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Förkortningar  

(Bokstavsordning) 

AS = Akademiska sjukhuset  

CI = Confidence Interval  

CMI = Chiarimissbildning typ I  

CMII = Chiarimissbildning typ II  

CNS = Centrala Nervsystemet  

CSF = Cerebro Spinal Fluid, Cerebrospinalvätska  

FM = Foramen Magnum  

ICD 10 = The International Classification of Diseases, 10th revision  

MRT = Magnetresonanstomografi  

NK = Neurokirurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset 

SHM = syringohydromyeli 

OR = Odds Ratio  

PFDD = Posterior Fossa Decompression with Duraplasty 

PFD = Posterior Fossa Decompression without duraplasty  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Charimissbildning typ I är den vanligaste typen av Chiarimissbildning och förekommer i 

radiologiska material hos ca 0,5% av befolkningen. Chiarimissbildning tros idag främst bero på 

en minskad volym i bakre skallgropen, vilket i sin tur ger upphov till en herniering av 

lillhjärnan och trängsel runt Foramen Magnum. Symptombilden är bred och sträcker sig från 

helt asymptomatiska patienter till patienter med svåra symptom. Behandlingen är kirurgisk 

och syftar till att minska trängseln i bakre skallgropen. Det postoperativa utfallet är 

övervägande positivt i flera stora material, även om den optimala operationsmetoden 

fortfarande är omdiskuterad. 

 

Denna studie syftar till att retrospektivt kartlägga och undersöka patienter med 

Chiarimissbildning typ I som behandlats under en 20-års period på Neurokirurgiska kliniken 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Ett antal pre-, peri- och postoperativa faktorer har 

undersökts och deras eventuella associationer mellan postoperativt utfall och komplikationer. 

Symptomen vid det sista uppföljningstillfället har undersökts, varefter patienterna indelats i en 

av tre utfallsgrupper; 1) Bättre 2) Oförändrad 3) Sämre.  

 

Av de 91 patienterna som inkluderats i studien var 59 kvinnor och 32 män. Resultaten bekräftar 

det positiva utfallet för de patienter med CMI som selekteras för kirurgisk behandling. Den 

generella komplikationfrekvensen för den studerade gruppen var 37,4%., men merparten av 

komplikationerna är övergående och tycks inte påverka operationsutfallet. I övrigt uppvisar 

denna studie resultat jämförbara med tidigare studier avseende preoperativa symptom och 

postoperativt utfall.  

 

Nyckelord: Chiarimissbildning typ I, operationsutfall, komplikationer 
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Abstract  

Objective: Chiari Malformation type I is not fully understood and the treatment and surgical 

techniques remain disputed. This study aims to assess a defined group of patients with Chiari 

malformation type I regarding a series of pre-, peri- and postoperative factors. 

Methods: A retrospective study of 122 patients treated for Chiari malformation type I in a 20 

year period at the Neurosurgical Department at Uppsala University Hospital. A series of pre- 

peri and postoperative factors were studied and analyzed. Symptoms at the last follow up were 

assessed according to three outcome groups 1) Improved 2) Unchanged 3) Worse.  Possible 

associations between outcome and complication rate were analyzed from the data collected.  

Results: Out of the 122 patients, 91 were selected for surgery and further studied. Out of these 

91 patients, 59 were women and 32 men. The mean age at the time of surgery was 36,7 years. 

The most common preoperative symptom was headache ( n= 66, 72,5%) and 36 (39,6) of the 

patients presented with syringohydromyelia. Most of the patients (n = 77, 84,6%) were treated 

after the year 2000. 75 (83,3%) of the 91 patients were assessed improved at the last follow 

up. 34 (37,4%) of the patients had one or more complications.  

Conclusion: The results of this study are in line with previous studies regarding preoperative 

presentation and outcome. A relatively high complication rate is seen, but most of the 

complications are of a transient character and do not seem to affect the general outcome.  

 

Key words: Chiari malformation type I, syringohydromyelia, outcome, complications, dural 

grafts  
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Bakgrund  

Översikt 

Chiarimissbildning omfattar fyra olika grader av tonsillherniering och beskrevs redan under 

slutet av 1800-talet av Hans Chiari, en österrikisk patologiprofessor verksam i Prag. Den även 

förekommande beteckningen Arnold Chiari-missbildning anses idag något missvisande då 

professor Julius A. Arnold endast beskrev en enda patient med tonsillherniering och Chiari II 

(1,2).  

Professor Chiari beskrev ursprungligen tre olika typer av tonsillherniering, Chiarimissbildning 

typ I (CMI), Chiarimissbildning II (CMII) och Chiarimissbildning typ III. Chiarimissbildning typ 

IV beskrevs först i en senare publikation. Chiarimissbildning typ IV omfattar ingen förekomst 

av tonsill- eller hjärnstamsherniering, varför denna form mer och mer börjar försvinna från 

gruppen av Chiarimissbildningar (1). De olika typerna av Chiarimissbildningar har olika 

karakteristika (se tabell nedan)  

Tabell 1. Översikt Chiarimissbildningar  

Chiarityp Karakteristika  

I Tonsillherniering >5 mm nedom Foramen Magnum 

med eller utan syringohydromyeli.   

II Herniering av tonsiller och de nedre delarna av 

hjärnstammen i spinalkanalen, ofta nedanför C2-nivå. 

Flertalet associerade missbildningar och oftast samtidig 

förekomst av hydrocefalus och myelomeningocele.  

III Mycket ovanlig form av Chiarimissbildning med 

occipital eller cervikal encephalocele.  

IV Liksom III mycket ovanlig och allvarlig cerebellär hypo- 

eller aplasi. Ingen herniering  

Det finns även andra, mindre vanliga, former av tonsill- eller hjärnstamsherniering som 
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Bild från: www.chiariinstitute.com 

beskrivits på senare år; Chiari 1.5, som precis som namnet uppger är en form med drag av 

både CMI och CMII. En än mer ovanlig form, Chiari 0 har även beskrivits, och innefattar 

patienter med syringohydromyeli men med ringa eller ingen herniering. Då behandlingen av 

dessa Chiari 0-patienter kirurgiskt motsvarar bakre dekompression har även denna 

patientgrupp kommit att innefattats av Chiaribegreppet (1,3).  

