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1] Longitudinal study of neuropathy, microangiopathy, and autophagy in sural nerve:  
Implications for diabetic neuropathy 
Simin Mohseni, Avdelningen för Neurobiologi, Linköpings Universitet 
 
Simin började med att beskriva processen för Wallersk degeneration att det är en Ca2+-beroende 
process samt involverar även inflöde av makrofager i skadeområdet. 
 
Begreppet g-ratio för att påvisa demyelinisering presenterades: 
 

 
 
 
Mikroangiopati som en tänkbar patogenetisk mekanism för uppkomst av neuropati diskuterades 
likväl de histologiska fynd som anses påvisa mikroangiopati, såsom kapillär densitet och endotel 
membran tjocklek/diameter i nervbiopsier. 

 
 



Autofagi som en normal process i celler för att ta hand med cellens slagsprodukter och föråldrade 
organeller diskuterades. Autofagi i human nerv har påvisats hos personer med diabetes i Simins 
tidigare studier. 
 

 
 
Autofagistrukturer påvisas i human medianusnervbrenar vid Diabetes Mellitus typ 1, och 2 (T1D och 
T2D), inflammatorisk polyneuropati (vaskulitneuropati + CIDP) samt kronisk idiopatisk axonal PNP 
(CIAP).  Vid diabetes ses autofagirelaterade strukturer i perifer nerv oftare vid typ 1 än typ 2. 
 

 
 
Det är fn oklart om autofagi är en normal konsekvens av nervskada, eller om det dessutom själv kan 
bidra till nervskadan. Denna fråga är viktig eftersom det finns kunskap om läkemedel som kan 
facilitera autofagiprocessen, såsom rapamicyn. 
 
 
 
 
 



Simin presenterade även en 11 års uppföljningsstudie av mikroangiopati och autofagi vid diabetes på 
30 patienter med normal eller nedsatt glukostolerans samt med T2D som hade genomgått en 
nervbiopsi i början, samt vid uppföljning 11 år senare hos 12st av dessa. 
 

 
 
Resultat– två av patienterna hade efter 11 år förlorat nästan hälften av grovkalibriga axon. 
Basalmembran av endotel i endoneurinala kärl hade ej ändrat sig, men en del andra parametrar hade 
ändrats. Mikroangiografiska fynd förekom inte i endoneurinala kärl hos de med nedsatt 
glukostolerans.   
Gällande autofagi-relaterade strukturer (ARS), var andel ARS i myeliniserande fibrer nästan noll efter 
11 år. Detta är ett intressant fynd, men svårt att förklara bla eftersom det var en blandning av 
patienter med T2D vid 11 års uppföljning, dvs de som hade diabetes fr början och de som hade 
normal glukostolerans och hade under uppföljningstiden på 11 år konverterat till T2D. 
 

 
2]  Muskelbiopsidiagnostik av neuromuskulära sjukdomar 
Olof Danielsson, Neuromuskulära enheten, Linköping 
 
Basics om muskelbiopsitekniken och analysmetod med olika färgningar gicks igenom 
Information man kan erhålla fr ljusmikroskopi respektive elektromikroskopi diskuterades. 
Viktigt med korrekt omhändertagande av muskel vid biopsi och fram till mikroskopisk analys. 
Patientfall med LGMD2T, ZASP-myofibrillär myopati, MELAs, Multiple Carnityn Dekarboxylas brist 
visades. 
 
En djupdykning gjordes om tillståndet Immunmedierad Nekrotiserande Myopati. 
INM är en immunmedierad myopati som ofta, men inte allt är förknippad med pågående 
statinbehandling. 
Muskelbiopsin kännetecknas av mer nekros än inflammation. 
Perivaskulära infiltrat förekommer och uttryck av MHC klass I är uppreglerat, men kan vara normal 
hos vissa. 
Membrane Attack Complex (MAC) färgning är alltid pos runt muskelfibrer, och anses vara det mest 
typiska fyndet histopatologiskt. 
CK värdet är ofta >100. 
Det är vanligt att påvisa serum antikroppar mot HMG-CoA reduktas hos patienter med INM 
(analyseras på Wieslab), men dessa ak har inte en 100% specificitet och kan även påvisas vid 
polymyosit. 
Ett pos svar på immunterapi med tex IVIG har beskrivits. 
 
 
 
 
 



3]  Extrainsatt presentation om MG och MG registret av Fredrik Piehl 
Centrum för Neurologi Stockholm (SLL) och Karolinska Institutet. 
 
