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Neuropatiska smärttillstånd
inom det orofaciala området
§    Tandläkare bör vara väl insatta även i icke-odontogena nervstörningsrelaterade 
smärttillstånd i ansikte, huvud och munhåla. En rad neurogena/neuropatiska 
tillstånd är viktiga att känna till; exempelvis traumatisk neuropati, postherpetisk 
neuralgi, trigeminus- och glossofaryngeusneuralgi, cancerrelaterad neuropati, 
stroke och multipel skleros. Här ges information kring de mest väsentliga delarna 
av nervstörningsrelaterade smärtor i ansiktsområdet.

Generellt sett är neuropatiska smärtor svårbehandlade. I endast cirka 50
procent av fallen kan man förvänta sig värdefull och oftast partiell smärtlindring 
med de behandlingsalternativ som i dag står till buds. 

I behandlingsarsenalen ingår tens, amitriptylin, gabapentin och tramadol.
Rena opioider kan prövas men ger sällan eller aldrig äkta smärtlindring. Neuro-
kirurgiska metoder används framför allt vid farmakaresistent trigeminusneuralgi 
eller där farmakologisk terapi ger oacceptabla biverkningar. I utvalda fall kan även 
smärtsam trigeminusneuropati samt central smärta efter stroke behandlas neu-
rokirurgiskt.
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Det fi nns en rad skäl till att tandläkare bör vara 

väl insatta även i icke-odontogena nervstör-

ningsrelaterade smärttillstånd i ansikte, huvud 

och munhåla som kan leda patienten till tandläkarbe-

sök. Dels kan patienten anta att smärtan härrör från 

sjukdom i tänder och käkar och därför söka tandläkare 

i första hand, dels kan tandläkaren felaktigt tolka att 

smärtor från det orofaciala området som orsakade av 

odontogen patologi.

Det fi nns anledning att anta att en relativt stor 

del av patienter med till exempel trigeminusneuralgi 
i först hand har sökt tandläkare för sina symtom. 

Detta är inte anmärkningsvärt eftersom tillståndet 

oftast involverar någon av de två nedre trigeminus-

grenarna. Moderna raffi nerade odontologiska och 

plastikkirurgiska åtgärder som ortognatkirurgi, hak-

plastik och fi xturinstallation kan, förutom annan or-

dinär odontologisk kirurgi, också leda till utveckling 

av nervstörningsrelaterade smärttillstånd.

Denna översiktsartikel ger information kring de 

mest väsentliga delarna av nervstörningsrelaterade 

smärtor i ansiktsområdet som är av relevans för 

tandläkare.

Defi nitioner och olika neuropatiska smärttillstånd
International Association for the Study of Pain (iasp) 

[1] defi nierar neurogen smärta som ”Pain initiated 

or caused by a primary lesion or dysfunction or 

transitory perturbation in the peripheral or central 

nervous system”. Neuropatisk smärta är en under-

grupp där ”transitory perturbation” tagits bort. Att 

”dysfunction” har inkluderats i defi nitionen har visat 

sig vara en källa till förvirring eftersom termen inte 

defi nierades av iasp.

På grund av att det saknas riktlinjer för tolkning 

har patienter utan lesion behandlats med strategier 

som är avsedda för patienter med lesioner, behand-

lingar som kan vara potentiellt skadliga. Det har från 

fl era håll [2, 3] föreslagits att defi nitionen av neuro-

patisk smärta ska förenklas till ”pain due to primary 

lesion of the peripheral or central nervous system”. 

”Neurogenic pain” kan begränsas till klassiska neu-

rologiska smärtsamma tillstånd som trigeminus- och 

glossofaryngeusneuralgi där det kan vara svårt att 

påvisa nervskada [2]. Ingen vikt läggs då vid huruvi-

da tillståndet är reversibelt eftersom även långvariga 

tillstånd kan gå i regress. Vår vidare framställning 

förutsätter en defi nition av neuropatisk smärta där 

begreppet ”dysfunction” tagits bort ur iasp-defi ni-

tionen, det vill säga en lesion i perifera eller centrala 

nervsystemet är en förutsättning. 

Neurogen/neuropatisk smärta av relevans för 

odontologen kan orsakas av en rad tillstånd med 

skada i perifera eller centrala nervsystemet (Tabell 1). 

För tillstånd där smärta kan förekomma har vi i dag 

begränsad kunskap om incidens/prevalens avseende 

samtidig smärta. Det är också oklart vad som gör lik-

nande nervskador smärtsamma respektive smärtfria. 

Det saknas vidare studier där man försökt kartlägga 

relationen mellan symtomintensitet och skadetyp 

respektive skadans omfattning. Det är dock sannolikt 

vanligare med partiella nervskador som är smärt-

samma än skador med total deafferentering. 

