänkande 

Klonidin       

Övrigt Mentol       

 
Syfte 
Syftet är att beskriva och öka förståelsen för vad neuropatisk klåda är, hur det 
diagnostiseras och vilka olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Studiens 
huvudfokus kommer att ligga på det sistnämnda. 

Frågeställningar 

 Vad beror neuropatisk klåda på, vilka hypoteser finns det? 

 Vad är neuropatisk klåda?  

 Hur diagnostiseras neuropatisk klåda?  

 Vem drabbas vanligtvis av sjukdomen? 

 Tillgänglig behandling och problematiken kring den?  

 Finns andra alternativ än farmakologisk behandling? 
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Metod 

Denna litteraturstudie som bygger till största del på översiktsartiklar och specifika 
fallstudier. Dessa studier består av olika infallsvinklar på klåda, neuropatisk klåda och 
dess olika undergrupper, vad klådan beror på och hur klådan behandlas. Arbetet är i 
första hand skrivet för att öka förståelsen för neuropatisk klåda och hur det behandlas. 
De artiklar som på något sätt var relevanta för att på något vis besvara 
frågeställningarna valdes ut. I arbetet förekommer både nyare och äldre artiklar detta 
för att ge en helhetsbild av sjukdomen och dess behandling. Anledningen till att både 
äldre och yngre artiklar, använts beror på att de artiklar som hittats inte gav en klar bild 
av hela spektrat.  
 
Artikelsökningen gjordes till största del i PubMed men även i Google scholar och på 
fass.se. Sökningen påbörjades den 2014-01-09 och pågick fram till 2014-03-05.  
Sökorden som använts var: 

 Neuropathic itch 

 Neuropathic itch therapy 

 Therapy AND neuropathic itch (MESH) 

 Therapy AND itch (MESH) 

 Carbamazepine AND neuropathic itch 

 Carbamazepine AND itch 

 Carbamazepine AND itch AND free full text 

 Neuropathic AND itch AND therapy  

 behavioral therapy itch  

 chronic itch AND behavioral therapy 

 Neuropathic itch AND behavioral therapy 

 central neuropathic itch 
För att sortera ut artiklarna användes dessa filer tillsammans med sökorden 

 Full text available 

 Free Full text available 

 Published in the last 5 years 

 Human 

 Review 

 Clinical trial 
När sökningen påbörjades hittades 117 artiklar, med hjälp av ovanstående sökord och 
filter begränsades dessa ner till de 16 artiklar som använts i arbetet. Begränsningen 
gjordes genom att läsa abstract och studier som verkade intressanta studerades i 
helhet. Mitt arbete består till största del av översiktsartiklar och fallstudier. Arbetet 
baserar sig totalt på två böcker, åtta översiktsartiklar, fem artiklar med fallstudier, två 
djurstudier och en crossoverstudie på människa. För att förklara en del begrepp som 
uppkom under studiens gång användes sjukvårdsrådgivningens hemsida (1177.se) 
(5,16,19,21,23) och Nationalencyklopedins hemsida (ne.se) (19) och Johns Hopkins 
Medicines hemsida (hopkinsmedicine.org) (24) användes för att förstå betydelsen av 
ord och begrepp.  
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Resultat 

Vad beror neuropatisk klåda på, vilka hypoteser finns det? 
Enligt ett flertal artiklar är neuropatiskt klåda ett område som inte är exakt kartlagt, 
och därför inte fullt ut förstått(2,6,7,8,13). Den insamlade informationen tyder på att 
klådan bottnar i en skada någonstans i nervsystemet, antingen i det perifera eller i det 
centrala systemet(6,7). En hypotes som Oaklander lägger fram som mest trolig till vad 
neuropatisk klåda är en systemisk sjukdom som beror på en bestående skada på 
neuronen som vanligtvis känner av klådstimuli(7). 
 
Det finns mycket mer känt om det perifera signalsystemet vad gäller klåda än vad som 
finns för det centrala. De enskilda patienter som lider av neuropatisk klåda har varit 
med och ökat insikten om hur de olika vägarna som signalen tar i hjärnan för att uppnå 
klåda. I och med ett fel på nervbanan, skadas övergången av de signaler som förmedlar 
klåda, vilket därför är en idé om hur den neuropatiska klådan kommer till. Det är 
naturligt att söka förklaringen i direkt anslutning till var klådan är lokaliserad, medan 
orsaken i själva verket befinner sig på någon helt annanstans i kroppen; i hjärnan, 
ryggmärgen eller i en nervände. Det är inte ovanligt att koppla samman neuropatisk 
klåda med andra neuropatiska sjukdomar, när nerverna kommer till skada av diverse 
olika anledningar så som stroke, tumörer, demyelinisering och ökat tryck (7). Att 
inflammation av nerverna och området runt en nerv kan orsaka klåda är något som är 
väl känt(8,10), mastcellerna orsakar en histaminfrisättning och detta histamin binder 
då in till axonernas receptorer och åstakomer en signal om klåda(8). 
 
Nerverna är inneslutna av både ryggraden och skallen vilket ger ett bra skydd så länge 
inte den strukturen är utsatt för påverkan, sådan påverkan kan vara degenerering av 
benen eller till exempel ökat tryck. Tryck kan skapas av förträngningar på grund av 
uppkomst av artros men även på grund av yttre trauman. Ryggradsskador kan påverka 
både perifera neuron och centrala. Nervrötter fungerar inte som de ska om de blir 
utsatta för tryck, här finns två dermatologiska åkommor som beskriver en eller flera 
kliande områden lokaliserade på överarmarna och bålen, vilka inte ha någon direkt 
förklaring till varför det kliar. Namnen på dessa två åkommor är notalgia paresthetica 
och brachuoradial purirus och de beror på en kompression i ryggraden(7). Spinal 
neuropatisk klåda har sammankopplats med tumörer och multipel skleros. Neuropatisk 
klåda kan vara ett symtom på någon annat underliggande neurologiskt problem(8). 
 
Att klia mycket och återkommande leder till att skinnet blir irriterat och inflammerat. I 
och med att det skapats en inflammation ökar klådan ytterligare, det blir alltså en ond 
spiral. Det är viktigt att både angripa och förebygga klådan och dess orsak, för att 
undvika att hamna i den onda spiralen(9).  
 
Enligt Twycross et als artikel ökar förekomsten av klåda med ålder. Äldre har oftare 
torr hud, på grund av att huden innehåller mindre mängd vatten än vad den gjort i 
unga år. Detta är en av anledningarna till att klådan ökar med åldern. Att skinnet när 
det blir torrt kliar tros bero på den lokala produktionen av cytokiner, som har en 
inneboende klådbringande effekt. Det är inte heller helt ovanligt att klåda utan synlig 
orsak uppträder hos äldre över 70 år, detta eftersom äldre ofta har ökad känslighet för 
histamin än vad yngre har (3). 
 
Oklanders skriver att neuropatisk klåda kan uppstå vid behandling med intratekalt 
administrerad morfin, vad som ligger bakom detta är inte helt känt (8). Kronisk klåda 
kallas neuropatisk klåda när det finns en skada på nervfibrerna, nervfiberskada kan 
både innefatta smärta och klåda(2,3,10,20,25,).  
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Djurstudier 

Efterforskningar på möss har visat att GRP-receptorn har en viktig roll i förmedlingen 
av klåda och kan då ge möjligheter till tänkbara läkemedel(14). Sun et al beskriver i sin 
studie att deras resultat tyder på att G- proteinkopplade (GRP/GRPR) signalvägar kan 
vara inblandade i förmedlingen av klåda och smärta på ryggradsnivå. De tror sig ha 
hittat den första molekylen (GRPR) som förmedlar smärta i det dorsala hornet i 
ryggmärgen. Detta har de kommit fram till genom djurförsök med möss. Där det både 
studerades vanliga vilda möss och muterade möss, de muterade mössen reagerade 
mindre på klåddstimuli än vad de vanliga mössen gjorde. För att säkerställa att GRPR 
behövs för att förmedla klåda gjordes tester med bland annat injektioner i huden av en 
substans, vilken aktiverade mastceller att frisätta histamin. Försöket visade att bägge 
mössen reagerade på injektionen, dock reagerade de muterade mössen mindre än de 
omuterade (15). 
 
I sitt försök använder sig Holmes et al av möss av vild sort som kontrollgrupp och en 
muterad grupp av möss som saknar en del galanin. Att dessa möss saknar galanin gör 
att de också tappar 13% av den totala mängden C-fibrer. Mössen som användes i 
studien var 10-12 veckor gamla. Först gjorde forskarna en kontroll med den ”normal” 
mängden klåda som dem olika grupperna möss uppvisade. Därefter gjordes försök 
med; komplement 48/80, histamin, endothelin-1, α-methyl-serotonin och 
klorokinfosfat. Mössens antal kliande rörelser räknades efter mängden gånger musen 
kliade på injektionsstället efter 5-30-60 minuter. Definitionen på en klådomgång var en 
eller flera snabba tassrörelser på injektionsstället med baktassen. Klådomgången 
ansågs vara slut när musen placerade baktasen på underlaget. Det Holmes et al kom 
fram till var att de muterade mössen hade minimal naturligt klådbeteende. Vidare 
föreslås det i artikeln att klåda och smärta är motverkande känslouttryck, smärta 
verkar ha förmågan att minska klåda. I och med förlust av galanin bör klådan minska 
eftersom antalet C- fibrer neuron minskar. Förlusten av galanin beroende nociseptorer 
i muterade mös kan hypotetiskt sett leda till kronisk neuropatisk och 
inflammationsinducerad smärta också det kan då leda till ökad klåda. För att skilja på 
smärta och klåda i försöket med mössen så räknades att framtassen var på området 
som smärta och baktassens rörelse som klåda.  I detta försök visades ingen signifikant 
skillnad mellan vilda möss och muterade möss. Vidare menar Holems et al att 
hypotesen om att smärta och klåda har tydliga och specifika signalvägar har stärkts(13). 