Fredrik redovisade kort för en retrospektiv studie av Svenska patienter med generaliserad MG som 
beh med 500mg doser rituximab, med minst 6m intervall vs. standard immunologisk beh med tex 
azatioprin, där andel patienter i remission visar sig vara högre-, och de som hoppar av resp. 
behandlingen pga biverkningar lägre för de som behandlats med rituximab. Detta arbete är fn In 
Press i jama Neurology. 
 
Fredrik beskrev att resultat av pos klinisk erfarenhet med rtx vid MG gjort att man på Karolinska 
föredrar det preparatet till andra mer traditionella icke-steroid läkemedel som historiskt brukar 
användas för långtidsbehandling av myasteni. Praxis med att ge en dos rituximab a 500mg iv vid 
nydiagnostiserad generaliserad MG hos yngre patienter inför tymektomi presenterades. 
Fredrik nämnde även möjlighet till beh med IL-6 hämmande MaB tocilizumab (Roactemra) hos 
rituximab-resistenta MG fall (case report publiserad 2017). 
 

  
 
Svenska Neuro registrets användning för att rekrytera patienter till pågående studier såsom Rinomax 
och GEMG diskuterades. Betydelsen av att registrera alla landets MG patienter och dessutom föra in 
klinisk data såsom pågående behandlingar diskuterades. 
 

 
4] Patientfall 
Kristin Samuelsson från Neurologen Karolinska presenterade ett patientfall med vuxendebuterande 
sensorisk neuropati och ataxi där man initialt bedömde bilden som en Sjögrenutlöst neuropati, men 
där slutdiagnosen blev en (DNA verifierad) cerebellär ataxia, neuropathy, and vestibular areflexia 

syndrome, dvs CANVAS. 
  

 
 
5]  An ultrafast system for signaling mechanical pain in human skin – nyupptäckt av  
speciella Α-β nociceptorer 
Håkan Olausson, Klinisk Neurofysiologi, Linköping. 
 
Mikrografi är en invasiv elektrofysiologisk metod för att undersöka enskilda axon 

 



 
 
Ultraljud kan göra det lättare att hitta rätt när man sticker med elektroden: 

 
 
Nuvarande lärobokskunskap är att omyeliniserade (C) och tunt myeliniserade (Aδ) fibrer sköter 
smärta/temp sensibiliteten medan myeliiserade Aβ fibrer sköter beröringssensibilitet 

 

  
 
Håkan redovisar för data som talar för att Aβ fibrer förmedlar smärta ultra-snabbt vid nociceptiv 
mekanisk stimuli.  
 
 



 
-Human ”knockouts” 
-HSAN 5 C och Aδ denerverade personer 
-Aδ denerverade personer hade svårt att känna nålstick, det kunde däremot HSAN 5 patienterna 
känna nålstick eftersom de har intakta Aβ fibrer. 
-Aβ fibrer fungerar med hjälp av natriumkanaler NaV 1.7 
-Överaktivitet i Aβ fibrer leder till allodyni 
 
Slutsatsen: Denna nya data antyder att man ska ifrågasätta nuvarande dogma om de typer av 
nervfibrer involverade i nociceptiv smärta (stickkänsla = pinprick), och hävdar att det är 
myeliniserade Aβ fibrer som traditionellt ansetts enbart sköta beröringsinnet, är även inblandade i 
förmedling av nociceptiv smärta. 
 

 
6]  Polyneuropati och smärta 
Jonas Lindh, Neurosektionen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping   
 
Jonas sammanfattade klinisk kunskap om neuropatisk smärta och de symtom smärtan  
manifesterar sig som. Dessutom presenterades kliniska fenotypen för kronisk idiopatisk  
axonal polyneuropati (CIAP) bla fr Jonas egna tidigare doktorandstudier. 
CIAP påverkar även livskvalitet mätt med EQ-5D och SF36 skalorna. 
 
Jonas redovisade även för resultat av sin analys av bioaktiva endogena lipider hos patienter  
med CIAP där 21 patienter med neuropatisk smärta och 27 utan smärta hade inkluderats. 
Endocannabionider & N-acylethanolaminer är lipidbaserade neurotransmittorer som binder till 
cannabioidreceptorer i CNS och PNS och medierar smärta och inflammation. 
Receptorer för endokanabioider finns i dorsal hornen där de sannolik modulerar smärta genom att 
påverka nedåtgående noradrenerg input från hjärnstammen. 
Många av dessa fibrer är primärt GABAerga och cannabinoid stimulering kan resultera i ökad 
noradrenalin frisättning och attenuering av smärtstimulering i periferin och dorsalroten. 
 