Såväl positiva som negativa symtom och sta-

tusfynd kan påvisas vid neuropatiska smärtor, där 

det förra utgör underlaget för individens lidande 

[2]. Smärtsamma neuropatier uttrycker sig genom 

spontansmärta och/eller stimulusutlöst smärta ofta 

i kombination med icke smärtsamma spontana och/

eller stimulusutlösta upplevelser som obehag (dys-
estesi) eller myrkrypningar (parestesi). Stimulusut-

löst smärta benämns allodyni när en normalt icke 

smärtsam retning gör ont, vanligen en lätt mekanisk 

retning [1]. Normalt icke smärtsamt tryck och icke 

smärtsam kyla kan hos en del upplevas smärtsamt. 

För de drabbade individerna är beröringsallodyni ett 

ur livskvalitetssynpunkt uttalat nedsättande symtom. 

Termen hyperalgesi är reserverad för att beskriva ökad 

smärtintensitet vid en normalt smärtsam retning [1] 

och utgör ingen störning av vanliga dagliga aktivi-

teter eftersom vi sällan exponeras för övertröskliga 

smärtstimuli.  

Klassifi kation av neuropatisk smärta
Neuropatiska smärtor klassifi ceras antingen enligt 

etiologisk diagnos avseende neuropatin (till exempel 

smärtsam diabetesneuropati, post-herpetisk neural-

gi, post-traumatisk neuralgi et cetera) eller enligt le-

sionens anatomiska lokalisation (exempelvis central 

smärta, smärtsam rizopati).

Inom smärtans vetenskapssamhälle diskuteras nu 

möjligheten av en mekanismbaserad klassifi kation 

för såväl spontan som stimulusutlöst smärta [4] med 

det ultimata målet att kunna koppla behandlings-

strategier till patofysiologiska mekanismer hos den 

enskilde patienten. I nuläget saknar vi dock opera-

tionella kriterier för att översätta symtom och status-

fynd till högupplösta patofysiologiska mekanismer. 

Därför är en mekanismbaserad klassifi kation och 

behandling av neuropatiska smärtor inte aktuell. Om 

Tabell 1. Neurogena/neuropatiska tillstånd som är 
relevanta för odontologen.

Perifera 
Traumatisk (inklusive iatrogen) neuropati
Postherpetisk neuralgi
Trigeminus- och glossofaryngeusneuralgi
Cancerrelaterad neuropati
(till exempel orsakad av tumörens infi ltrativa växt i 
nervstrukturer)

Centrala
Stroke (infarkt eller blödning)
Multipel skleros
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vi ska kunna överföra kunskaper från djurexperi-

mentella modeller av neuropatisk smärta till den 

kliniska situationen måste framtida studier försöka 

korrelera neurofysiologiska, biokemiska och mor-

fologiska förändringar till beteendeavvikelser hos 

djuren [5]. Det kommer att krävas ett omfattande 

arbete för att försöka koppla påvisade mekanismer 

till kliniska symtom och statusfynd. För närvarande 

måste vi behålla den traditionella etiologi- och le-

sionsnivåbaserade diagnostiken i såväl klinisk praxis 

som i behandlingsstudier [6]. 

Kort översikt av relevanta smärttillstånd 
Perifer neuropatisk/neurogen smärta 
Smärtsam trigeminusneuropati
Smärtsam trigeminusneuropati innebär smärta, ofta 

kontinuerlig, i kombination med andra neuropatiska 

symtom inom trigeminusnervens innervationsom-

råde. Dessa symtom kan vara till exempel hypoestesi 
för ett eller fl era sinnen, beröringsallodyni, hyperal-

gesi eller kombinationer av dessa.

Bland orsakerna till smärtsam trigeminusneuro-

pati bör framför allt trauma nämnas. Det är särskilt 

viktigt att poängtera att smärtsamma nervskador kan 

uppstå vid odontologiska ingrepp. Med utvecklingen 

av avancerade odontologiska ingrepp vid exempel-

vis ortognatkirurgi och installation av fi xturer [7] 

följer risken för iatrogena nervskador. Även opera-

tiva tandextraktioner, vanligen av visdomständer i 

underkäken, kan leda till nervskador och kvarstå-

ende neuropatisk smärta [8]. Bihåleoperationer som 

vid Caldwell-Luc-proceduren kan även de orsaka 

nervskador. Vid intrakraniella operationer som rör 

skallbasen, till exempel av parasellära- eller ponsvin-

kelnära tumörer, kan en smärtsam trigeminusneuro-

pati uppstå. En vanlig infektiös etiologi till smärtsam 

trigeminusneuropati är den bältrosinfektion som 

vanligen drabbar oftalmikusgrenen.

Generellt för smärtsamma trigeminusneuropatier 

är således att patienten har en kontinuerlig grund-

smärta. På denna grundsmärta kan det ibland fi nnas 

överlagrade exacerbationer eller hugg och även andra 

symtom på nedsättning av trigeminusfunktionen. 

Trigeminusneuralgi
Den typiska trigeminusneuralgin har varit känd som 

klinisk entitet i över 200 år. Tillståndet karakteriseras 

av mycket intensiva smärtor som uppträder anfalls-

vis (paroxysmala smärtor) inom vanligen en av gre-

narna av nervus trigeminus. Smärttillståndet enga-

gerar vanligen endast den ena ansiktshalvan och är 

vanligast inom andra och tredje trigeminusgrenen. 