Förlust av- och överkänsliga neuron 

Enligt Yamamoto et al kan värme i sig självt orsaka klåda(12). Dessa tunna nervtrådar 
är sammankopplade med sjukdomar där skadan sprider sig över ett stort område, så 
som polyneuropati. Beroende på olika faktorer slår klådan olika hårt mot dessa små 
nerver, vilket då leder till olika svårighetsgrader av klåda(7).  
 
Yosipovitch et al föreslår att den neuropatiska klådan kan bero på andra 
bakomliggande orsaker än en lokal nervskada som till exempel en förlust av neuron på 
till hjärnan, eller att det finns för få klådhämmande nervbanor i ryggmärgen och en 
överkänslighet av nervfibrer. Den första mekanismen berör C-nervfibrer som förmedlar 
klådsignaler(6). Den andra mekanismen föreslår att centralt ledande klådneuron 
fortsätter att skickar i väg signaler även fast nerven ska vara vilande(6,10). Neuropatisk 
klåda kan ha olika orsaker som kan vara både medicinska och systemiska så som 
läkemedelsreaktioner, endokrina och metabola sjukdomar, allergier och 
överkänslighetssyndrom eller på grund av toxiner som hänger ihop med lever och 
njurfunktionen(8). 
  
Enligt Ikomas efterforskningar i två studier har det visat sig att de histaminkänsliga 
neuronen som skickar signaler om klåda, inte är identiska med de neuron som skickar 
signaler om smärta, vidare poängterar Ikoma att detta gjort att forskarna blivit mer 
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intresserade av dessa banor. Hypotesen stärks av en upptäckt kring GRP-receptorer, 
som har visat sig orsaka minskad signaleringen av klåda och inte smärta(9).  

Klåda och smärta 

Osäkert  om de förmedlas med samma nervceller 

Det är inte klarlagt om det finns ett samband mellan de olika nervbanor som förmedlar 
klåda och smärta, dock finns bevis som tyder på att C-fiberneuron står som förmedlare 
av känslan av klåda. Det har visat sig att det finns flera olika neuropeptider som kan 
förmedla signaler om klåda så som GRP, calcitonin genererande peptid och substans P. 
I sin artikel har Holmes et al fokuserat på neuropeptiden galanin. Artikelförfattarna 
menar att det finns bevis för att är signaleringen av klåda är beroende av C-fibrer 
neuron för att det skall bildas en signal. Om dessa C- fibrer är densamma för den som 
förmedlar smärta är i dagsläget inte klarlagt(13). 
 
Ikoma uppger att det fortfarande är osäkert om klåda och smärta har olika signalvägar 
eller om det är samma de förmedlar sig igenom. Det är åtminstone klart att det finns 
flera olika neuronala vägar för klåda att starta på(9). 
 
När kroppen utsätts för ett klådframbringande ämne/organism kommer speciella c-
fibrer (nervceller) som ligger ytligt i skinnet att skicka i väg impulser till det dorsala 
hornet i ryggmärgen och vidare till talamus som ligger belägen i somatosensoriska 
barken i hjärnan. Enligt Twycross et al är de fibrer som förmedlar smärt och 
klådsignaler anatomiskt lika men har olika funktion. Av hudens alla nerver består ca 
5% av gruppen C-fibrer. De reagerar på histaminfrisättning men är okänsliga för 
mekanisk påverkan. Histaminet stimulerar histamin (H1) receptorer på de klådkänsliga 
C-fibrerna som skickar i väg en signal, vilken orsakar klåda(3). 

Smärta och klåda förmedlas med samma nervceller  

Enligt Elkersh et al är klåda och smärta är nära besläktade. Elkersh et al menar att de 
tunna myelintrådarna förmedlar både smärta och klåda, och många stimuli kan i 
kontakt med huden ge upphov till båda känslouttrycken. Generellt är neuropatisk klåda 
svår att behandla och kräver ofta en individuell behandlingsplan(10). Både smärta och 
klåda kan delas in efter ursprung; från hudens yttersta lager alltså en klåda med sin 
orsak i huden och inte i nerverna, orsakat av perifert nerver, vilket betecknas som ett 
neuropatiskt ursprung eller av ett centralt och då neurogent eller psykogent ursprung. 
Neuropatisk klåda kan komma från alla delar av nervbanan. Klåda som är lokaliserad 
till ett visst ställe har visat sig kunna vara en skada på en nerv i det perifera 
nervsystemet. Beroende på var skadan är kan i vissa fall nerven lokaliseras(3). 
 
Enligt Oaklander förmedlas både smärta och klåda med samma nervceller, detta 
innebär i praktiken att samma neurologiska sjukdomar som kan ge upphov till smärta 
kan också orsaka klåda(8). 
 
Redan i en artikel publicerad 1981 redogörs för att det är klådframkallande stimulin 
som gör så att det skickas impulser via omyelicerade axon och att det var framförallt 
gruppen C-fibriga neuron som förmedlade signalerna från huden till ryggmärgen och 
vidare till hjärnan och talamus. Vidare i artikeln tas det upp att de förekommer 
funderingar om klådan egentligen är en undergrupp till smärta, att det är smärtsignaler 
som inte räcker till för att personen ska uppleva smärtan utan i stället blir känslan 
klåda (12). 

Skadebeteende 

Sjukdomen består av ett skadebeteende, i detta fall inverkar beteendet på huden, vilket 
i många fall leder till hudförändringar. Oaklanders redogör i sin artikel för att 
skadeomfattningen oftast inte slutar vid huden utan den drabbade kliar sig ner djupare 
i vävnaden (7). Anledningen till att patienterna kan klia sig genom huden är att en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elkersh%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12945030
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tolerans för klådsmärtan succesivt utvecklas, vilket ger en minskad känsloförmåga i 
området där det kliar(6,7,8). Svår klåda i kombination med minskad känsel gör att 
skadorna potentiellt kan bli riktigt djupa.  
 
En försvårande faktor, som nämns i artikeln, är om den drabbade lider av dålig 
självbehärskning, vilket kan få konsekvenser, då det är svårt att stå emot impulsen att 
klia är allmänt känt. Ytterligare försvårande faktorer är att kliandet varken behöver 
vara medvetet eller förlagt till vaken tid utan kan ske när den drabbade sover. 
Oaklanders forskning tyder även på att det är vanligt att både läkare och patienter är 
ovetande om att skadorna är självförvållade (7). Klådan kan vara utbredd eller lokalt 
placerad och det behöver inte finnas någon självklar orsak till klådan (3).  

Bakomliggande sjukdom 

Klådan kan härstamma från skinnet eller ibland vara ett viktigt symtom på en 
underliggande sjukdom (3,11,12). Enligt Ferm et al är det mellan 10-50% av klådfallen 
som har en systemiskt bakomliggande sjukdom som orsak till den neuropatiska klådan. 
Av de som lider av kronisk klåda menar Ferm et al att 70% av dessa har en psykiatrisk 
bakomliggande koppling. I sin studie av 139 patienter var 24 drabbade av neuropatisk 
klåda. I studien på personer med kronisk klåda utförd av Ferm et al var klådskadorna 
vanligast i anslutning till huvudet och ansiktet(11). Även enligt Oaklander är det 
vanligaste stället där neuropatiska klösskador påträffas är i ansiktet(7,8). Varför det är 
just ansiktet som är värst drabbat är inte helt fastslaget. Det finns olika teorier bakom 
exempelvis att ansiktet är lättillgängligt för händerna och saknar skydd i form av 
kläder. En annan teori som Oaklander lägger fram är att människor till vardags ägnar 
sig åt att vidröra sitt ansikte, vilket därför göra ansiktet till ett extra utsatt ställe 
naturligt(7). 

Hur diagnostiseras neuropatisk klåda?  
Det kan vara komplicerat att diagnostisera neuropatisk klåda, bland annat på grund av 
att patienter beskriver den neuropatiska klådan på olika sätt: några exempel är 
stickande, kittlande, brännande känsla och en ”myrkrypningsliknande”-känsla i det 
utsatta området. Förutom det faktum att patienterna upplever klådan olika har 
sjukdomen i sig olika symtom. Ibland kan patienten uppleva en avsaknad av känsel vid 
beröring vid temperatur skillnader. Det är viktigt att utföra en grundlig utredning av 
patienten, för att utesluta andra tillstånd såsom psykogen klåda eller andra 
bakomliggande orsaker. Dels för att kunna behandla själva orsaken och dels för att 
kunna behandla symtomet, i detta fall klådan, på bästa sätt(6). 
 