-2-archidonoylglycerol (2-AG) är en ren agonist till CB1 och CB2 receptorerna. Lägre nivåer setts hos 
patienter med neuropatisk smärta jmf gruppen utan smärta.  
-Palmitoylethanolamid (PEA) är en agonist till PPAR, TRPV och GPR55 receptorerna. 
-Stearoylethanolamid (SEA) och Oleolethanolamid (OEA) är en agonister av PPAR receptorn. 
 
Förhöjda nivåer av OEA och PEA setts vid Chronic Widespread Pain (såsom fibromyalgi) 
 
Resultat: I Jonas studie av 48 patienter med CIAP sågs ingen skillnad avseende nivå av PEA, SEA, OEA, 
2-AG i blod mellan patienter med smärtsam vs de med icke-smärtsam neuropati, men nivå av 2-AG 
var signifikant högre hos de med smärta och parestesi i fötterna jmf patienter med smärta utan 
parestesi. 
 
Slutligen gick Jonas om EFNS artikel fr 2010, samt Gwathmey et al., BMJ 2019 om evidensgrad för 
olika farmakologiska behandlingar för neuropatisk smärta. Tabellen nedan är fr sistnämnda 
referensen. 



 
 
Ovan reviews avråder från användning av opiater för behandling av neuropatisk smärta delvis  
på grund av dålig effekt och även pga biverkningar. 
 
Vad gäller cannabis, så finns ingen evidens för effekt mot neuropatisk smärta enligt en  
Cochraner review fr 2018 

 

 
 
 
 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

2018, Issue 3. Art. No.: CD012182. DOI: 

10.1002/14651858.CD012182.pub2. 



7]  Nationell högspecialiserad neuromuskulär vård 
Anna Lord & Mattias Magnusson, socialstyrelsen 
 
Kriterier för att en diagnosgrupp skall av Socialstyrelsen (SOS) beräknas som ”högspecialiserad” är: 

 
 Offentligt finansierad hälso-och sjukvård som är komplex eller sällan förekommande  

 Kräver viss volym och multidisciplinär kompetens för goda vårdresultat 

 Medför stora investeringar eller höga kostnader   

 Bedrivs som mest vid fem enheter i landet  
 
Socialstyrelsen har under 2017 gett regioner ett uppdrag att hitta en arbetsprocess för att föreslå 
diagnosgrupper som har nytta av centralisering till det som kallas rikssjukvård (=nationell 
högspecialiserad vård). 
 
Nationella Programområden (NPO) har ombetts ge förslag på vårdområden att genomlysa för hög 
spec vård. NPO har bildat en sakkunnig grupp för att ta fram ovan förslag för neurologiska sjukdomar. 
 
Denna sakkunniga grupp för diagnosgruppen neuromuskulära sjukdomar består av: 
 
•Bettina Herm, specialist i barnneurologi med habilitering, Norra 
•Agneta Markström, specialist i lungmedicin, Uppsala-Örebro 
•Martin Engvall, specialist i neurologi, Stockholm-Gotland 
•Olof Danielsson, specialist i neurologi, Sydöstra  
•Christopher Lindberg, specialist i neurologi, Västra 
•Lars Klintberg, specialist i kardiologi, Västra 
•Henrik Düppe, specialist i ortopedi, Södra 
•Annika Lundkvist Josenby, specialist i pediatrisk fysioterapi, Södra 
•Lise Lidbäck, patientrepresentant, ordf. i patientorganisationen Neuro 

 
Sakkunniggruppen har föreslagit att högspecialiserad neuromuskulära vård skall att inrättas på fyra  
enheter i landet. 
 
Detaljer kan läsas på: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument- 
webb/ovrigt/neuromuskulara-sjukdomar-remissversion.pdf 
 
NPO avser skicka ut remiss till specialistföreningar, patientorganisationer mfl. med fråga ifall nedan 
fem patientgrupper med neuromuskulära sjukdomar skall bli föremål för vård på enbart de 4 centra 
som på sikt godkänns bedriva hög spec neuromuskulär vård i landet: 
 



 
 
SNEMA har erhållit ovan remiss och bör besvara SOS senast 1/10. Ämnet kommer att diskuteras i 
SNEMAs styrelse. 
 
I slutändan kommer det färdiga förslaget att skickas in the landets olika regioner 
(universitetssjukhus) för att varje region skall definiera om de har förutsättningar för att utses som 
ett av de 4 hög spec centra 