Mellan smärthuggen upplever patienten vanligen 

inga smärtsamma sensationer eller andra symtom. 

Typiskt för trigeminusneuralgin är också förekoms-

ten av en triggerzon, vanligtvis vid näsvingarna el-

ler kring mungipan, där lätt beröring kan utlösa 

smärthugg. Nervus oftalmicus är sällan engagerad 

men när den är det brukar det även fi nnas smärtor 

inom nervus maxillaris innervationsområdet. Smär-

torna beskrivs vanligen som elstötar, knivhugg med 

en varaktighet på endast några få sekunder, typiskt 

följda av en refraktärperiod om två till tre minuter 

då inga symtom kan utlösas.

Ett annat kännetecken för den så kallade idiopa-

tiska trigeminusneuralgin är att neurologiskt rutin-

status, inklusive ansiktssensibilitet, oftast är helt utan 

anmärkning. Tillståndet drabbar vanligen medelål-

ders eller äldre personer och könen drabbas ungefär 

lika. Incidensen har beräknats till cirka 4–5/100 000 

invånare och år. Etiologin till klassisk trigeminusneu-

ralgi är okänd, men det fi nns ett statistiskt samband 

med demyeliserande sjukdom (Multipel skleros). 

Frekvensen trigeminusneuralgi bland ms-patienter 

är cirka 5 procent. Det utmärkande för dessa patien-

ter är en tidigare debut av trigeminusneuralgi samt 

att bägge ansiktshalvorna kan vara engagerade.

En annan etiologi som ligger till grund för en 

specifi k behandling är förekomsten av en neuro-

vaskulär konfl ikt nära trigeminusnervens rotutträde 

ur pons. Vanligen är det en gren av arteria cerebelli 
superior eller den anteriora inferiora cerebellära ar-

tären (aica) som ligger an mot nerven och sannolikt 

orsakar demyelinisering.

I de fl esta fall av trigeminusneuralgi är dock etio-

login okänd, men att tillståndet framför allt drabbar 

äldre individer tyder på att åldersförändringar i till 

exempel myelinet skulle kunna vara en bakomlig-

gande faktor. Generellt sett har teorin om en efaptisk 

mekanism omhuldats under åren, det vill säga; att 

en segmentell demyelinisering i trigeminusnerven 

eller roten skulle möjliggöra en överhörning mel-

lan beröringstrådar och smärtnerver. Typisk trige-

minusneuralgi kan också förekomma under en kort 

fas vid expansiva/infl ammatoriska lesioner efter tri-

geminusbanan. De typiska symtomen brukar dock 

efter en tid ersättas av tydligt funktionsbortfall i tri-

geminusnerven vilket antyder att etiologin är av ett 

annat slag än den vanliga då inga tydliga funktions-

bortfall förekommer. Tillståndet övergår då i stället 

i trigeminusneuropati med eller utan en smärtsam 

komponent.

Glossofaryngeusneuralgi
Detta tillstånd är mycket mer sällsynt än trigeminus-

neuralgi. Incidensen är endast cirka 0,75–1 procent 

av incidensen för trigeminusneuralgi. Smärtorna 

i detta syndrom är också paroxysmala och liknar 

trigeminusneuralgi men berör i stället svalget, den 

ipsilaterala tonsillogen, området runt den ipsilaterala 

tonsillogen samt den bakre delen av tungan. Berö-

ring av tonsillområdet, sväljning och tuggning utlö-

ser smärtattacker. Neurologstatus är oftast normalt. 

Etiologin bakom glossofaryngeusneuralgi är oftast 
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okänd men även här kan det fi nnas en neurovaskulär 

konfl ikt i bakre skallgropen. 

Atypisk trigeminusneuralgi, atypisk ansiktssmärta 
och atypisk ansiktsneuralgi
Atypisk trigeminusneuralgi, atypisk ansiktssmärta, 

och atypisk ansiktsneuralgi är uttryck som använts 

genom åren för att beteckna smärtsyndrom som inte 

kliniskt stämt med bilden av trigeminusneuralgi. 

Tillsammans med smärthuggen  har det ibland före-

kommit en permanent smärtkomponent och ibland 

har man även misstänkt att psykosociala mekanismer 

har en påtaglig del i uppkomsten och underhållet av 

smärtsyndromet. Dessa ”etiketter” har ofta missbru-

kats och vi föreslår att man undviker att använda 

dem. Man bör i stället tala om trigeminusneuralgi 

med atypi samt beskriva vari atypin föreligger. 

Central smärta med projektion inom ansiktet
Central post-strokesmärta
Central smärta är en ofta förbisedd konsekvens efter 

stroke (infarkt eller blödning i hjärnan) [9]. Cirka 

8 procent av strokepatienterna utvecklar central 

smärta som en direkt följd av skadan i centrala nerv-

systemt. Smärtan uppkommer vanligen under det 

första året efter insjuknandet i den cerebrovaskulära 

katastrofen. En del patienter upplever smärta proji-

cerad till ansiktet vilket beror på att lesionen drabbat 

just delar av den centrala fortledningen från ansikts-

området. Den tidigare termen ”talamussmärta” får 

anses förlegad eftersom en skada utefter hela centrala 

nervsystemet (cns) som drabbar det nociceptiva sys-

temet kan ge upphov till central smärta. ”Central 

post-stroke smärta” myntades som en ersättning för 

det tidigare uttrycket av en svensk forskargrupp i 

slutet på 80-talet.