Chiarimissbildning typ I 

 

Kongenital CMI är den 

huvudsakliga formen av CMI, 

även om den ofta upptäcks 

först i tonåren eller i vuxen 

ålder (3). CMI tros bero på en 

felaktig utveckling av bakre 

skallgropen, vilket ger upphov till en, sett till volymen, liten 

bakre skallgrop (2,3). Flera studier har visat att just vuxna CMI-patienter har en minskad bakre 

skallgropsvolym i förhållande till dess innehåll (1,3–5). På grund av trängseln i bakre 

skallgropen störs likvordynamiken runt Foramen Magnum (FM), vilket i sin tur ger tros ge 

upphov till CMI och syringohydromyeli (SHM) (1,3,6). Andra teorier om sjukdomens uppkomst 

fokuserar mer på likvordynamiken, där ett sänkt intraspinalt likvortryck i förhållande till det 

intrakraniella trycket skapar en gradient nedåt som i sin tur ger upphov till tonsillherniering 

och syringohydromyeli (1,6). Även innebörden av det trycket som cerebrospinalvätskan utövar 

vid valsalva har diskuterats (1,7). Vid valsalva eller ansträngning uppstår en tryckvåg i 

lumbalryggen, som överstiger trycket i hjärnans ventriklar. Efter valsalva eller ansträngning 

sjunker sedan detta tryck snabbt, emedan trycket i ventriklarna stiger. Detta tros i sin tur skapa 

ett tryck nedåt FM som kvarstår upp till ett par minuter. Till slut skapar detta tillfälliga tryck en 

herniering av lillhjärnstonsillerna.  Det finns även dokumenterade familjära anhopningar, vilket 

tyder på att det finns en genetisk komponent (8,9)  

Förvärvad CMI kan vara sekundärt till antingen en diskrepans mellan volymen i bakre 

skallgropen och dess innehåll (ex vid tumörprocesser eller sjukdomar som minskar volymen i 

den bakre skallgropen) eller till likvorhypotension. Likvorhypotension kan i sin tur förekomma 

spontant på grund av läckage eller sekundärt till likvortappning (3).  
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Symptom 

Symptombilden vid CMI är bred och inbegriper allt från helt asymptomatiska patienter till dem 

med grava symptom (1,2). Symptomen brukar indelas i undergrupper som omfattar 1) 

Huvudvärk (vilket innefattar valsalvarelaterad huvudvärk) 2)Hjärnstams- och cerebellära 

symptom 3) Spinala symptom.  

Det vanligaste symptomet brukar uppges vara huvudvärk, med eller utan association till 

ansträngning/valsalva, även om huvudvärk inte behöver finnas med i symptombilden alls. 

Huvudvärken är ofta belägen i bakhuvudet och/eller nacken och förekommer vanligen attackvis 

(1–3).  

Vid kompression av hjärnstammen och cerebellum kan en rad olika symptom uppstå, som 

nystagmus, kranialnervspåverkan (kranialnervspar IX, X, XI och XII) och ataxi, men även andra 

symptom som sömnapné, andningssvårigheter och svimningar förekommer (4).  

De spinala symptomen innefattar sensorisk och motorisk påverkan, och ses ofta tillsammans 

med SHM. Muskelsvaghet, domningar, dysestesi och dålig balans är några av symptomen dessa 

patienter uppvisar (1,4).  

Syringohydromyeli 

SHM innebär en patologisk likvorvidgning av centralkanalen. 

Hydromyeli beskriver en vätskeansamling som vidgar 

centralkanalen, medan syringomyeli beskriver bildandet av en 

likvorcysta eller syrinx i den vita substansen. Eftersom dessa 

tillstånd i de flesta fall förekommer simultant är en kombination av 

uttrycken bättre för att beskriva sjukdomsprocessen. SHM är ett 

sekundärt tillstånd som kan uppstå till följd av flera olika andra 

sjukdomstillstånd. Bland de primära sjukdomstillstånden som kan 

ge upphov till SHM kan nämnas Chiarimissbildning, trauma, 

neoplasier i centrala nervsystemet (CNS) , araknoidit och 

arteriovenösa missbildningar. Idiopatisk SHM förekommer 

också. CMI tros idag vara den vanligaste orsaken till SHM, följt av idiopatisk SHM (1,10).  
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SHM kan ge upphov till flertalet symptom, däribland sensoriska bortfall i extremiteterna, 

spasticitet i nedre extremiteter och reflexbortfall. Diagnosen ställs med 

magnetresonanstomografi (MRT), precis som vid CMI, och bör innefatta MRT av den 

kraniocervikala övergången för att utesluta eller upptäcka CMI om den bakomliggande 

patologin inte redan är känd (1).  

Förekomsten av SHM vid CMI har i vissa studier setts hos så många som upp till 75-85% av 

patienterna (11,12), emedan lägre siffror återfinns i andra studier (13). Precis som vid CMI 

finns ingen medicinsk behandling, utan är i huvudsak kirurgisk beroende på bakomliggande 

tillstånd (1,10).  

Diagnos  

Vid misstanke om CMI erhålls diagnosen med MRT, där en magnetkameraundersökning av 

hjärnan enligt standardförfarande är tillräcklig. Därtill ska MRT helrygg utföras för att utreda 

eventuell förekomst och utbredning av syringohydromyeli (1).  

Den radiologiska definitionen av CMI är något omdiskuterad. En kombination av 

tonsillherniering överstigande tre-fem millimeter, kraniocervikal trängsel och ett spetsigt 

utseende på tonsillerna brukar innefattas i den radiologiska beskrivningen (1,3,14). Avseende 

graden av tonsillherniering råder ingen klar konsensus gällande vilken grad av herniering som 

motsvarar en CMI-diagnos. I en studie med 82 friska individer var medelavståndet mellan 

tonsillspetsarna och Foramen Magnum (FM) 2.9 +- 3.4 mm ovan FM. Hos tretton CMI-patienter 

i samma studie var avståndet 10.3 +- 4.6 mm nedom FM (15). I en annan studie av var 

medelavståndet mellan tonsillspetsarna och FM hos en frisk kontrollgrupp 1 millimeter ovan FM 

(med en spridning mellan 8 millimeter ovan till 5 millimeter nedom FM). I den studien 

undersöktes även 25 patienter med CMI där medelavståndet mellan tonsillspetsarna och FM var 

13 mm nedom FM med en spridning mellan 3-29 mm nedom FM (16). Milhorat et al studerade 

364 patienter med symptomatisk CMI och fann att tonsillhernieringen hos 32 patienter (9%) 

understeg 5 mm (4). Sammanfattningsvis finns inga absoluta gränser gällande tonsillherniering 

vid CMI och den radiologiska bilden bör alltid sammanvägas med symptom.  