Ett kriterium för att kunna diagnostiseras med neuropatisk klåda är ett känselbortfall i 
det aktuella området. För att kunna fastställa neuropatisk klåda behöver en utbildad 
läkare inom neurologi undersöka patienten för att lokalisera några fel på den 
neurologiska funktionen, här testas beröring, smärtkänsla, temperatur tålighet och 
vibrationskänsla. De patienter som misstänkts ha huvud- eller ansiktsklåda behöver 
oftast göra en fulständig funktionskontroll på ansiktsnervens funktion. Efter att dessa 
tester gjorts brukar en hudbiopsi göras, som bestämmer tätheten av nervfibrer. Detta 
görs genom en inmärkning med ett ämne innehållande protein gen produkt 17,5. Tester 
som utförs för att fastställa funktionen av C-nervfiber kan ge en ökad förståelse för om 
nerverna fungerar som de ska. För att utföra undersökningen användes en metod som 
kallas Electromyografi(6), vilken går ut på att mäta den elektriska aktiviteten i en nerv 
genom stimulering av en muskel (24). Om alla dessa tester visar sig vara normala är 
detta inte nödvändigtvis ett definitivt uteslutande av en neurologisk sjukdom(6). Om 
diagnos inte går att fastställa bör tillstånd som infektion, inflammation och 
odiagnostiserad bältros övervägas som möjlig förklaring till klådan. Diabetes kan 
orsaka en försämrad mikrovaskulär funktion, vilket i sin tur kan leda till inflammation, 
infektion och därmed förstörelse av nervernas axon(8).  
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Vidare kommer Yosipovitch och Samuel fram till att det är fortsatt svårt att 
diagnostisera och behandla både neuropatisk och psykogen klåda(6). Klåda som 
uppkommer utan att det finns någon form av utslag är både svår att diagnostisera och 
behandla. I vissa fall ställs inte diagnosen för psykogen klåda innan läkemedel skrivs 
ut, ibland används läkemedlet för att i efterhand kunna ställa denna diagnos(11). 
 
Det är inte lätt att diagnostisera neuropatisk, klåda eftersom den kan bero på så många 
olika sjukdomar och skador(2). Det som görs för patienten är symtomlindring och 
förebyggande åtgärder(8). 

Vem drabbas vanligtvis av sjukdomen? 
Det är inte självklart att den som drabbas av en neuropatisk skada automatiskt får en 
kronisk neuropatisk klåda. Det är som med många andra sjukdomstillstånd, att skadan 
på nerverna ökar risken för dem som redan har en underliggande känslighet för att 
utveckla sjukdomen. En sjukdom som sätter sig på nerverna kan yttra sig olika hos 
olika människor: vissa drabbas av klåda eller smärta, andra råkar ut för både 
neuropatisk klåda och smärta medan vissa klarar sig undan(6,7). Varför det är så är 
inte känt(8). 

Tillgänglig behandling och problematiken kring den?  
Neuropatisk klåda är svår att behandla. Opioider som i andra nervsjukdomar 
exempelvis neuropatisk smärta förbättrar tillståndet för patienten, förvärrar det i detta 
fall genom att klådan, ofta försvåras(7,8). Kronisk klåda är generellt svår för både 
sjukpersonal och patienter att behandla. Någon färdig behandlingsplan med effektiva 
läkemedel är inte framtagen och utvecklingen går långsamt framåt. Enligt Summey och 
Yosipovitch är den mest centrala i frågan att få förståelse för mekanismen bakom 
klådan, vilket troligen kommer leda till utvecklande av läkemedel(25). 

Gabapentin 

Gabapentin är en strukturell analog till signalsubstansen gamma-aminoburyric-acid 
(GABA). Dess mekanism är okänd när det kommer till nervsystemet, men studier som 
gjorts har visat att substansen har effekt på klåda vid tillstånd som brachioradial klåda 
och vid multipel sklerosorsakad klåda. Även försiktiga indikationer finns om att GABA 
fungerar även vid neuropatisk klåda(25). I de studier som gjorts har det framkommit 
att för behandling med klåda behövs stora mängder av gabapentin(9,25). I artikeln 
beskrivs effekter utöver gabapentin även på pregabalin, dessa två var ursprungligen 
framtagna för epilepsibehandling. Vidare funderar Ikoma om dessa två preparat kan 
vara effektiva även vid neuropatisk klåda, det finns studier som pekar i den 
riktningen(9). Gabapentin är ett läkemedel som har funktionen av att vara 
kramplösande och det har visat sig att många människor klarar av behandling med 
preparatet, utan alltför svåra biverkningar. Den exakta mekanismen för preparatet är 
inte kartlagd. Den effekt som forskning visat är att substansen har en blockerande 
effekt av spänningskänsliga kalciumjonkanaler i ryggmärgen, genom att förhindra att 
kalcium går in i cellen, vilket gör att det inte frisätts några signalsubstanser. För smärta 
har dessa kanaler blivit noga kartlagda men inte för klåda(18,22). Förutom den 
nämnda effekten tros gabapentin förhindra att GABA överförs i synapsen. Slutsatsen i 
artikeln är att det behövs mer studier runt gabapentins effektivitet (18). 

Antidepressiva  

I Yosipovitch och Samuel arbete har tricykliska antidepressiva, som amitriptylin, varit 
föremål för undersökning och visat sig ha effekt i några fall för behandling av 
neuropatisk klåda(6,25).  
 
En kombinationsterapi av mirtazapin och pregabalin har visat sig ha en gynnsam 
inverkan vid kronisk klåda(6,25). Mirtazapin är en antagonist vid presynaptiska 
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receptorer av olika slag och en potent antagonist av histamin (H1)-, 5HT2- och 5HT3- 
receptorer. I artikeln framkommer det att detta läkemedel haft goda effekter vid 
behandling av klåda vid elakartad lymfom. I artikeln funderas det om mirtazapin kan 
gå att använda på andra tillstånd av klåda(25). Mirtazapin inriktar sig specifikt på 
serotonin och noradrenalin, preparatet är i grunden ett antidepressivum(3). Både 
central- och perifer klåda kan orsakas av serotonin (5HT). Serotonin skapar klåda 
genom att se till att mastceller som är placerade i huden frisätter histamin. Paroxetin är 
en substans som hindrar återtaget av serotonin, den har visat sig ha en mildrande 
effekt av klådan hos vissa patienter. Paroxetin har visat en gynnsam effekt på 
sjukdomsinducerad intensiv klåda på patienter med lungcancer och depression. Tyvärr 
har det visat sig att den klådhämmande effekten avtar efter 4-6 veckor för paroxetin(3).  
 
Ciklosporin som är ett immunosuppressivt läkemedel, har visat sig ha dämpande effekt 
vid klåda. Det Summey och Yosipovitch lyfter fram som en trolig förklaring är att 
ciklosporin inaktiverar T-celler, vilket i sin tur då leder till minskad klåda(25). 

Opioida transmittorsystemet 

Att serotonin genom att påverka histaminfrisättningen skapar klåda tros vara 
sammankopplad med det opioida transmittorsystemet. Ondansetron som är en specifik 
5HT3-receptorantagonist har setts minska klådan som orsakats av exogena 
administrerade opioider. I placebokontrollerade studier har det visat sig att 70% av de 
som drabbats av opioidinducerad klåda blev hjälpta med behandling av ondansetron, 
innan det gått en timme efter det att läkemedlet administrerats. Huden innehåller inga 
5HT3 receptorer, vilket gör att Twycross et al antar att denna klåda har sitt ursprung 
centralt(3). 
 
En annan upptäckt gällande opioid receptorer är att mu-receptoragonister är 
klådframkallande medan kappa receptoragonister har en klådstillande egenskap(3,25).   
 
För att behandla opioidinducerad neuropatisk klåda används istället 
opioidreceptorantagonister, vilka i experimentella studier visat sig motverka 
klåda(14,25). Exempel på en opeoidreceptorantagonist är Naloxon eller Naltrexon. 
Naloxon har en kort verkningstid och har inte klåda som huvudsakliga 
användningsområde (25). Den administreras oralt och har visat sig ha en god funktion 
när det gäller långvarig klåda(3, 25). Naloxon och Naltrexon är inte bara användbar vid 
morfininducerad klåda utan har visat sig ha effekt på klåda sammankopplad med 
patienter med gallproblem(3) och hos patienter med njurproblem. Patienter med 
njurinducerad klåda är motståndskraftig mot antihistaminer och är därför svår att 
kontrollera(9). Summey och Yosipovitch kommer fram till att antihistaminer inte heller 
är effektiva för att behandla opioidberoende klåda(25).  

Antihistaminer 

Microneurologiska studier på människa har resulterat i att forskarna hittat en specifik 
C-nervfiber som är histaminkänsliga och enbart står för klådsignalering. Dessa 
klådöverförande C-nervfibrer har visat sig ge signalutslag utan att ha något 
bakomliggande stimuli hos dem som har en kronisk klåda(6). 
 