Smärtdebuten sker för majoriteten av patienterna 

inom 6 månader efter att de insjuknat i stroke även 

om latenser på upp till nästan tre år har rapporterats. 

Patienter med längre latens mellan insjuknande och 

smärtdebut utgör en diagnostisk utmaning. Att just 

förändrad temperatur- och/eller smärtkänslighet kan 

påvisas hos dessa patienter är en viktig diagnostisk 

observation som stödjer en hypotes kring mekanis-

merna bakom smärtans uppkomst och underhåll; det 

vill säga att skada på den uppåtstigande smärtbanan/

temperaturbanan (det trigemino-talamo-kortikala 
bansystemet) är fundamental för att kunna utveckla 

tillståndet. Man kan dock ha en skada på systemet 

utan att utveckla central smärta. Några detaljer kring 

bakomliggande mekanismer känner man inte till.

Central smärta vid Multipel skleros
Knappt var tredje ms-patient utvecklar central smärta 

som en direkt följd av sjukdomens skadeverkningar i 

centrala nervsystemet [9]. Återigen projiceras smär-

tan till kroppsområden, ibland ansiktet, beroende på 

var skadan drabbar det sensoriska systemet. Viktigt 

att notera är också att smärta kan vara det första sym-

tomet vid debuten av sjukdomen. Trigeminusneu-

ralgi är som nämnts ovan överrepresenterad inom 

ms-gruppen.

Diagnostik
Smärta som orsakats av neuropati är projicerad och 

med få undantag begränsad till innervationsområ-

det för den skadade nerven, roten eller det centrala 

bansystemet. Följande hörnstenar ingår i den dia-

gnostiska upparbetningen av patienter med miss-

tänkt neuropatisk smärta [10]:

1.  En detaljerad sjukdomshistoria bör kartläggas 

med information om till exempel tidpunkt för 

smärtdebut, smärtans temporala mönster, aggra-

verande faktorer och utfallet av tidigare behand-

lingsförsök.  

2.  En smärtutbredning som neuroanatomiskt kor-

relerar till den skadade nervstrukturens innerva-

tionsområde eller projicerade område.

 Vid den initiala undersökningen av patienter 

med smärta är det av stor betydelse att patienten 

ritar en så kallad smärtteckning. Teckningen är 

ett patientdokument som kan tillfogas journalen 

och som undersökaren kan hänvisa till för

beskrivning av smärtans utbredning.

 Smärtdeskriptorer, det vill säga patientens ordval 

för att beskriva smärtan, har generellt sett ett lågt 

diagnostiskt värde på grund av omfattande över-

lappning mellan deskriptorer som används av 

patienter med neuropatisk respektive nociceptiv 

smärta. 

3.  Patologiska fynd vid undersökning med särskild 

fokusering på sensibilitetsrubbning. 

 Eftersom den neuropatiska smärtan uppkommer 

som ett resultat av skada i det somatosensoriska 

systemet förefaller det logiskt att främst söka efter 

störningar i detta system. Vi har i dag endast meto-

der för undersökning av hudsensibilitet och vi kan 

förvänta oss avvikande fynd under förutsättning 

att skadan involverar en nerv eller central bana 

med kutan representation i ansiktet. Den känsel-

rubbning som karaktäriserar den neuropatiska 

smärtan och som återfi nns inom det smärtande 

området/den skadade nerven eller nervbanans 

utbredning är vanligen påtaglig vid ”bedside”-

undersökning av sensibiliteten. Endast i undan-

tagsfall krävs högspecialiserade undersöknings-

metoder vid särskilda laboratorier. En omsorgsfull 

”bedside”-undersökning inbegriper kartläggning 

av såväl beröringssinnet som upplevelsen av kyla, 

värme och smärta eftersom enstaka eller fl era sin-

nen kan vara störda efter en nervskada. De olika 

sinnena har afferenta kanaler som kan undersökas 

selektivt med enkla instrument som bomull/
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pensel (beröring), kallt och varmt föremål

(temperatur) och nål (smärta). I tabell 2 återges 

olika tänkbara utfall avseende sensibilitetsav-

vikelser hos patienter med neuropatisk smärta. 

När det gäller central smärta efter stroke, och 

sannolikt även vid andra typer av central smärta, 

förefaller en störd funktion i det trigemino-talamo-

kortikala bansystemet vara en gemensam nämnare 

hos drabbade patienter [9]. Vid undersökning fi n-

ner man känselstörningar för kyla och/eller värme 

och/eller smärta. Kunskap kring eventuell gemensam 

nämnare avseende känselstörningar saknas vid peri-

fera neuropatiska tillstånd.