Epidemiologi  

Den radiologiska incidensen av CMI enligt ovanstående radiologiska kriterier uppges i olika 

studier till runt 0,5 % (2,3,13). 
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Bild från: 

http://neuros.net/sv/chiari_missbildningar.php 

 

Flera studier har visat på en viss övervikt av kvinnor (ref 15, 10 17 från art 4) med CMI, ibland 

med så stor övervikt som 3:1 (2,4,17).  

Behandling  

Flera typer av medicinsk behandling, bland annat NSAID, triptaner, 

tricykliska antidepressiva och opiater, såväl som lokala steroidinjektioner 

har prövats på CMI patienter utan framgång (18). Idag är uppfattningen att 

behandlingen av CMI är kirurgiskt eller konservativ, beroende på 

symptombild och radiologi (1,19) Behandlingen av förvärvad CMI beror på 

den bakomliggande orsaken (3).   

Den kirurgiska behandlingen kallad bakre dekompression syftar till att 

minska den kraniocervikala trängseln och säkra ett normalt likvorflöde från 

bakre skallgropen (2,3). Tekniken liknar den som används vid tumörkirurgi 

i bakre skallgropen. Med patienten i bukläge görs en incision från 

Protuberantia Occipitalis Externa till Processus Spinosus på CII (se 

bild). Därefter görs en incision ned till benet varefter en 

suboccipital kraniektomi görs. Duran kan öppnas eller lämnas 

intakt. Laminektomi eller resektion av CI och CII utförs ofta samtidigt för fullgod 

dekompression (1). 

Vid duraöppning används ofta någon typ av graftmaterial för att täcka duradefekten, så kallad 

duraplastik. Det finns ett antal olika typer av grafts att tillgå, såväl resorberbara som icke-

resorberbara. Spongostan är ett absorberbart gelatinartat material från gris som främst 

används som blodstillande i flera former. Spongostan resorberas i vävnad inom fyra till sex 

veckor. DuraGen är ett annat resorberbart material som används just för duraplastik (20). En 

annan typ av resorberbart durasubstitut som används kallas Durepair och är ett icke syntetiskt 

durasubstitut gjort av kollagen från ko (21). Autolog fascia kan också användas som 

durasubstitut, ofta i kombination med muskellambå för täckning (22). I kombination med 

ovanstående används ofta Tisseel, som är ett vävnadslim innehållande fibrinogen och trombin. 

Tisseel kan användas för att förbättra hemostas och förstärka suturer, inom neurokirurgin 

särskilt vid öppning av duran (23).  

Det finns ingen konsensus gällande exakt vilka patienter som ska behandlas och vilken 

operationsmetod som bör användas (3,24–26). I slutet av nittiotalet gjordes i USA ett försök att 

http://neuros.net/sv/chiari_missbildningar.php
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definiera rådande kirurgiska strategier i behandlingen av CMI. En enkät skickades ut till 

medlemmarna i The Pediatric Section of the American Association of Neurological Surgery med 

frågor den kirurgiska behandlingen av barn med Chiarimissbildning (19,24). Merparten av de 

tillfrågade (83%) svarar i enkäten att fortsatt observation är att rekommendera för patienter 

som är asymptomatiska eller saknar symptom relaterade till SHM och/eller 

chiarimissbildningen. Dock svarade mer än hälften (61%) att patienter med radiologisk 

progredierande SHM men med avsaknad av symptom bör erbjudas kirurgi.  2006 gjordes en 

liknande enkätundersökningen på en konferens för American Society of Pediatric 

Neurosurgeons, där ett antal patientfall presenterades med efterföljande frågor om 

behandlingsmetod av patienter med CMI och SHM. Över 90% av deltagarna på konferensen 

besvarade enkäten, och här var trenden tydligt, enbart 15% av de tillfrågade rekommenderade 

konservativ behandling av asymptomatiska patienter med CMI och SHM (27).  

Merparten av amerikanska neurokirurger i studien från slutet av nittiotalet rekommenderade 

bakre dekompression med duraöppning (Posterior Fossa Decompression with Duraplasty, 

PFDD) med eller utan samtidig resektion av CI och CII. De senaste åren har mindre invasiv 

dekompression, utan att öppna duran blivit mer populär (Posterior fossa Decompression 

without duraplasty, PFD) och vissa studier har visat likartade resultat mellan dessa mer eller 

mindre invasiva metoder. Risken för reoperation tycks dock högre vid PFD (25,27) medan 

risken för komplikationer och postoperativt resultat inte tycks skilja mellan de olika metoderna 

(25,27,28).  

Prognos  

Naturalförloppet vid CMI är inte helt känt. Enstaka fallrapporter har visat på spontan 

förbättring vid CMI, något som dock anses mycket ovanligt (11). För de CMI-diagnosticerade 

patienter som behandlats konservativt tycks naturalförloppet vara godartat med enstaka fall av 

förbättring eller försämring (29).  

Positiva utfallsdata efter dekomprimerande kirurgi vid CMI har rapporterats till över 70% hos 

CMI-patienter i flera större studier (26,28,30). Dock tycks vissa preoperativa symptom 

predisponera för ett bättre utfall, så som huvudvärk och ataxi, medan längre preoperativ 

symptomduration och symptom förenliga med SHM har en sämre prognos (28) 
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Målet med studien  

 

Det övergripande målet med studien är kartlägga de patienter med CMI som vårdats på 

Neurokirurgen (NK) på Akademiska Sjukhuset (AS) i Uppsala under de senaste 20 åren. Andra 

specifika mål med studien var: 

 

I  Att undersöka den möjliga associationen mellan den postoperativa 

komplikationsfrekvensen och ett antal pre- och perioperativa faktorer  

 

II  Att undersöka den möjliga associationen mellan preoperativa symtom och postoperativt 

utfall.  