Tidigare behandlades klåda med antihistaminer, H1-antihistamner är den 
vanligaste(25). I samband med klåda har antihistaminer ett begränsat 
användningsområde, på grund av att det bara verkar på histamininducerad klåda, alltså 
klåda uppkommen vid till exempel utslag och bett(3,25). Enligt Ferm et al är det första 
behandlingsalternativet antihistaminer som inte går över blod hjärnbarriären (ej 
sederande) och lokal steroidbehandling den som rekommenderas för patienter med en 
histamininducerad klåda(11). Det som framkommit under försök är att antihistaminer 
oftast är verkningslösa i klådsammanhang, alltså att antihistaminer inte fungerar på 
klåda som generell grupp(8). Däremot har det hos patienter med gallproblem visat sig 
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att histamin är inblandat i klådsignaleringen, genom att H1- antihistaminer fungerat 
som behandlingsmetod(3). 
 
H1-antihistaminer som finns tillgängliga är bland annat mepyramine och 
difenhydramin.  Mepyramine bör ordinera med varsamhet, eftersom det inte är 
ovanligt att allergiska reaktioner utvecklas. Det är därför viktigt att mepyramine och 
difenhydramin används under ett begränsat tidsintervall(3). 
 
I Ellis artikel beskrivs den typiska behandlingen för klåda vara antihistaminer och 
lokalt verkande steroider men dessa är mer eller mindre verkningslösa i fallen med 
neuropatisk klåda(20). Beteendeterapi är den metod som används främst(8). 
 
Vid behov kan antihistaminer intas för att minska eventuell inflammation som 
uppkommit i samband med klådskador. Det är viktigt att plåstra om skador som 
uppkommit så att inte den befintliga skadan blir värre(6). 

Aspirin 

Inflammationsförmedlande ämnen har visat sig minska mängden klådstimuli som 
behövs för att nerven ska nå upp till den aktionspotentialen som behövs för att skicka 
en signal, Exempel på sådana mediatorer är bradykinin, neurotropiner och 
prostaglandiner. Studier har visat att de som lider av kronisk klåda och fortsätter klia 
har mindre chans att klådan läker ut, eftersom kliandet i stället ger upphov till mer 
klåda(9). Prostaglandiner är inte i sig själva klådstimulerande, de orsakar klåda genom 
att påverka andra mediatorers frisättning, exempelvis histamin. Motsägelsefullt nog så 
har en studie visat att en prostaglandininhibitor, aspirin, ökade känsligheten för 
injektioner med histaminer(3). 

Talidomid 

Summey och Yosipovitch föreslår även att det skulle vara möjligt att använda talidomid 
för behandling av neuropatisk klåda. Talidomid används framförallt för att modifiera 
immunförsvaret. Även detta preparats mekanism är inte fullkomligt kartlagt. 
Talidomid tros fungera genom att förhindra bildandet av TNF-alpha (tumor necrosis 
factor alpha). Trots att denna TNF-alpha i dag inte har någon direkt klådstimulerande 
effekt har patienter med klåda uppvisat förhöjda värden av TNF-alpha. Det som setts 
med behandling av talidomid är att klådan försvinner efter 2-3 veckor efter att 
behandling påbörjats. Nackdelar med talidomid är att det är en fosterskadande 
substans och att den har visat sig kunna leda till neuropati, som drabbar händer och 
fötter, vilket kan leda till en försämrad reflexförmåga i dessa(25). 

Capsaicin 

I artikeln nämns även capsaicin, som är en TRPV1 ligand, Det har observerats att 
patienter med klåda har ett ökat antal TRPV1 receptorer och efter applicering med 
capsaicin normaliserades denna nivå(25). Fördelen av att använda capsaicin är inte 
känd och försiktighet bör vidtas på grund av att capsaicin leder till förstörelse av 
nerverna(8). Yosipovitch och Samuel artikel visar att capsaicin med högre 
koncentrationer än 0,075% och 0,1% har mer effekt än de med lägre halter. Här 
uppmanas även patienter, som i samband med applikation av capsaicin upplever en 
brännande känsla, att inte använda preparatet. Vid användandet av capsaicin skall det 
vara helt säkert att det är neuropatisk klåda det rör sig om, eftersom psykogen klåda 
inte skall behandlas med detta preparat(6). I Farm et als artikel på 24 patienter kom de 
fram till att 11 patienter som med diagnostiserad neuropatisk klåda blev hjälpta av 
behandling med capsaicin (0,025%) och gabapentin(11). 
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Botulinum toxin A 

Botulinumtoxin kan användas om den neuropatiska klådan är lokaliserad till ett 
speciellt område (speciell nerv) och det inte föreligger någon annan risk för att orsaka 
skada med botulinumtoxin. Botulinumtoxin har setts minska den neurogena 
inflammationen och därmed klådan. Behandlingar med botox injektioner (botulinum 
toxin A) vilken orsakar en lokal nervblockad, har visat sig vara användbar. Utöver detta 
används även gabapentin, oxkarbazepin och kirurgiska ingrepp. Enligt Ellis så har de 
nämnda behandlingsalternativen haft varierad effekt(8). 

Lokalanestetika 

Läkemedel som används vid neuropatisk klåda är bland annat bedövning både för lokal 
injektion och för systemiskt bruk. Det som åstadkoms med denna behandling är en 
hämning av neuron(7).  Det finns enligt Twycross et al ett flertal läkemedel som har en 
lokalbedövande effekt, bensokain och lidokain de vanligaste. Gruppen lokalanestetika 
har visat sig kunna ge kontakteksem, dock har lidokain som hör till denna grupp visat 
sig vara undantaget. En beredning innehållande en koncentration av 10-20% strontium 
nitrat har visat sig vara till hjälp för att hantera klåda i ansiktet, preparatet tros 
selektivt blockera c-fibrernas signaleringsmöjligheter(3). Vikten av lidokainplåster och 
topikal behandling med EMLA-kräm betonas framförallt för perifer klåda(6). 
 
I Crane et als artikel beskrivs ett forskningsförsök med preparaten triamcinolon acetat 
och lidokain i injektionsform, vilken visat på resultat i form av att klådan minskar i 
intensitet i två-fyra veckor. Vidare konstateras att behandlingen för neuropatisk klåda 
är olika och har oftast nedslående resultat. De olika behandlingsformerna och 
preparaten räknas upp i tabell 2 (14). 
 
Tabell 2. Substanser provade vid neuropatisk klåda (14). 

 

Antiepileptika 

Det har även gjorts enstaka studier på pregabalin och karbamazepin(7). Pimozid, 
karbamazepin, gabapentin och antiepileptika kan ha en liten effekt som kan vara värd 
att ha i åtanke(8). I sin artikel skriver Crane et al att det finns studier som påvisat en 
positiv effekt på klåda där en blandning av lamotrigin och karbamazepin använts(14). 



16 
 

Symtomlindrande 

För att lindra klådan kan en kräm innehållande 1% mentol appliceras på de kliande 
området(3,6). Även fenol 1-2% kan strykas på för att få en tillfällig lindring. Mentol och 
fenol kan blandas in i en kräm för att underlätta appliceringen som kan ske flera gånger 
per dygn(3). Patienter med torr hud behandlades i Ferm et als studie med mjukgörande 
krämer och att äldre patienter blev också i viss utsträckning behandlade med 
kortikosteroider. Det har även gjorts enstaka studier på bupivakaine, klonidin. I samma 
studie behandlades patienterna också med ultravioletta strålar, de behandlades med en 
så kallad ljusterapi, vilket enligt studien gav goda resultat. Att huden innehåller mindre 
mängd vatten och minskning i både svettmängd och hudens eget smörjmedel(selbum) 
ger sammantaget huden en försämrad skyddsbarriär, vilket tros öka klåda hos 
äldre(11). Det patienten kan göra utifrån ett dermalt perspektiv är att använda 
fuktgivande krämer för att öka hudens motståndskraft genom att motverka torrhet som 
ofta hänger samman med klåda(3,6).  

Centrala nervsystemet 

Tumörer  

Det är mindre vanligt med skador på det centrala nervsystemet, eftersom det befinner 
sig mer skyddat än det perifera. Det som kan ge upphov till nervskador här är tumörer, 
stroke och Creutzfeldt Jakobs sjukdom(6). Generell klåda kan vara en indikation på en 
tumör, klådan uppträda upp till flera år innan diagnos av tumören ställs(3). Det är inte 
ovanligt att patienter efter stroke drabbas av neuropatisk klåda. Patienter med 
hjärntumörer får ofta neuropatisk klåda av dessa och klådan är ofta begränsad till 
huvudet (6). Det finns även specifikt placerad klåda som är sammankopplad med 
specifika tumörer. Exempel på detta kan vara; klåda i skrevet kan hos män tyda på 
prostatacancer och hos kvinnor kan det tyda på livmoderhalscancer, klåda i 
näsborrarna kan tyda på en hjärntumör, analklåda kan tyda på tarm- eller 
rektumcancer. Klåda på bröstet kan vara en indikation på bröstcancer (här är även 
smärta i kombination med klåda vanlig). Enligt Twycross et al har forskning visat att 
denna typ av klåda kan lindras med NSAID-preparat. Vidare tydliggörs att den 
neuropatiska klådan kan försvåra cancerbehandling (3). Tumörer orsakar vanligen 
både klåda och smärta, dock behöver dessa inte uppträda samtidigt. För att lindra 
symtomen som uppträder används lidokainplåster, perifert verkande lidokain som 
EMLA-kräm och gabapentin(6). Klåda som bara angriper ena sidan av kroppen har 
observerats i samband med tumörer, en viss typ av epileptiska anfall (absesser) och vid 
tromboser(3). 