Behandlingsstrategier
Kausal behandling ska alltid övervägas men är sällan 

möjlig. Sannolikt sker en spontan återgång endast 

hos en minoritet men systematiska studier vid olika 

etiologiska tillstånd saknas. Om man inte kan ge en 

orsaksinriktad behandling  återstår symtomlindran-

de terapi och rehabilitering avseende konsekvenserna 

för livsföringen.

Stimuleringstekniker
Stimulering av nervsystemets endogena smärtkon-

trollerande system används i hög utsträckning i vårt 

land. Terapiområdet har utvecklats efter att den så 

kallade ”portteorin” presenterades av Melzack och 

Wall [11]. Den enklaste elektrostimuleringsmetoden 

är tens (transkutan elektrisk nervstimulering) och 

vanligen används högfrekvent stimulering. Patienter 

med beröringsallodyni i ansiktet lämpar sig sällan 

för tens på grund av att stimulering kan förvärra 

smärtan.  Det vetenskapliga underlaget för behand-

lingsmodaliteten är magert. Att tens ändå används 

frekvent förklaras av goda erfarenheter av behand-

lingen samt att ett antal auktoriteter inom området 

ivrigt förespråkat dess användning. Akupunktur sak-

nar vetenskaplig dokumentation som stödjer dess 

användning vid neuropatisk smärta.

Farmakologisk behandling
Långvarig neuropatisk smärta svarar vanligen inte 

på analgetika. Terapiarsenalen är trots detta relativt 

omfattande men inte särskilt effektiv. Endast cirka 

hälften av patienterna med neuropatisk smärta kan 

förväntas få lindring med tillgängliga behandlings-

strategier [12]. Studier saknas när det gäller smärt-

samma trigeminusneuropatier och de rekommen-

derade behandlinsstrategierna baseras på studier av 

företrädesvis postherpetisk neuralgi och smärtsam 

diabetesneuropati. Säkerheten med vilken man kan 

överföra kunskap från dessa tillstånd till de här aktu-

ella är inte känd.

Vid besvärande smärtsam hudöverkänslighet kan 

man pröva salva som innehåller lokalanestetika, sär-

skilt inför till exempel måltider eller intensiv artiku-

lation som vid exempelvis föredragshållning.

Vid långvarig neuropatisk smärta är antidepres-

siva medel av tricyklisk typ förstahandsval. Ami-
triptylin har god dokumentation och har dessutom 

använts med framgång under lång tid. Doser mellan 

25 och cirka 100 mg per dygn beroende på ålder och 

individuell känslighet är vanligen aktuellt. Det är 

viktigt att poängtera att man söker efter drogens 

genuint smärtlindrande effekt och inte den antide-

pressiva vilket understryks av att det krävs lägre doser 

för smärtlindring och att effekten kommer mycket 

snabbare än vid en antidepressiv dito. Högst hälften 

av patienterna med kontinuerlig neuropatisk smärta 

kan förväntas få smärtlindring med denna behand-

ling. Smärtfrihet uppnås sällan.

Även antiepileptika används för lindring av neuro-

patisk smärta och gabapentin är för närvarande det 

bäst dokumenterade läkemedlet i gruppen. Undanta-

get är att behandling av trigeminus- och glossofaryng-

eusneuralgi ska ske med karbamazepin. Det sistnämn-

da preparatet saknar god dokumentation vid andra 

smärttyper än de nyss nämnda och klinisk erfarenhet 

talar för att karbamazepin mycket sällan har en plats 

vid behandling av ihållande neuropatisk smärta.

Tramadol har i ett par studier visats ge smärtlind-

ring vid neuropatisk smärta.

Morfi n och andra opioider kan prövas även om 

sannolikt de fl esta neuropatiska smärttillstånd är 

opioidresistenta. Innan opioider förskrivs för längre 

bruk ska en noggrann utvärdering av den smärt-

lindrande effekten ha gjorts. Här är det viktigt att 

penetrera om en reduktion av smärtintensiteten har 

uppnåtts (sensorisk analgesi) eller om endast en käns-

lomässig lindring av smärtan rapporterats. I det sist-

nämnda fallet ska opioidterapin omprövas.

   

Neurokirurgiska behandlingsmetoder
Neurokirurgisk behandling är framför allt aktuell 

vid farmakaresistent trigeminusneuralgi, men även 

vid andra neuropatiska smärttillstånd inom det oro-

faciala området. För översikter som rör neurokirur-

giska behandlingsmetoder se [13, 14].

Smärtsam trigeminusneuropati
Endast vid cancerrelaterad neuropatisk smärta med 

kort förväntad överlevnadstid ska den operativa 

behandlingen av trigeminusneuropati innefatta de-

Tabell 2. Kvantitativa och kvalitativa samt de vanligaste spatiala
och temporala sensibilitetsrubbningarna
 
                                         Sensibilitetsrubbningar
Kvantitativa Kvalitativa Spatiala Temporala

Hypoestesi Allodyni Dålig lokalisation Abnorm latens
Hyperestesi Parestesi Abnorm radiation Eftersensation
Hypoalgesi Dysestesi  Summation
Hyperalgesi
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struktiva metoder. I övrigt används endast elektrosti-

mulering av så perifera nervstrukturer som möjligt 

– beroende på nervskadans omfattning. Om stimu-

lering av ytliga trigeminusgrenar (tens; se ovan) är 

otillräcklig fi nns det tre möjliga nivåer för stimule-

ring av kroppsegna smärtlindringssystem:

1)  Stimulering av de retroganglionära rottrådarna 

via en perkutant anlagd elektrod.