 

 

Efter att ha arbetat på NK vårdavdelning 85E under tre månader var jag förvånad över vilken 

bred symptombild och vilka bitvis svåra symtom dessa patienter kan uppvisa. Efter att ha läst 

mer om CMI i litteraturen insåg jag att det material som finns tillgängligt i journaler på 

Neurokirurgen (NK) är tämligen stort, även internationellt sett. Tanken på att kunna bidra till 

kunskapen om CMI, om än bara NK i Uppsala har varit en inspiration för mig under tiden jag 

har arbetat med studien.  
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Metod 

 

Studiepopulation och studiedesign 

Denna studie är ett projektarbete motsvarande 30 högskolepoäng inom ramen för 

läkarprogrammet vid Uppsala Universitet. Samtliga data har insamlats på neurokirurgiska 

kliniken (NK) på Akademiska sjukhuset (AS) i Uppsala. Upptagningsområdet Uppsala omfattar 

1,9 miljoner invånare från sju landsting, där sammanlagt 24 olika sjukhus remitterar patienter 

till NK. Varje år utförs runt 2200 operationer på kliniken (2011) och ca 2700 vårdtillfällen 

registrerades samma år (31).  

Sedan tidigt 1990-tal har 122 patienter med konstaterad eller misstänkt CMI bedömts och i de 

flesta fallen behandlats på NK på AS. Samtliga av dessa finns registrerade på ett informellt 

register på NK, varför just denna patientgrupp lämpar sig väl för en studie. Av praktiska skäl 

har inte patienter utanför registret inkluderats eller eftersökts.  

Studien är en retrospektiv journalgenomgång av dessa 122 patienter. Journalmaterialet utgörs 

dels av elektroniska journaler (Cosmic) dels inskannade pappersjournaler för de patienter som 

behandlats före övergången till elektroniska journaler år 2004. Samtliga data har samlats in och 

sammanställts i Microsoft Excel 2007.  

Varje journal för de patienter som studien omfattar har gåtts igenom systematiskt efter samma 

modell, där först de preoperativa, perioperativa och postoperativa faktorerna undersökts (se 

bilaga 1 för sammanställning). Samtliga patienter avidentifierades genom att personnumret 

ersattes med en kod inför de statistiska analyserna. Kodnyckel förvaras lösenordsbelagd och 

skild från den slutliga SPSS-filen.  

Den operationsmetod som använts på NK på AS under den aktuella tidsperioden är suboccipital 

dekompression med duraöppning samt med eller utan resektion av atlas och axis.  

Preoperativa faktorer som undersökts  

Ålder vid operation är satt som ålder vid slutet av året för operationen. Den preoperativa 

radiologin innefattar förekomst av syringobulbi och syringohydromyeli (samma kategori vid 

datainsamlingen) samt en separat kategori kallad övrigt (exempelvis förekomst av 

araknoidalcysta). Symtomen preoperativt har återgetts i text vid datainsamlingen, men har i 



15 

 

efterhand indelats i tre kategorier för den statistiska analysen. De tre kategorierna är 1) 

Huvudvärk samt eventuell association till valsalva/ansträngning har angetts vid 

datainsamlingen. 2) Spinala symtom, vilket inkluderar motoriska och sensoriska symtom samt 

förekomst av yrsel utan nystagmus. 3) Hjärnstams- och cerebellära symptom. Slutligen har 

förekomsten av övriga sjukdomar registrerats vid datainsamlingen (se bilaga 1 för indelning).  

Perioperativa faktorer som undersökts  

Då samtliga patienter har opererats med en suboccipital dekompression men i vissa fall med 

total eller partiell laminektomi av CI och eller CII har operationsmetoden återgetts i ord vid 

datainsamlingen. Operationslängden har eftersökts i anestesijournaler och angetts i de fall där 

det finns en angiven totaltid för operationen i anestesijournalen. Blodförlusten i mL är den 

uppgivna blodförlusten i anestesijournalen som finns inskannad i Cosmic. I datainsamlingen 

har tre kategorier använts för duragraft; 1) Enbart Spongostan 2) Spongostan och Tisseel 3) 

Övrigt, vilket innefattar samtliga övriga duragrafts eller kombinationer som använts. Eventuell 

användning av postoperativt dränage som lagts in under operationen har också registrerats vid 

datainsamlingen.  

Postoperativa faktorer som undersökts  

Suturtagning har registrerats i dagar postoperativt. Uppgift om suturtagning har i de flesta fallen 

hämtats från sjuksköterskeepikrisen. Vårdtiden omfattar enbart vårdtiden på NK alternativt på 

annan avdelning utlokaliserad från NK och är angiven i dagar. En till kategori för total 

slutenvårdstid har upprättats vid ytterligare slutenvårdstillfällen på NK. Uppföljningstiden 

postoperativt på neurokirurgen är angiven i månader och innefattar även telefonkontakt som 

uppföljningstillfälle. Förekomst av syringohydromyeli postoperativt har indelats i två kategorier, 

1) Lika eller mer än preoperativt 2) Minskat/sammanfallen. Förekomsten av ett antal 

komplikationer har undersökts. Eventuell reoperation eller sårrevision har registrerats i 

samma grupp, emedan inläggning av VP-shunt är en egen kategori som undersökts separat. 

Infektion räknas som en konstaterad infektion med positivt odlingsresultat alternativt en 

misstänkt infektion som antibiotikabehandlats med symptom som feber, rodnad eller svullnad 

vid stället för infektionen eller smärta vid infektionsstället. Infektionsgruppen har indelats i två 

kategorier; 1) CNS/sårinfektion (i operationsområdet) samt 2) Annan infektion, ex UVI. 

Gruppen andra komplikationer innefattar komplikationer kopplade till operationen som inte 

beskrivs i någon av de ovanstående grupperna.  
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Symptomen vid sista besök/kontakt har undersökts för att utvärdera det postoperativa utfallet. 

Skattningen har gjorts genom att utvärdera symptombilden vid den sista postoperativa 

uppföljningen i Cosmic. Utfallet har efter datainsamlingen indelats i tre grupper, 1) Bättre 

postoperativt, med minskade symptom och fungerande vardag (tillbaka/delvis tillbaka i arbete 

eller aktivitet) 2) Oförändrat med likartade symptom och en funktionsnivå motsvarande den 

preoperativa 3) Försämrad, med en värre symptombild och lägre aktivitetsnivå än preoperativt. 