Multipel skleros  

En del av dem som drabbats av multipel skleros drabbas även av neuropatisk klåda. 
Klådan uppkommer ofta i attacker med omväxlande mönster(3,6). Vanligen stör dessa 
attacker nattsömnen för de drabbade. Den neuropatiska klådan kan i vissa fall vara ett 
första tecken på att patienten lider av multipel skleros. För att minska klådan 
behandlas patienten med Karbamazepin(6). 

Fallstudier multipel skleros 

Behandlingsalternativen för patienter med neuropatisk klåda är få. Enligt Summey och 
Yosipovitch efterforskningar har inga kontrollerade studier genomförts inom ämnet. 
Dock har specifika fall beskrivits, här visas att karbamazepin och gabapentin har haft 
effekt på fall med multipel skleros(25).  
 
I sin artikel från 1981 har Yamamoto et al rapporterat om behandlingen för tre 
patienter med ett plötsligt utbrott av klåda i samband med multipel skleros. Första 
fallet var en 27-årig kvinna. Klådan uppträdde i ena benet för att innan slutet omfatta 
båda benen. Patienten behandlades på prov med prednisolon med en obetydlig 
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förbättring, Därefter provades karbamazepin upp till en dos på 700mg per dygn, vilket 
minskade kådanstyrkan markant. Den 27-åriga kvinnan utvecklade efter en tid 
kontakteksem på området, så vidare behandling med karbamazepin var inte möjlig. 
Därefter testades allteftersom fentytoin, barbitone, asparin och indomethacin. Dock 
visade sig även dessa preparat vara verkningslösa för patienten(12). 
 
Andra fallet i studien var en 54- årig kvinna, klådan uppträdde i bakre delen av nacken 
och på båda armarna och klådan var som mest verksam i 10-20 sekunder och försvann 
därefter helt för att återkomma med olika intervall. När ett klådutbrott kom räckte de 
med att kvinnan rörde sig, så att området där klådan fanns aktiverades för att få 
attacken att klinga av. Kvinnan påbörjade en behandling på 300 mg av karbamazepin, 
behandlingen fortskred i tre veckor varpå den avslutades. Efter avslutad behandling 
kom klådan tillbaka, genom att återinsätta karbamazepin försvann klådan och vid nästa 
försök att avsluta medicineringen lyckades detta(12). 
 
Tredje fallet rör en kvinna i 36-års åldern som beskrev klådbesvär i samband med att 
hon skulle börja gå. Efter läkarbesöket uppträdde en obeskrivlig klåda belägen i 
ansiktet, denna klåda kom i perioder och återkom upp till 10 gånger varje dag. Denna 
kvinna behandlades med karbamazepin och klådan återkom inte efter avslutad 
behandling(12). 
 
Alla tre kvinnorna med diagnostiserad multipel skleros visade sig, efter noggranna 
undersökningar, sakna en bakomliggande orsak till klådan. Tänkbara orsaker till 
klådan kan vara till exempel; allergier, systemiska sjukdomar, reaktioner på läkemedel 
eller någon psykologisk faktor. De tre patienterna var alla utöver klådan drabbade 
också av känslorubbningar i det klådhärjande området. I vissa fall kunde vidrörandet 
av detta område orsaka ett utbrott av klåda(12). 

Perifera nervsystemet 

Ärr/brännskador 

I samband med neuropatisk klåda på grund av ett ärr eller en brännskada har dessa 
preparat används; ytvärkande steroider, capsaicin, gabapentin och pregablain och 
steroider i injektionsform för att underlätta(2).  

Brachioradial puritus 

Brachioradial puritus är en kronisk neuropatisk klåda som kan bero på att nervfibrer 
ligger i kläm(2). Brachioradial puritus är lokal lokaliserad neuropatisk klåda som 
återfinns på armarna, den kan involvera även nacke och skuldror(6,14).  Tillståndet har 
beskrivits blir värre under sommarhalvåret vilket enligt Yosipovitch och Samuel kan 
bero på att huden exponeras för solljus, en annan teori är att klådan beror på en 
sammanpressning av ryggens nervrötter i höjd med kota (C5-C6)(6,14). Solljus har 
enligt Stumpf et al länge uppgetts bidra till Brachioradial puritus på grund av att solljus 
förvärrar symtomen, dock har det visat sig att den har ett neuropatiskt ursprung(2). 
Yilmaz et al belyser att det finns en hypotes om vad som orsakar klådan, att solens 
strålar inducerar en nervskada på grund av ultraviolett strålning(18). Ökat tryck och 
ihoppressade nerver kan bero på olika andledningar som till exempel; tumörceller och 
förändringar i benstrukturen, och i ryggen osteoporos(6,14). Det tros också kunna bero 
på diskbrock, osteoporosisk inverkan(2). Andra menar att det är på grund av en fysisk 
skada som klådan uppstår, men även att det beror på en förändring på kotorna mellan 
C4-C7. Yilmaz et al betonar teorin om att det beror på en skada på kotorna i ryggen som 
den mer troliga av förslagen. Ett sätt att kontrollera om det rör sig om Brachioradial 
puritus är att lägga en kylklamp på det kliande området, om klådan lindras är det en 
parameter som talar för Brachioradial puritus(2,6,18). I försök har klådan setts lindrats 
upp till flera timmar(2). 
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Patienterna beskriver klådan ofta tillsammans med en brännande smärtsam känsla. 
Vidare menar Yilmaz et al att klåda och smärta är antagonister och motverkar 
varandra, trots detta är mönstren lika för både smärta och klåda. Att mekanismerna för 
smärta och klåda följs åt stödjer också idén om att behandlingen bör vara relativt lika 
för både smärta och klåda, så som exempelvis gabapentin(18). Denna neuropatiska 
klåda behandlas med utvärtes påstruken capsaicin, gabapentin, pregablin, 
karbamazepin, lamotrigin och genom att via kirurgi ta bort eventuelle tumörer(6). De 
vanliga behandlingarna som brukar användas vid vanlig hudberoende klåda är här 
verkningslösa. I sin artikel skriver Yilmaz et al att det finns många obekräftade 
rapporter som tar upp en hel del olika behandlingsalternativ, från solskyddsmedel till 
capsaicin, karbamazepin, psykologiska behandlingar, sträckningar av rygg och nacke 
och kirurgiska ingrepp och akupunktur. Yilmaz et al menar att det visat sig i senare 
rapporter att gabapentin som är ett antiepileptika har visat sig ha en effekt på 
Brachioradial puritus(18). 

Fallstudie Brachioradial puritus 

Fallet som undersökts av Yilmaz et al gäller en 64 årig man som klagade över klåda i sin 
högra arm, sedan tre år tillbaka, dock med en ökad intensitet de senaste sex 
månaderna. Behandling som provats under dessa månader var kortikosteroider och 
orala antihistaminer, vilket inte haft någon effekt. Patienten i detta fall hade inte varit 
med om någon olycka eller varit utsatt för starkt solljus. När patienten fick ett kallt 
isblock på det kliande området, lindrades klådan. En röntgen som genomfördes på 
ryggen varpå det gick att urskilja förändringar i ryggens kotor. Efter att diagnos ställts 
påbörjades behandling med gabapentin, med en dygnsdos på 300 mg samt att 
mjukgörande kräm användes lokalt i området medan behandlingen pågick. Efter fyra 
veckor hade klådan succesivt minskat och efter fyra månader försvunnit. Varpå 
underhållsbehandling pågick ytterligare ett år, detta på grund av att när behandlingen 
avslutades återkom klådan inom ett par dagar.  Ytterligare komplikationer tillstötte i 
form av neuropatisk smärta under tiden som patienten behandlades med gabapentin 
en dos på 300 mg/ dag. Denna blev då tvungen att ökas och slutade på 1800 mg per 
dygn(18). För att komma tillrätta med brachioradial pruritus så används lokalt 
verkande bedövningsmedel och kylande sammansättningar. Oral behandling är 
gabapentin och eventuellt pregabalin här fanns inga rapporter enligt Stumpf et al(2). 