2)  Elektrisk stimulering i sensoriska talamus med 

intracerebrala elektroder (den så kallade vpm-

kärnan).

3)  För 15 år sedan introducerades en teknik som 

innebär att man med elektroder stimulerar 

motsatt sidas motorcortex och därvid aktivera 

inhibitoriska mekanismer vars detaljer man inte 

känner.

De metoder som framför allt är aktuella är stimu-

lering av rottrådarna bakom trigeminusgangliet och 

motorcortexstimulering [15, 16].

Stimulering av ganglion Gasseri
I modernt utförande innebär metoden att man pla-

cerar en elektrod över gangliet med en perkutan ap-

proach. I kortnarkos förs en kanyl in via kinden och 

genom foramen ovale mot ganglion Gasseri (Figur 1). 

Under förutsättning att patienten under en testpe-

riod tycker att metoden är värdefull (cirka 25 procent 

av patienterna) kan en anslutning till elektroden tun-

neleras subkutant ner på halsen till en stimulator som 

är placerad under klavikeln. Patienten sköter sedan 

stimulatorn via en fjärrkontroll. På senare tid har 

problem med elektrodtillgängligheten inneburit en 

minskad användning av metoden [17].

Motorcortexstimulering
År 1990 lanserade en japansk grupp stimulering av 

motorcortex som behandling vid svår deafferente-

ringssmärta inom ansiktet samt central smärta efter 

stroke. Det förstnämnda tillståndet förefaller vara 

det som kan behandlas mest framgångsrikt [18, 19]. 

Andel patienter som får en markant förbättring av 

sitt smärttillstånd uppges till >80 procent vid deaf-

ferenteringssmärta (Figur 2).

Sannolikt fungerar metoden via aktivering av nerv-

trådar som i talamus hämmar sensoriskt infl öde. En 

egenhet med motorcortexstimuleringen är att patien-

terna inte känner något av sin stimulering. Detta inne-

bär att man kan göra dubbelblinda behandlingsstu-

dier, vilket är unikt för neurostimuleringsmetoderna. 

I de fl esta fall avslöjar parestesier om stimulatorn är på 

eller avstängd (Nguyen et al 1999 [20]]. 

Trigeminusneuralgi
Neurokirurgiska metoder kommer till användning 

när den farmakologiska behandlingen med karba-

mazepin sviktar eller ger oacceptabla biverkningar. 

Det fi nns fem huvudtyper av behandlingar, där fyra 

är perkutana och inbegriper doserade lesioner i tri-

geminussystemet. 

Selektiv termorizotomi
Av de perkutana metoderna är selektiv termorizo-

tomi den vanligaste utomlands. Metoden lanserades 

redan på 30-talet och innebär att man selektivt skadar  

trigeminusgrenar med värme, framför allt de tun-

nare, mer värmekänsliga fi brerna (smärtfi brer är av 

A-delta- och C-typ].

I kort anestesi förs en nål in via foramen ovale och 

genom ganglion Gasseri och därefter, via kanylen, 

en elektrod genom vilken man provstimulerar när 

patienten väckts (Figur 3). 

Stimuleringen sker med en svag ström och när pa-

Figur 1. Ganglion Gasseri, foramen ovale och retroganglionära rottrådar
i trigeminuscisternen. En kanyl är införd via foramen ovale till cisternen.
Observera att bilden av gangliet är förstorad i förhållande till fi gurinen.

Figur 2. Skallröntgen (sida) av patient med stimule-
ringselektrod anlagd över motorcortex för behandling 
av svår deafferenteringssmärta inom ansiktet.
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tienten anger parestesier/smärta inom den berörda 

entrigeminusgrenen sövs patienten igen kort och 

elektrodspetsen upphettas på ett kontrollerat sätt.

Patienten väcks  och man testar sensibiliteten inom 

trigeminusgrenen med nålstick och beröring. Ett se-

lektivt bortfall av sensibiliteten för nålstick är önsk-

värt. Uppnår man det är proceduren fullbordad.

Det man vill uppnå med behandlingen är en selektiv 

effekt på smärthuggen utan att de grövre beröringstrå-

darna påverkas. Andelen markant smärtlindrade eller 

smärtfria patienter anges i olika serier i genomsnitt 

ligga på 75 procent vid uppföljning efter ett par år. Som 

komplikationer anges dysestesi i 20 procent, bortfall av 

kornealrefl ex i 6 procent samt övergående svaghet i 

tuggmuskulatur i 16 procent av fallen.

Retroganglionär glycerolrizotomi
Retroganglionär glycerolrizotomi introducerades 

1981 av Sten Håkansson på Karolinska sjukhuset. 