Därtill har de preoperativa symptomen utvärderats vid sista uppföljningstillfälle i samma tre 

symptomgrupper som preoperativt i kategorierna 1) Bättre/oförändrat 2) Sämre. 

Följande patienter beskrivs separat men inkluderas inte i studien: 1) Patienter som inte 

opererats av olika skäl eller behandlats på annan ort 2) Patienter utan registrerad postoperativ 

uppföljning eller uppföljning understigande tre månader. 3) Annan konstaterad diagnos, som 

CMII. De patienter som inte behandlats kirurgiskt har studerats avseende symtombild, eventuell 

fortsatt uppföljning och utredning, potentiell feldiagnos och huruvida de erbjudits operativ 

behandling men tackat nej (se bilaga 2).  

Statistiska analyser 

För att beskriva materialet gjordes frekvensuträkningar på preoperativa bakgrundsfaktorer, 

perioperativa faktorer och postoperativa data. För undersöka samband mellan dessa faktorer 

och det postoperativa utfallet samt komplikationsfrekvensen gjordes korstabeller för de 

variabler som är dikotoma och binära regressionanalyser för de kontinuerliga och kategoriska 

variablerna.  

SPSS version 18.0 har använts för de statistiska analyserna och signifikansnivån har satts till ett 

P-värde på < 0,05.  
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Resultat  

 

Preoperativa bakgrundsfaktorer 

 

Av de 91 inkluderade patienterna i studien var 59 kvinnor och 32 män (se tabell 1). Medelåldern 

var 36,7 år (SD +- 16,3), den yngsta patienten var vid operation tre år och den äldsta 73 år. 41 

(45,1 %) av patienterna i studiegruppen var väsentligen friska vid inskrivning, frånsett CMI-

diagnosen medan 50 (54,9%) hade ett eller fler övriga hälsoproblem utöver CMI. Det vanligaste 

övriga hälsoproblemet frånsett CMI var kategorin övrigt (n=11, %=12,1), följt av tidigare 

kirurgiska hälsoproblem (n=10, %=11,0), hjärt-kärlsjukdom (n=9, %=9,9), övriga neurologiska 

hälsoproblem (n=8, % =8,8) och slutligen psykiska besvär (n= 6, %=6,6) samt lungsjukdomar 

(n= 6, %=6,6). 

Det vanligaste preoperativa symtptomet var huvudvärk (72,5%), följt av spinala symptom 

(68,1%) och hjärnstams- och cerebellära symptom (61,5%). Det var flera patienter som 

uppvisade symptom ur flera symptomgrupper, även om 35 patienter (38,5%) enbart uppvisade 

symptom ur en symptomgrupp. 36 (39,6) patienter hade vid preoperativ MRT 

syringohydromyeli. 

Tabell 1. Sociodemografiska och medicinska bakgrundsfaktorer 

 

Variabel    Antal (%) 

Kön  Kvinna 

Man 

 59 (64,8) 

32 (35,2) 

Ålder (år) Medel (Standarddeviation)  36,7 (16,3) 

Pågående hälsoproblem (frånsett 

CMI)  

Väsentligen frisk 

Ett eller flera hälsoproblem  

 41 (45,1) 

50 (54,9) 

Symptom före operation Huvudvärk/nackvärk Nej 

Ja 

25 (27,5) 

66 (72,5) 

 Spinala symptom Nej 

Ja  

29 (31,9) 

62 (68,1) 

 Hjärnstams- och cerebellära symptom Nej  

Ja  

56 (61,5) 

35 (38,5) 

Förekomst av  Syringohydromyeli Nej 

Ja  

49 (54) 

42 (46) 
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Perioperativa faktorer   

Fjorton (15,4%) av patienterna opererades mellan 1991-1999 och resterande 77 (84,6%) 

mellan 2000-2011 (se tabell 2). Det vanligaste duragraftet som användes på patienterna som 

undersökts var Spongostan på 67 patienter (73,6%) följt av Spongostan Tisseel på 14 patienter 

(15,4%) och annat hos 10 patienter (11%).  

 

Tabell 2. Perioperativa faktorer  

 

Variabel    Antal (%) 

Operationsår  1991-1999 

2000-2011 

 14 (15,4) 

77 (84,6) 

Total operationslängd (timmar) Medel (Standarddeviation) 

0-5 

>5 

 4,8 (1,0) 

70 (77,8) 

20 (22,2) 

Blodförlust (ml)   Medel (Standarddeviation) 

0-200 

201-400 

401-1000 

 209,0 (184,1) 

69 (75,8) 

14 (15,4) 

8 (8,8) 

Duragraft Spongostan 

Spongostan+ Tisseel 

Annat 

 

 

67 (73,6) 

14 (15,4) 

10 (11,0) 

Postoperativt dränage  Nej 

Ja  

78 (85,7) 

13 (14,3) 

 

Uppföljning, operationsutfall och postoperativa komplikationer 

Medeltiden till suturtagning var 10,59 dagar (SD 1,9) (se tabell 3). Vårdtiden på NK vid CMI-

operationen var i medel 10,4 dagar (SD 5,5). Den totala vårdtiden på NK, inklusive slutenvård 

för eventuella komplikationer var 16,6 dagar (SD 29,7) med den kortaste vårdtiden på fem 

dagar och den längsta på 263 dagar. Uppföljningstiden i månader på NK var i medel 12,9 

månader (SD 8,4) med en kortaste uppföljningstid på tre månader och en längsta på 60 

månader.  

 

Av de inkluderade patienterna skattades 75 (83,3%) bättre vid sista uppföljningstillfället. 57 av 

patienterna (62,6%) uppvisade ingen komplikation i det postoperativa förloppet medan 34 
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patienter (37,4%) hade en eller fler postoperativa komplikationer. Likvorcysta eller 

likvorläckage var den vanligaste komplikationen, och drabbade 14 patienter (15,4%). Aseptisk 

meningit drabbade elva patienter (12,1%), infektion i CNS eller sårinfektion nio patienter 

(9,9%) och annan infektion fyra patienter (4,4%). Fyra patienter (4,4%) erhöll en VP-shunt i 

det postoperativa förloppet på grund av hydrocefalus eller störd likvorcirkulation. Två patienter 

(2,2%) utvecklade postoperativt hydrocefalus. Fyra patienter (4,4%) drabbades av en annan 

komplikation än de ovan listade. Nio patienter (9,9%) krävde sårrevision och/eller reoperation.  