Notalgia parasthetica 

Enligt Ellis tyder forskningen på att Notalgia parasthetica beror på en skada som är 
knuten till den bakre uppdelningen av ryggnerverna (spinalnerven). För att kunna hitta 
och diagnostisera denna förslitning på ryggen berättar Ellis om en studie där de använt 
sig av elektrontomografi(20). Enligt Yosipovitch och Samuel utfördes en pilotstudie på 
Botulinium toxin A, med goda resultat, på två patienter med Notalgia parasthetica. 
Försöket gick ut på att försöka blockera acetylkolin medierade signaler för att försöka 
undvika att signaler om klåda skickas i väg(6). Den ofantliga klådan kan leda till att 
patienterna inte nöjer sig med att klia utan använder sig av diverse tillhyggen, viket ofta 
leder till ett förstadium av en inflammation med så kallad hyperpigmentering det vill 
säga en förändring av hudens utseende på det kliande området(20).  Skadan som 
orsakar Notalgia parasthetica är inte belägen nära ryggmärgen utan i det perifera 
nervsystemet. Yttre påverkan såsom att ofta bära tunga ryggsäckar, att vara sängburen 
eller få kirurgi utförd på ryggen och diabetes är riskfaktorer. Det är inte ovanligt att 
klådstället har en brun, gul pigmentering. Behandling som Stumpf et al 
rekommenderar här är capsaicin som kräm eller plåster, lokala bedövningsmedel, 
gabapentin och antidepressiva kan vara effektiv behandling(2). 
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Postherpetic itch 

Ett symtom som gör att Postherpetic klåda bör misstänkas är att de som lider av detta 
ofta förlorar förmågan att känna värme i det klådhärjade området. Behandling för 
Postherpetic klåda är snarlik den som tillämpas för neuropatisk smärta med 
gabapentin och pregabalin. Men även topikala bedövningsmedel såsom EMLA- kräm 
och lidokainplåster. Behandlingen som rekommenderas är capsaicin, gabapentin, 
lokala bedövningsmedel, epidurala steroidinjektioner(6). 

Virus: bältros och herpes 

Klåda kan uppträda som ett förstadium till bältros, när sjukdomen utvecklats men 
också där symtomen av bältros har läkt ut (9,10,12) Symtomen kan vara enbart klåda 
men i vissa fall även innefatta smärta. Klådan kan härstamma från vilken del av 
nervsystemet som helst men mekanismen bakom den bältrosinducerad neuropatiska 
klådan är inte klarlagd(10). 
 
Varför vissa som haft bältros drabbas av smärta medan andra drabbas av klåda är i 
dagsläget inte fastställt, enligt Ikoma(9). Klådan som patienter med virussjukdomar 
som bältros och herpes kan få är outhärdlig. För patienter som drabbas av en akut 
virusrelaterad klåda är vanlig och försvinner oftast av sig självt, 
behandlingsalternativen är få och inte baserade på bevis och dåligt studerade. Att 
blockera nerver under akuta stadier av bältros kan förhindra att neuropatisk klåda 
uppträder senare. Det har också visat sig att sådana nervblockader kan fungera som 
smärtlindring under pågående herpesutbrott(10).  Infektioner med bältros kan leda till 
skadade och felfungerande perifera nervfibrer, vilket då i sin tur kan leda till att klåda 
eller smärta eller att båda delar utvecklas. För denna typ av klåda rekommenderar 
Stumpf et al behandling med antidepressiva som amitriptylin, desipramin, fluoxetin 
och paroxetin. Om denna behandling inte är tillräcklig kan karbamazepin och 
gabapentin sättas in i kombination med capsaicin eller topikal lidokain(2). 

Fallstudie trafikolycka 

I en fallstudie utförd av Crane et al beskrivs en 18 årig flicka som råkat ut för en 
trafikolycka, i vilken hon skadat ryggen. Tre månader efter skadan, klagade patienten 
på värk i skadeområdet(övre extremiteterna?) varpå hon fick behandling med 
gabapentin 300 mg nattetid. Sju månader senare uppträder ett områden på 
överkroppen som upplevs ha en brännande smärta, klåda och vara överkänsligt. Vid 
den tidpunkten stod patienten redan på en högre dos gabapentin än vad som var 
rekommenderad för ett dygn. Patienten hade även tillgång till egenadministrerad 
oxycodon under ett par tillfällen per dag och en typ av elektrisk nervstimulerings 
instrument som användes för att minska besvären. Tio månader efter olyckan beskrev 
patienten en kronisk klåda i vänster arm. Klådan förvärrades på nätterna och hon 
upplevde ingen lindring med nervstimuleringsinstrumentet. Nästa behandlingssteg 
blev lidokainplåster som fästs på det kliande området. Efter 17 månader hade smärtan 
försvunnit medan klådan kvarstod, trots den behandling som satts in. Det som sedan 
följde var att patienten fick en intravenös injektion med lidokain, klonidin och 
metylprednisolon även denna behandling var effektlös. Därefter utförden en blockad av 
ett ganglion med hjälp av ropivakain. Under tiden som blockaden kvarstod så testades 
även akupunktur, trots alla försök så kvarstod klådan(14). 

Fallstudie bältros 

I en fallstudie användes en epidural infusion med bupivakain vilket gav bra blockad av 
smärtan, men inte av klådan, efter att klonidin tillsattes till infusionen avtog klådan. 
Artikel är skriven utifrån en 73 årig kvinna, en månad innan utbrott av bältros upplevde 
patienten en smärta och klåda i vänster sida av huvudet vilken fortsatte att öka i 
intensitet. Efter urbrottet av bältros fortsatte klådan att vara outhärdlig. Patienten 
påbörjade en behandling med gabapentin, desipramin och hade tillgång till en 
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patientkontrollerad morfin pump. Trots smärtsänkande läkemedel kontrollerades blev 
smärtan dåligt, varpå bupivakain sattes in och kontroll av smärtan upplåddes dock inte 
klådan. Klådan behandlades genom att klonidin tillsattes till infusionen. Epidural 
klonidin fungerar med en inhibitorisk effekt genom att binda in till receptorn medan 
den är i vila (hyperpolarisation). Det finns inga studier som visar på någon långvarig 
effekt eller fördel med behandling med bupivakain och klonidin på neuropatisk klåda. 
Eftersom behandlingen haft effekt i ett akut stadie av virusinducerad neuropatisk klåda 
finns det möjlighet att den har det på flera patienter(10). 

Trigeminal trophic syndrome 

Ett av de vanligaste sätten att drabbas för Trigeminal trophic syndrome är, enligt 
Yosipovitch och Samuel efterforskning, att genomgå en operation innefattande det 
gasserian ganglion. Många av de som lider av TTS blir missdiagnostiserade med 
psykogen klåda (psykologiskt grundad). De preparat som vanligen används till 
patienter med Trigeminal trophic syndrome är karbamazepin, gabapentin och 
pregabalin(6). 

Uremic itch 

Fallen av neuropatisk klåda kan antingen klassificeras som akuta eller som ihållande. 
Den ihållande klådan kan härstamma från långvariga förändringar av de kortikala 
somatosensoriska banorna. I vissa fall har den neuropatisk klåda uppkommit i 
samband med skador på njurarna och njurkomplikationer(6). 
 
Uremisk klåda tros enligt Gunal et al ha ett neuropatiskt ursprung. För tillfället finns 
två hypoteser till vad klådan beror på, en opioid och en cytikin hypotes. Gabapentin är 
ett potent kramphävande läkemedel som till en början enbart var godkänd med den 
indikationen. Efterhand sågs att gabapentin även var ett effektivt preparat för 
behandling med neuropatisk smärta och diabetesneuropati(22). 
 
Patienter som har njurproblem har mindre mängd av opioid-receptorer på 
lymfocyterna jämfört med friska individer, i och med detta har de då färre mu-
receptorer än kappa receptorer. Denna obalans kan vara en bidragande orsak till att 
klåda beroende på njurproblem uppkommer(3).    

Crossover studie 

Gunal et al utförde en dubbelblindade placebo-kontrollerade crossover studie på 
patienter som lidit av besvärande klåda, efter behandling med gabapentin blev flera 
hjälpta med sin klåda. Studiens syfte var att bedöma effektiviteten med gabapentin 
gällande Uremisk klåda. I studien användes 25 personer både män och kvinnor varav 
alla gick på dialys och åtta av dem led av diabetes. Alla patienter hade haft den kroniska 
klådan mindre än åtta veckor och behandling med antihistaminer, nicergolin och 
mjukgörande krämer hade varit effektlösa. Patienterna skattade själva sin klåda efter 
en skala graderad 0-10 sin klåda, en gång om dagen. Under blindade förhållanden 
randomiserades de ut vilka av patienterna som skulle börja med behandling respektive 
placebo varpå fyra veckor med denna fortskred. Därefter bytte patienterna terapi, de 
som haft gabapentin fick placebo och försöket pågick i ytterligare fyra veckor. En av 
patienterna svarade inte på behandlingen. Anledningen till att gabapentin valdes ut för 
studien var att det fanns en bakomliggande hypotes om att den uremiska klådan hade 
sitt ursprung neuropatisk. Vidare påpekar Gunal et al att två tidigare fallstudier visat 
att gabapentin gett klådlindring i brachioradial puritus. Med dessa två studier menar 
Gunal et al att stödet ökar för det resultat som framkom i deras studie: att gabapentin 
har en del med kontrollering av neuropatisk klåda att göra. Starkare blir hypotesen när 
även capsaicin kräm visat sig ha effekt på uremisk puritus. Vidare spekulerar Gunal et 
at över att uremisk puritus kan vara an blandning av både neuropatisk och neurogen 
klåda. Författarna menas också att neuropatisk klåda är en fysisk skada på nervcellerna 
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medan neurogen klåda härstammar från centrala nervsystemet och inte beror på någon 
fysisk nervskada. Med hjälp av detta resonemang förklarar Gunal et al varför en patient 
inte blev hjälpt av behandlingen med gabapentin. De menar att dem som blev hjälpta 
lider av neuropatisk klåda medan den patient som inte upplevde någon förbättring kan 
lida av en neurogen klåda. Studiens slutsats är att gabapentin är effektivt i ett flertal fall 
och är säkert att använda för patienter med uremisk klåda(22). 