Metoden innebär att man i lokalbedövning, men 

med tung sedering, för in en tunn nål genom kinden, 

upp via foramen ovale och vidare genom trigemi-

nusgangliet in i cisternen bakom gangliet. Proce-

duren sker under genomlysning. När man får cere-

brospinalvätska via kanylen injiceras kontrastmedel 

och nålens läge kontrolleras. Cisternen har en typisk 

päronform i lateralprojektion (Figur 4). När nålen 

är rätt placerad töms cisternen genom att patien-

ten tippas bakåt i operationsstolen. Efter fullständig 

tömning injiceras en liten mängd steril koncentrerad 

glycerol. 

Glycerol ger framför allt en störning av funktionen 

i grövre fi ber och påverkar därför sannolikt i första 

hand triggermekanismen där en lätt beröring av ett 

begränsat område inom den störda nervgrenen orsa-

kar ett smärthugg. 

Metoden, som även kan användas på gamla och 

sjuka patienter, har ofta initialt en andel smärtfria/

markant smärtlindrande fall på >90 procent. I fl era 

material är andelen smärtfria/markant smärtlind-

rande fall efter något år drygt 70 procent. Bland 

biverkningarna märks framför allt hypoestesi i 2–5 

procent av fallen. Generellt gäller att frekvensen av 

återfall hos patienter med multipel skleros och tri-

geminusneuralgi (både vid termorizotomi och gly-

cerolrizotomi) är högre än för andra patientgrupper. 

Efter två år har cirka 50 procent av dessa patienter 

fått smärtrecidiv.

Ballongkompression av retroganglionära rottrådar
Metoden introducerades för drygt 20 år sedan och 

innebär att man under narkos punkterar foramen 

ovale under genomlysningskontroll med en icke-skä-

rande kanyl. Direkt efter att man penetrerat skallbasen 

förs en Fogarty-kateter genom ganglion Gasseri och 

kateterns ballong fylls med en liten mängd kontrast-

medel. Läget identifi eras på röntgen varefter man kan 

Figur 5. Peroperativ röntgen av patient med en Fogar-
thy-ballong fylld med kontrastmedel komprimerande 
retroganglionära rottrådar i cavum Meckeli.

Figur 4. Peroperativ röntgen som visar den kontrastfyllda trigeminuscister-
nen i sido- och frontalprojektion.

Figur 3. Peroperativ röntgen som visar en termo-
elektrod i cavum Meckeli; den böjda delen nedåt för 
koagulation av gren 3.
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dra ner ballongen i cavum Meckeli. Kompression sker 

sedan med en liten volym kontrastmedel under 1–2 

min. Ballongen ska, om den är korrekt placerad, få en 

typisk päron- eller svampform (Figur 5).

Andelen smärtfria/markant smärtlindrande anges 

i olika serier till drygt 75 procent efter några år. En 

egenhet med metoden är att man förväntar sig en 

påtaglig domning i ansiktet och det är inte heller 

ovanligt att det uppstår en svaghet i tuggmuskeln 

på den behandlade sidan som varar i några veckor. 

Dysestesier som biverkan rapporteras förekomma 

hos omkring 12 procent.

Strålknivsbehandling mot trigeminusroten
Behandlingen utvecklades i Sverige och innebär att 

man lägger en strållesion antingen vid rotinträdeszo-

nen eller mer perifert i bakre skallgropen genom en 4 

mm isocentrisk stråldos på 70–90 Gy. Behandlingen är 

oblodig och smärtfri men innebär att patienten får en 

stereotaktisk ram monterad på huvudet varefter man 

gör en mrt-undersökning. Efter målberäkning utförs 

den kortvariga behandlingen i strålkniven på en helt 

vaken patient. I en del fall kommer effekten omedel-

bart men i många fall kan det dröja upp till sex veckor 

innan en behandlingseffekt kan noteras. Behandlings-

resultaten varierar men i vissa serier har man uppnått 

>80 procent komplett eller partiell smärtlindring efter 

ett års uppföljning. Fullständigt smärtfria anges >65 

procent vara ett halvår efter bestrålningen. Det är osä-

kert hur länge behandlingseffekten varar men några 

studier rapporterar att cirka hälften av patienterna har 

fått recidiv efter cirka fyra år. 

Mikrovaskulär dekompression (mvd)
Mot bakgrund av att en möjlig orsak till trigeminus-

neuralgi är en neurovaskulär konfl ikt tillkommer 

också mikrovaskulär undersökning av trigeminus-

roten via en retromastoidal ingång. Detta innebär ett 

intrakraniellt ingrepp i full narkos. Vid operationen 

friläggs trigeminusroten med mikrokirurgisk teknik 

och man avlägsnar eventuella artärgrenar som kan 

tänkas beröra rotinträdesområdet samt polstrar mel-

lan dem och roten med tefl onull.

Långtidsresultaten vid klassisk trigeminusneuralgi 

har visat fullständig smärtkontroll med eller utan 

medicinering hos >80 procent av patienterna. Meto-

den är tilltalande då den inte är destruktiv. Numera 

kan en preoperativ mrt-undersökning göras med så 

kallad Fiesta-teknik för att försöka påvisa kärlgrenar 

i närheten av nerven. Ofta kan dock små artärgrenar 

inte ses på mrt.