 

Bland de patienter som preoperativt uppvisade symptom i form av huvudvärk var det 51 

(78,5%) som förbättrats postoperativt, medan 14 (21,5%) hade huvudvärk av samma intensitet 

eller värre än preoperativt. I gruppen hjärnstams- och cerebellära symptom preoperativt hade 

28 (82,4%) förbättrats medan 6 (17,6%) var oförändrade eller sämre. Bland de med spinala 

symptom preoperativt  hade 35 (57,4%) förbättrats och 26 (42,6%) förändrats eller hade 

kvarstående symptom som preoperativt. Enbart en patient (2,4%) hade oförändrad SHM 

postoperativt, övriga patienter med preoperativ SHM hade minskad/sammanfallen SHM 

postoperativt.  

 

Tabell 3. Uppföljning 

Variabel     

Tid till suturtagning (dagar) Medel (standarddeviation) 

Min  

Max 

 10,6 (1,9) 

6 

15 

Vårdtid vid operation i dagar (NK) Medel (standarddeviation) 

Min  

Max 

 10,4 (5,5) 

5 

35 

Vårdtid totalt, inklusive 

komplikationer (NK) 

Medel (standarddeviation) 

Min  

Max 

 16,6 (29,7) 

5 

263 

Uppföljningstid i månader (NK) Medel (standarddeviation) 

Min  

Max 

 12,9 (8,4) 

3 

60 
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Tabell 4. Utfall och postoperativa komplikationer  

Variabel    Antal (%) 

Operationsutfall  Bättre 

Oförändrat 

Sämre  

 75 (83,3) 

13 (14,4) 

2 (2,2) 

Komplikation totalt Ingen 

En eller flera 

 57 (62,6) 

34 (37,4) 

Komplikation (specificerad) Reoperation/sårrevision Nej 

Ja  

82 (90,1) 

9 (9,9) 

 Likvorcysta/likvorläckage Nej 

Ja  

77 (84,6) 

14 (15,4) 

 Aseptisk meningit Nej 

Ja  

80 (87,9) 

11 (12,1) 

 Infektion (CNS/sår) Nej 

Ja  

82 (90,1) 

9 (9,9) 

 Infektion (annan) Nej 

Ja  

87 (95,6) 

4 (4,4) 

 VP-shunt (postoperativ endast) Nej 

Ja  

87 (95,6) 

4 (4,4) 

 Hydrocefalus (postoperativt endast) Nej 

Ja  

89 (97,8) 

2 (2,2) 

  Annan komplikation Nej 

Ja  

87 (95,6) 

4 (4,4) 

Kvarstående symptom 

postoperativt 

Huvudvärk Bättre 

Kvarstående/sämre 

51 (78,5) 

14 (21,5) 

 Hjärnstams- och cerebellära 

 

Bättre 

Kvarstënde/sämre 

28 (82,4) 

6 (17,6) 

 Spinala 

 

Bättre 

Kvarstående/sämre 

35 (57,4) 

26 (42,6) 

Syringohydromyeli 

postoperativt 

 Minskat 

Oförändrat/ökat 

41 (97,6) 

1 (2,4) 

 

Faktorer associerade med operationsutfall och komplikationsfrekvens 

Ett antal faktorer med eventuell association till operationsutfall och komplikationsfrekvens 

undersöktes (se tabell 7 och 8). Inga signifikanta samband mellan nedan undersökta faktorer 

(se tabell 7) och operationsutfall kunde påvisas.  
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Faktorer eventuellt associerade till komplikationer studerades också (se tabell 6). I gruppen 

grafts Annat noterades Odds Ratio (OR) på 2,19 (CI 0,57-8,39). Även om inget signifikant 

samband kunde påvisas mellan graftmaterialet Spongostan och Tisseel var värdet nära 

signifikans med ett OR på 2,92 (CI 0,90-9,48). Inget signifikant samband kunde påvisas, men 

antalet patienter med en eller fler komplikationer var högre under perioden 2000-2011.  

Tabell 5. Faktorer associerade med operationsutfallet 

 

Variabel   Operationsutfall  

  Bättre  

Antal (%) 

Oförändrat 

Antal (%) 

Sämre  

Antal (%) 

Kön  Man 

Kvinna  

 

27 (84,4) 

48 (82,8) 

 

5 (15,6) 

8 (13,8) 

 

0 (0) 

2 (3,4) 

Operationsår  1991-1999 

2000-2011 

11 (78,6) 

64 (84,2) 

2 (14,3) 

11 (14,5) 

1 (7,1) 

1 (1,3) 

Blödningsmängd vid 

operation (mL) 

0-200 

201-400 

>400 

57 (83,8) 

12 (85,7) 

6 (75,0) 

10 (14.7) 

1 (7,1) 

2 (25,0) 

1 (1,5) 

1 (7,1) 

0 (0) 

Oplängd (timmar) 0-5  

>5  

60 (85,7) 

14 (73,7) 

9 (12,9) 

4 (21,1) 

1 (1,4) 

1 (5,3)) 

Graft Spongostan 

Spongostan Tisseel  

Annat  

55 (83,3) 

13 (92,9) 

7 (70) 

10 (15,2) 

1 (7,1) 

2 (20) 

1 (1,5) 

0 (0) 

1 (10) 

Komplikationer  Ingen 

En eller flera 

komplikationer 

49 (87,5) 

26 (76,5) 

7 (12,5) 

6 (17,6) 

0 (0) 

2(5,9) 

Preoperativa 

symptom 

Huvudvärk 

Hjärnstams/cereb 

Spinala  

57 (87,7) 

30 (85,7) 

50 (80,6) 

7 (10,8) 

4 (11,4) 

10 (16,1) 

1 (1,5) 

1 (2,9) 

2 (3,2) 

Syringohydromyeli 

preoperativt  

Nej 

Ja 

48 (88,9) 

27 (75,0) 

5 (9,3) 

8 (22,2) 

1 (1,9) 

1 (2,8) 

 

 

 

 



22 

 

Tabell 6. Faktorer associerade med komplikationsfrekvensen 

Variabel   Komplikationsfrekvens OR (95%CI) 