Småfibrig polyneuropati 

Dem som drabbas av småfibrig polyneuropati i utvecklingsländer får den oftast genom 
att de har diabetes eller lider av ett förstadium till diabetes med dåligt tolerans av 
sockerintag(11). 
 
Problematik råder när det gäller diagnostiken, eftersom den standardiserade 
diagnostiken går ut på elektrodiagnosiska tester(7). Med hjälp av diagnostisering med 
elektrisk diagnostik har det enligt Crane et al visat sig att klådans placering ofta ligger i 
samband med de neuropatiska förändringarna(14). På dessa tester syns inget utslag för 
småfibrig polyneuropati(7). För att upptäcka småfribrig polyneuropati tas en hudbiopsi 
som in märks immunologiskt, för att visa tjocklek och utseende på de små fibrerna. 
Utöver detta testas både den autoimmuna funktionen och hjärtkärlens respons och 
mängden svett som produceras genom intradermal acetylkolin administrering(7,8). 
Dessa tester finns bara tillgängliga på speciella akademiska inrättningar. För att 
biopsin skall bli bra är det viktigt att den tas på något som kallas ett standard site: på en 
del av kroppen som har frisk hud och huden bör inte dras ut detta kan påverka 
biopsiresultatet. Sen måste biopsierna även fixeras med ett speciellt 
fixeringsmedel(PLP eller Zamboni’s) och den som utför biopsin måste komma ihåg att 
lokalbedövningen ska injiceras subkutant och inte intradermalt för att inte förstöra 
biopsin(7).  
 
Förutom diabetesorsakad polyneuropati kan enligt Oaklander brist på vitaminer 
exponering av toxiner orsaka polyneuropati, hit räknas även läkemedel och 
cancerbehandling. Att förebygga dessa tillstånd är bästa sättet att undvika neuropatisk 
klåda(7). I Ferm et als artikel var de totalt 15 patienter med diabetes var av 10 var 
välinställda och 5 hade högt blodsocker vid utbrottet av klåda. 11 av dessa hade 
järnbrist men efter att det rättas till försvann inte klådan men några patienter upplevde 
att intensiteten i klådan minskade(11). 

Finns andra alternativ än farmakologisk behandling? 
Enligt Oaklande så är beteendeterapi den första åtgärd som sätts in, detta eftersom 
patienterna ofta själv söker vård för något de tror har uppstått av sig självt, de är alltså 
omedvetna om sitt självskadebeteende(7,8). Att få sitta ner och få information om 
neuropatisk klåda kan i vissa fall vara tillräckligt för att avstyra kliandet, åtminstone 
under vaken tid. För patienter som lider av neuropatisk klåda är omedveten nattlig 
klåda oftast ett stort problem(7). Den reflexmesiga klådan som pågår under natten 
bidrar till den minskade smärtkänslan i området och leder till en ond spiral med 
svårare klösskador som följd(8). För att undgå skada under natten kan det vara ett 
hjälpmedel att täcka över det utsatta området med kläder, om det blivit ett sår på något 
område kan ett förband fungera för att förhindra ytterligare skada. Ansiktet och 
huvudet är ett problemområde även här, då det är svårt att täcka kliande områden. I sin 
artikel beskriver Oaklander ett fall där patienten använt hjälm på natten för att 
förhindra klåda(7). I samband med andsiktsklåda visade de sig att ljusterapi var en 
värdefull behandling(11). Enligt Yosipovitch och Samuel så kan psykologisk hjälp med 
inslag av kognitiv beteende terapi vara viktig för att arbeta med patienten för att hjälpa 
denne att stå emot klådreflexen, trots detta påpekar Yosipovitch och Samuel att det 
finns mycket få studier på denna terapiform i samband med klåda. Här jobbar 
psykologerna med positiv förstärkning(6). 
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För att lindra klådan är det bra att försöka hålla sig sval genom att bära lätta kläder 
försöka vistas i en inte allt för varm och torr miljö. Att inte duscha i för varmt utan 
försöka hålla sig till ljummet vatten. Det är även av vikt att försöka undvika kryddstark 
mat och alkoholhaltiga drycker(3). 
 
Patienterna får rådet att hålla naglarna korta och att vid klåda i gnugga med handen i 
stället för att klösa med naglarna(3). 
 
Patienter med långt gången obehandlad neuropatisk klåda kan behöva kirurgi för att 
reparera skador som nått så långt som in som till skelettet och orsakat vanprydande 
ansiktsskador(7). 
 
I Ellis efterforskningar lyfter de fram en studie där akupunktur visat sig ha god effekt 
på 16 patienter. Dock återkom symtomen efter 1-12 månader(20). 

Slutsatser som de gemensamma författarna kan dra i sina studier 

Slutsatsen de drar i sin studie är att det inte finns någon helhetsbild över 
sjukdomen(25). Slutsatsen som Ferm et al drar är att kronisk klåda är vanligare hos 
patienter med flera olika sjukdomar och att förekomsten av klådan är vanligast i 
huvudregionen(11). Slutsatsen i Yamamoto et als artikel är att smärta och klåda är 
närbesläktade(12).  Crane et al är hoppfulla och tror att det kommer att finnas bättre 
behandlingsalternativ för neuropatisk klåda i framtiden, men att det för detta behövs 
mer forskning och bättre diagnostiken(14).  
 
Slutsatsen Twycross et al tycker att klådan förtjänar samma uppmärksamhet som 
smärtan. De trycker även på att mycket fortfarande är outforskat gällande hur klådan 
fungerar och att det inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ tillgängliga. 
Twycross et al klargör att det inte finns något bra universellt läkemedel som fungerar 
på klåda, det finns enstaka behandlingar som minskar klådan vid olika tillstånd men 
inget multimedel. Vidare poängteras att försöken som gjorts för att skapa ett 
fungerande antiklådmedel inte varit framgångsrika och detta tror Twycross et al beror 
på att de som drabbas av denna typ av klåda inte utgör tillräckligt stor grupp för att få 
tillgång ekonomiska medel för att kunna utveckla att en bra behandling. Men det beror 
även på det faktum att själva klådsignaleringen fortfarande inte är fullt ut klarlagd(3). 
 
Slutsatsen Ellis kommer fram till är att det behövs mer undersökningar inom området 
för att få användbar behandling för neurogen klåda, det är dock viktigt för patienten att 
få diagnosen. Det kan vara av stort värde för patienten, att få ett namn på klådan och 
det finns en orsak till klådan. Vidare funderar Ellis över hur fördelaktig behandlingen 
verkligen är när de dyra läkemedlen, långa behandlingstider och betydande 
biverkningar räknats in(20).  
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Diskussion 

Utifrån de artiklar och studier detta arbete bygger på blir det insamlade intrycket att 
det mesta inom området neuropatisk klåda är oklart och grundat på olika hypoteser. 
Min uppfattning är att detta inte konstigt att det mesta känns oklart, eftersom 
mekanismen bakom klådan och dess signalvägar inte är kända, vilket medför att 
resterande forskning är diffus. Denna slutsats delar jag med Twycross et al, vilka 
upplever att många av frågorna runt neuropatisk klåda är obesvarade(3). 
 
De typer av studier som finns inom området är bland annat fallstudier och ett fåtal 
studier på möss. De upptäckter som gjorts på möss känns lovande, men resultaten i 
form av ett universellt läkemedel upplevs för närvarande vara långt borta. Att forskare 
lyckats isolera en molekyl som specifikt signalerar klåda, i Sun et als studie(15), gör att 
det inte förefaller helt omöjligt att forskare i framtiden kan utveckla ett välfungerande 
preparat. För att detta preparat ska bli verklighet behövs mer forskning och mer 
resurser. Åsikten om att det behövs mer forskning delar jag bland annat med 
artikelförfattare Ellis(20). Även det faktum att den neuropatiska klådan måste får mer 
uppmärksamhet för att området skall utvecklas, delar jag med Twycross et al(3). 
 
Tillgång på kliniska studier på människor är på det stora taget obefintligt, därför är 
detta arbete till största del baserad på fallstudier. Eftersom fallen bygger på människor 
som lider av sjukdomen borde en del av svaren finnas där. Det som jag uppfattar som 
svårigheten med fallstudier är att fallstudien är så individualiserade att det är svårt att 
dra slutsatser ifall preparaten som undersöks kan ha liknande effekt på andra patienter. 
På grund av en lite vetskap om den bakrundsliggande mekanismen leder hypoteserna i 
mångt och mycket till en kvalificerad gissningslek över vilka preparat som kan tänkas 
ha effekt.  
 
Att det inte finns något universellt läkemedel som hjälper mot den neuropatiska klådan 
förefaller inte heller speciellt ologiskt, eftersom mycket av den befintliga litteraturen 
bygger på en forskning där den klåda ses som ett enhetligt begrepp, oavsett vilken 
åkomma som ligger bakom. Att dra slutsatser och utforma nya hypoteser runt specifikt 
neuropatisk klåda blir då svårare. Min uppfattning är att forskarna måste dela upp 
klådan i de olika undergrupper som finns och utgå specifikt från denna grupp i sin 
forskning, för att nå adekvata resultat kring behandling. 
 