Glossofaryngeusneuralgi
Behandlingen av glossofaryngeusneuralgi är i för-

sta hand mikrovaskulär dekompression av glossofa-

ryngeusnerven under förutsättning att den vid un-

dersökning visar sig vara föremål för neurovaskulär 

konfl ikt. Vid terapiresistenta fall utförs annars en 

partiell rizotomi (genomskärning av nervroten). Per-

kutan värmekoagulation av glossofaryngeus i den 

neurala delen av foramen jugulare utförs endast vid 

malign sjukdom eftersom biverkningarna kan vara 

betydande.

Sammanfattning
● Neuropatisk smärta är inte ovanligt i trigeminus-

området och kan uppstå vid skador/sjukdomar 

såväl i perifera som centrala nervsystemet (se 

tabell 1).

● Känselstörningar ingår i symtombilden, ofta 

med bortfall av en eller fl era känselkvaliteter och 

ibland i kombination med smärtsam överkäns-

lighet för beröring eller tryck.

● Trigeminusneuralgi är en ovanlig sjukdom med 

karaktäristisk klinisk bild som inkluderar utta-

lade paroxysmala sekundlånga smärtor. 

● Smärtsam trigeminusneuropati karaktäriseras 

i stället, oavsett orsak, av kontinuerliga smärtor 

inom den drabbade trigeminusgrenens utbred-

ning. Även de neuropatiska smärtorna med 

centralnervös etiologi är vanligen ihållande med 

varierande smärtintensitet men konstant utbred-

ning.

● Generellt sett är neuropatiska smärtor svårbe-

handlade och endast i cirka 50 procent av fallen 

kan man förvänta sig värdefull partiell smärtlind-

ring med de farmakologiska behandlingsalterna-

tiv som står till buds. Farmakologiska alternativ 

har också betydande biverkningspotential som 

ibland omkullkastar en i övrigt lyckad behand-

ling. 

● I behandlingsarsenalen ingår tens, amitriptylin, 

gabapentin och tramadol. Rena opioider kan 

prövas men ger sällan eller aldrig äkta smärtlind-

ring. Neurokirurgiska metoder används framför 

allt vid farmakaresistent trigeminusneuralgi eller 

där famakologisk terapi ger oacceptabla biverk-

ningar. I utvalda fall kan även smärtsam trige-

minusneuropati samt central smärta efter stroke 

behandlas neurokirurgiskt om annan metodik 

inte ger fullgod lindring och/eller oacceptabla 

biverkningar.

● En rad patofysiologiska mekanismer har påvisats 

vid neuropatisk smärta och ökad kunskap kring 

polyfarmaci avseende läkemedel med påvisad 

effekt i monoterapi är en rimlig strategi för 

framtiden. Även läkemedel i kombination med 

stimuleringsmetoder bör studeras för att försöka 

påvisa additiva eller synergistiska effekter. 

● Nya behandlingsalternativ kan väntas parallellt 

med nya landvinningar avseende patofysiologiska 

mekanismer bakom den neuropatiska smärtans 

uppkomst och vidmakthållande.
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English summary
Neuropathic pain in the oro-facial zone
Per Hansson and Bengt Linderoth
Tandläkartidningen 2004; 96 (14): 50–8
Neuropathic pain is not uncommon in the trigeminal 

area and may follow injury or disease in the periphe-

ral and central nervous system (cns), respectively. In 

most conditions, sensory aberrations are part of the 

clinical picture, often with loss of one or more sen-

sory modalities and sometimes in combination with 

painful hypersensitivity to touch and/or pressure. 

Trigeminal neuralgia is an uncommon disease with a 

characteristic clinical picture, including paroxysmal 

pain with only a few seconds duration. Somatosen-

sory examination outcome is usually normal. Painful 

trigeminal neuropathy, regardless of etiology, usu-

ally presents with ongoing spontaneous pain within 

the affected trigeminal branch. Neuropathic pains of 

cns etiology are usually continuous with a constant 

distribution but with varying intensity. In general, 

neuropathic pains are diffi cult to treat and in only 

about 50% of patients one can expect signifi cant 

pain reduction with available strategies. Treatment 

armamentarium includes tens, amitriptyline, gaba-

pentin och tramadol. Pure opioids may be tried but 

rarely provide true analgesia. Neurosurgical inter-

ventions are most often used in trigeminal neuralgia 

resistent to pharmacological treatment or when ad-

verse effects are unacceptable. In selected cases also 

painful trigeminal neuropathy and central pain after 

stroke may be treated by neurosurgical interven-

tions. A number of pathophysiological mechanisms 

have been demonstrated in neuropathic pain and 

increased knowledge on polypharmacy regarding 

drugs known to be effective in monotherapy is a rea-

sonable strategy for the future. Also, combinations 

of pharmacological agents and neurostimulation 

techniques are an additional approach for future 

treatment studies trying to demonstrate additive or 

synergistic effects. New treatment strategies are badly 

needed and may emerge as knowledge accumulates 

on the pathophysiology of initiation and mainte-

nance of neuropathic pain. 
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