  Inga  

Antal (%) 

1 eller fler 

komplikationer  

 

Kön Man  

Kvinna 

23 (71,9) 

34 (57,6) 

9 (28,1) 

25 (42,4) 

 

1 (ref) 

1,88 (0,74-4,75) 

Operationsår 1991-1999 

2000-2011 

12 (85,7) 

45 (58,4) 

2 (14,3) 

32 (41,6) 

1 (ref) 

4,27 (0,89-20,39) 

Ålder vid operation Inkrement 1 år    1,01 (0,99-1,04) 

Blödningsmängd vid 

operation (mL) 

0-200 

201-400 

>400 

41 (59,4) 

9 (64,3) 

7 (87,5) 

28 (40,6) 

5 (35,7) 

1 (12,5) 

1 (ref) 

0,81 (0,25-2,69) 

0,21 (0,02-1,80) 

Operationslängd 

(timmar) 

0-5 

>5 

42 (60,0) 

15 (75,0) 

28 (40,0) 

5 (25,0) 

1 (ref) 

0,50 (0,16-1,53) 

Graft Spongostan 

Spongostan Tisseel 

Annat  

46 (68,7) 

6 (42,9) 

5 (50) 

21 (31,3) 

8 (57,1) 

5 (50) 

1 (ref) 

2,92 (0,90-9,48) 

2,19 (0,57-8,39) 

Syringohydromyeli 

preoperativt  

Nej 

Ja 

31 (56,4) 

26 (72,2) 

24 (43,6) 

10 (27,8) 

1 (ref) 

0,50 (0,20-1,23) 

Vårdtid vid operation  Inkrement 1 dag   1,08 (0,99-1,17) 

 

Exluderade patienter  

Av de 122 patienterna som undersökts är det 25 patienter som inte opererats (se tabell 7). Av 

dessa är 16 patienter asymptomatiska eller har enbart ringa symtom, två är symptomatiska 

men har tackat nej till operation, tre har uteblivit från bedömningar och fyra planeras för 

bedömning och ska eventuellt opereras. Ytterligare sex patienter har exkluderats från studien 

pga bristande eller ingen uppföljning eller annan diagnos. En av dessa kunde ej återfinnas i  

datajournalsystemet Cosmic.  

Tabell 7. Ej opererade med CMI-diagnos  

Variabel    Antal (%) 

Kön  Kvinna 

Man  

 17 (68%) 

8 (32%) 

Ej opererade, orsak  Asymptomatisk/Ringa symptom 

Ska bedömas/planeras ev operation 

Uteblivit från besök/bedömning 

 16 (64%) 

4 (16%) 

3 (12%) 
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Tackat nej till op 2 (8%) 

 

Diskussion  

 

I denna studie har pre-, peri- och postoperativa faktorer vid CMI på 91 patienter behandlade 

vid NK i Uppsala studerats sett över 20-års period. Associationen mellan flera av dessa faktorer 

och postoperativt utfall samt komplikationsfrekvens har undersökts. 

 

Patientgruppen 

 

I studien har 91 patienter som opererats med bakre dekompression på grund av CMI 

undersökts. Studiestorleken är jämförbar med flera andra studier på CMI-patienter. 

(14,17,27,28,32–35). Andelen kvinnor i studien var knappt två tredjedelar, vilket motsvarar 

flera andra studier som också visat på en övervikt av kvinnor bland CMI-patienter (44,13). 

Medelåldern vid operation är jämförbar med den i större material, ex i en studie av Klekamp et 

al där 359 CMI-patienter undersökts (36).  Andra studier, som Kumar et al (17), som studerat 

en grupp på 87 opererade CMI patienter, uppvisar en något lägre medelålder (26,14 år, SD 

12,24).  

 

Det vanligaste preoperativa symptomet var huvudvärk, vilket också påvisats i andra studier 

(4,17,28,35–37). Övriga symptom förekom i hög frekvensen, vilket kan bero på det stora 

antalet symptom som i sin tur ingår i de övergripande symptomgrupperna.  

 

Postoperativ uppföljning, komplikationer och utfall  

 

Medeluppföljningstiden i månader är något lägre än i andra material (17,28,33,35) vilket kan 

bero på att många av patienterna följs upp på neurologiska mottagningar på hemorten. Antalet 

utomlänspatienter har inte undersökts specifikt, men torde utgöra en stor del av materialet på 

grund av det stora upptagningsområdet.  

 

Andelen med ett positivt operativt utfall (bättre) stämmer väl överens med andra studier 

(17,30,36). Enbart ett fåtal patienter försämrades. Den totala komplikationsfrekvensen är 

högre än i andra material under 2000-talet, vilket även är gällande för den specifika 
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komplikationsfrekvensen för samtliga komplikationer (30,32,36). Likvorläckage/likvorcysta 

var den vanligaste komplikationen, vilket överensstämmer med andra studier. Nio (9,9%) 

patienter krävde sårrevision eller utvidgad resektion. Detta kan jämföras med en studie på 130 

pediatriska patienter där 3,2% krävde reoperation och andra studier där utfall efter PFDD visat 

liknande resultat, medan patienter som enbart genomgått PFD har något högre 

komplikationsfrekvens (25,37). Det högre antalet reoperationer i denna studie kan hänga 

samman med komplikationsfrekvensen, vid sårinfektion eller likvorläckage/likvorcysta kan 

reoperation bli aktuellt som behandling. 4% krävde postoperativt en ventrikuloperitonel shunt, 

men enbart 2% av dessa på grund av utveckling av hydrocelfalus. De resterande två procenten 

krävde shunt på grund av likvorcirkulationsrubbningar.  

 

Det preoperativa symptom som minskat mest vid sista uppföljning var huvudvärk. Att fler 

patienter i gruppen spinala symptom är oförändrade eller sämre vid uppföljning stämmer även 

det överens med andra studier, där spinala symptom är mindre troliga att minska efter kirurgi 

(30,35).   

 

Enbart en patient (2,4%) hade ingen minskning av SHM postoperativt. Något fler patienter 

med SHM rapporteras i det postoperativa materialet, vilket kan bero på en underrapportering 

preoperativt på grund av att inte hela spinalkanalen undersökts med MRT. Detta kan också 

förklara den något låga preoperativa förkomsten av SHM i jämförelse med andra material. Den 

postoperativa minskningen av SHM kan ses som utmärkt i jämförelse med andra studier, där 

minskningen ligger mellan 50-85% vid första operationen (17,27,36).   