Under tiden som litteratursökningen pågick var förvåningen stor över hur många 
artiklar som fanns tillgängliga på neuropatisk smärta, jämfört med de få och många 
gånger otillräckliga studier som fanns för neuropatisk klåda. Även det faktum att de 
artiklar som innehöll information om den neuropatiska klådan inte sällan också 
innehöll en hel del om neuropatisk smärta. Tankarna inledningsvis i 
informationsinsamlingsskedet var att neuropatisk klåda kanske var ett uttömt och väl 
studerat område med tillfredställande behandling och utformad diagnostik, vilket 
efterhand blev mer och mer klart att så inte var fallet.   
 
Mestadels av de studier som avhandlas i detta arbete är relativt nya, förutom 
”Paroxysmal itching in multiple sclerosis: a report of three cases” som är från 1981. 
Efter att sammantaget läst artiklarna, konstateras att stora delar i hypotesen för 
mekanismen är den samma då som nu. Det ger indikationer om att detta inte är ett 
prioriterat forskningsområde. Varför det inte är mer prioriterat har under arbetets gång 
varit en återkommande fundering. Det som först föreföll mig mest logiskt är att det är 
för få som drabbas, vilket i sin tur leder till en liten efterfrågan av forskning. På detta 
område har jag inte hittat någon statistik. Även Twycross et al har funderat i banorna 
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att neuropatisk klåda är en liten grupp och därför får lite uppmärksamhet(3). En annan 
tanke som slagit mig är att mörkertalet som lever med neuropatisk klåda, men aldrig 
får en diagnos kan vara stort. Jag hade inte hört talas om tillståndet och i de läroböcker 
som undersökts fanns inte tillståndet med, detta gör att mina misstankar blir ännu 
starkare. Det är enligt mig inte säkert att min tidiga uppfattning och Twycross et als 
uppfattning är rätt, alltså att det är en för liten grupp som drabbas. Min tanke är att 
denna fråga måste belysas från två håll; dels att utveckla diagnostiken och dels att 
informera mer om sjukdomen. 
 
Att få en diagnos är viktigt, detta menar Oaklander i sin artikel. Jag är själv av samma 
uppfattning, att kunna sätta ett namn på vad det som orsakar lidandet är viktigt. Detta 
kan förbättra patientens självbild då det finns en förklaring. En god självbild är viktig 
för att kunna bryta skadebeteendet. Vid ett sådant skadebeteende måste personen tro 
på sig själv och kämpa hårt, eftersom det är allmänt känt att det är svårt att stå emot en 
känsla av klåda.  
 
Ellis reflekterar kring huruvida det är försvarbart att behandla patienterna som lider av 
neuropatisk klåda med de preparat som finns i dag med avseende på kostnad, dålig 
effekt och lång behandlingstid (20). För att utveckla den reflektionen så borde det vara 
mer kostnadseffektivt på längre sikt för både sjukvård, landsting och patienter om mer 
pengar och resurser avsattes för forskning av neuropatisk klåda. Även andra typer av 
klåda skulle kunna dra nytta av sådana studier. Ju mer som forskas kring klådans 
mekanismer, desto större chans för en lyckad behandlingsplan. 
 
I studien beskrivs äldres hudtillstånd som en bidragande faktor till varför klåda är 
vanligare i denna grupp(3). Jag tror att det i vissa fall är så att symtomet klåda beror på 
flera olika faktorer, inte bara en neuropatisk, psykisk eller dermal faktor, utan att det i 
vissa fall kan vara en kombination av faktorer som orsakar klådan. Det kan vara därför 
det är svårt att ställa en klar diagnos för enbart neuropatisk eller psykogen klåda.  
 
Utifrån min studie kan jag inte dra några slutsatser över vilka läkemedel som haft effekt 
eller inte, inte heller i vilken utsträckning läkemedlen med visad effekt faktiskt har 
effekt. De samband jag ändå ser är att antiepileptika i vissa specifika fall har gett en viss 
symtomlindring, dock mycket varierande från person till person. Att den neuropatiska 
klådan uppkommer i så många olika sammanhang gör att jag funderar över vad som 
säger att klådan har samma mekanism i alla kombinationer. Det gör att jag även 
funderar över om det då kan behövas olika typer av preparat för neuropatisk klåda av 
olika ursprung. 
 
Att den neuropatiska klådan är ett problem ter sig ganska klart i mina ögon. De som 
drabbas blir inte tillräckligt hjälpta med de läkemedel som finns till hands och 
utprovats i dagsläget. Att som patient lida av en fruktansvärd klåda, ofta i samband 
med andra sjukdomar som Ferm et al poängterar(11), måste vara helt olidligt. Att 
utöver en annan besvärlig sjukdom även få en klåda som inte ger sig och inte går att 
behandla på ett bra sätt måste vara obeskrivligt jobbigt.  
 
I mitt kommande yrke lär jag att ha kontakt med patienter som är drabbade av 
neuropatisk klåda. Jag skulle kunna tänka mig att dessa människor är uppgivna och 
många gånger arga. Arga på att de inte får någon hjälp och att deras mediciner inte gör 
så att de blir symtomfria. Det ligger inte långt bort att den ilskan kan gå ut över 
personalen på apoteket. Dels för att medicinerna är dyra som Ellis påpekar och dels för 
att de inte har tillräcklig effekt. I dagens samhälle är acceptansnivån låg, då folk 
förväntar sig att det finns behandling för allt. I allmänhet har patienterna inte tid eller 
råd att vara sjuka och kan på grund av sömnstörningar ha en nedsatt förmåga på 
arbetet. Den störda nattsömnen tror jag har stor inverkan på patientens livskvalité, att 
inte känna sig utsövd leder lätt till dåligt humör och detta påverkar både individen och 
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omgivningen negativt. Patienten kan bli lättretlig och drabbas av nedstämdhet, vilken i 
sin tur kan ha negativa följder. Inte minst ger det en minskad motståndskraft mot 
impulsen att vilja klia.  
 
Den alternativa behandlingen som finns i dagsläget har riktat in sig på hur patienten 
skall minska skadan som åstadkoms av klådan. Hur patienten skall hitta ett sätt att stå 
emot reflexen att klia. Under tiden som forskningen fortgår bör det utformas mer 
hjälpmedel för dem som lider av neuropatisk klåda. Ett målande exempel är kvinnan 
som sover med hjälm för att undvika att skador uppkommer under natten. Detta tycker 
jag låter obekvämt, här skulle det vara bra om en specifik smidig hjälm tillverkades som 
är bekväm att sova i. 
 
Av mitt arbete framgår att ett av de större problemen är klåda som uppkommer i 
ansiktet, detta eftersom den är svår att skydda sig mot.  I artiklarna ”Neuropathic itch”, 
”Common neuropathic itch syndromes”, ”Somatic and psychiatric comorbidity in 
patients with chronic pruritus ”(7,8,11) tas det upp att ansiktet är det vanligaste stället 
där klådan uppkommer. I artikeln ”Neuropathic itch” (7) läggs en hypotes om att 
ansiktet är mest drabbat eftersom vi människor vardagligen vidrör våra ansikten. När 
jag läste detta var jag skeptisk, men efter att ha uppmärksammat hur mycket jag själv 
faktiskt vidrör mitt ansikte under en dag upplever jag hypotesen som trovärdig. 
 
I och med att det finns lite bakomliggande forskning, öppnar det för felkällor i form av 
att översiktsartiklar skrivs utifrån andra översiktsartiklar som bygger på varandra, 
vilket i sin tur kan ge en skev bild av den information som finns. Så hur adekvat detta 
arbete är kan diskuteras. En annan tänkbar felkälla är den mänskliga faktorn, att jag 
som artikelläsare dels kan ha missförstått det som skrivits på grund av språkskillnader 
och dels på grund av att en del av forskningen är baserad på en för hög kunskapsnivå 
för mig. 
 
I metoden används en del filter för att avgränsa sökningen, dessa filter kan ha stor 
betydelse för utslaget av funna artiklar. Exempelvis kan jag ha gått miste intressanta 
artiklar i och med att filtret gratisartiklar använts.  
 
Det som önskas av efterkommande studier är; att kartlägga mekanismen bakom klådan 
och att det inom området utarbetas en fungerande behandlingsmetod innefattande 
verksamma läkemedel och en fungerande standarddiagnostik.   
 

Slutsats 

För att kunna öka förståelsen över vad neuropatisk klåda är behövs mer utredande 
forskning inom ämnet. Det behövs även mer forskning för att utforma fungerande 
behandlingsalternativ än de som finns tillgängliga i dagsläget. 
 

Tack 

Jag vill tacka Jerker Fick, min handledare, för goda synpunkter och tips. Jag vill även 
tacka min familj som ställt upp på alla plan. Ett speciellt tack till min mamma som 
hjälpt till att språkrätta mitt arbete. Ett sista tack vill jag ge min faster som i ett 
inledande skede hjälpte mig att sortera mina tankar kring arbetet.  
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