 

Användning av duragraft är något som diskuterats i litteraturen (25,34). I denna studie var 

användandet av enbart Spongostan mest förekommande, medan kombinationen Spongostan 

eller Tisseel eller Annat var mindre vanligt. I gruppen annat inryms ett antal kombinationer av 

olika grafts och vävnadslim, bland annat Durepair. R Parker et al noterade en ökning av antalet 

postoperativa komplikationer hos pediatriska CMI-patienter efter byte av duragraft, och 

påvisade i en studie en högre komplikationsfrekvens för patienter som erhållit en kombination 

av Durepair och vävnadslimmet DuraSeal (34). I samma studie var även 

komplikationsfrekvensen vid användning av någon typ av vävnadslim något högre än utan. Då 

kombinationen Spongostan och Tisseel samt andra typer av graftkombinationer båda hade 

högre komplikationsfrekvens tycks ett samband mellan komplikationsfrekvensen och val av 

graft föreligga. Operationsutfallet verkar dock inte hänga samman med val av graft eller 
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komplikationsfrekvens i denna studie, vilket kan bero på den i vissa fall långa uppföljningstiden 

och den övergående eller behandlingsbara karaktären komplikationerna.  

 

Morbiditeten hos patientgruppen är låg, och inga fall av DVT eller postoperativa hematom 

rapporterades.  

 

Inga statistiskt signifikanta samband mellan de undersökta faktorerna, operationsutfall och 

komplikationsfrekvens kunde påvisas. Samtliga P-värden, alla överstigande 0,05, har inte tagits 

med i redovisningen, utan istället har OR och CI använts för att ge en mer beskrivande bild. 

Beräkningar på eventuella associationer mellan ett försämrat postoperativt tillstånd och pre-, 

peri- och postoperativa faktorer kunde ej utföras på grund av det begränsade patientmaterialet.  

 

Slutsats 

Utifrån studien kan bekräftas att CMI är en åkomma varierande uttryck, varav den vanligaste är 

huvudvärk. Utfallet efter kirurgisk behandling är god, i synnerhet för de patienter med 

preoperativa symptom i form av huvudvärk eller hjärnstams- och cerebellära symptom. 

Komplikationsfrekvensen är relativt hög, men komplikationerna är i regel av en övergående 

karaktär och tycks inte sammanhänga med operationsresultatet. Inga signifikanta samband 

mellan de faktorer som undersökts och komplikationsfrekvensen har kunnat påvisas.  

 

Studiens styrkor och begränsningar samt eventuella felkällor  

Patienturvalet var på förhand definierat i form av tidigare nämnt informellt register på CMI-

patienter på NK. Huruvida patienter med CMI behandlats på neurokirurgen med bakre 

dekompression före nittiotalet har inte undersökts, och de patienter som behandlats under 

senare delen av 2011 är inte inkluderade i studien på grund av den korta uppföljningstiden. Ett 

annat sätt att få ut en studiepopulation hade varit genom att söka på diagnoskoden för CMI 

enligt ICD 10, Q07.0 för att få fram samtliga patienter med CMI-diagnos som behandlats på 

Neurokirurgen.  

 

Gruppen som studerats är från ett stort upptagningsområde (ca 1,9 miljoner), men är i antal 

relativt liten. Detta gör att eventuell statistisk signifikans ibland inte går att påvisa.  

 

I datainsamlingen kan ett antal möjliga felkällor nämnas, så som ofullständig eller felaktig 
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dokumentation i datasystemet Cosmic och otillräcklig inskanning av äldre journaluppgifter före 

införandet av elektroniska journaler 2004. I uppgift om operationslängd, blödningsmängd och 

graft har olika källor använts vid datainsamling. I de fall dessa uppgifter funnits tillgängliga 

inskannade anestesijournaler har data hämtats härifrån, i de fall dessa uppgifter saknats har de 

inhämtats i operationsberättelser eller andra anteckningar. Detta gör att dessa uppgifter inte är 

helt enhetligt inhämtade.  

 

Då många av de studerade patienterna eftervårdats på olika kliniker i regionen efter avslutad 

vård på NK kan det eventuellt har förekommit postoperativa komplikationer som ej 

rapporterats. En risk för underrapportering av komplikationer i denna studie är därför möjlig.  

 

Många patienter har följts upp på olika instanser inom vården på grund av andra orsaker än 

CMI, men enbart sista besök/kontakt på NK har bedömts gällande postoperativt utfall. Utfallet 

återspeglar således inte sista vårdkontakt utan enbart sista uppföljningstillfälle på NK. Huruvida 

några patienter progredierat eller förbättrats i symptom efter sista uppföljning på NK ingår 

således inte i denna studie.  

 

Uppgift om SHM har hämtats från röntgenutlåtanden. I vissa fall har inte hela spinalkanalen 

undersökts radiologiskt, varför det finns en risk för underrapportering av SHM.  

 

I indelningen av operationsår (1991-1999 samt 2000-2011) kan vara något missvisande, Den 

ena indelningen motsvarar nio år, den andra tolv, vilket kan vara något missvisande. Möjligen 

vore tre grupper mer rättvisande. 

 

Trots studiens något begränsade material är patientantalet betydande för CMI. Många andra 

studier fokuserar på preoperativa symptom och selektion av patienter som ska behandlas eller 

jämförelser av operationsmetod och operationstekniker. I denna studie har istället ett större 

antal pre-, peri- och postoperativa faktorer studerats för att bättre karakterisera 

patientgruppen. Merparten av patienterna i studien är över 18, vilket kan jämföras med flera 

större studier på CMI som gjorts på pediatriska patienter. Dock innehåller studiematerialet både 

vuxna och barn, vilket gör att studien bättre beskriver CMI-patienter som grupp än studier 

gjorda enbart på barn eller vuxna.  

 

Den kirurgiska metod som använts i Uppsala är mindre beroende av opererande kirurg än i 
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många andra studier, och förfarandet är, åtminstone i operationsberättelser, mycket likartad för 

samtliga patienter i studien. Därför kan operationsresultatet ses som enhetligt i jämförelse med 

fler studier där olika operationsmetoder utvärderats.  
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