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Abstract	  in	  English	  

Background:	  Sweating	  is	  an	  important	  physiologic	  mechanism	  for	  thermal	  

regulation.	  Hyperhidrosis	  describes	  a	  disorder	  of	  excessive	  sweating	  which	  is	  

triggered	  by	  heat	  and	  emotional	  stimuli.	  Hyperhidrosis	  has	  an	  significant	  impact	  

at	  patient	  quality	  of	  life.	  Studies	  have	  shown	  a	  prevalence	  of	  hyperhidrosis	  in	  

2,8%	  of	  the	  general	  population.	  Generalized	  hyperhidrosis	  may	  affect	  individuals	  

without	  sign	  of	  underlying	  disease,	  classified	  as	  generalized	  primary	  

hyperhidrosis.	  Treatment	  of	  generalized	  hyperhidrosis	  using	  various	  types	  of	  

systemic	  anticholinergics	  have	  been	  attempted,	  but	  with	  limited	  results	  due	  to	  

side	  effects.	  Oxybutynin	  is	  an	  anticholinergic	  drug	  that	  has	  shown	  less	  side	  

effects	  in	  therapeutical	  doses.	  Oxybutynin	  is	  not	  registered	  on	  the	  indication	  of	  

hyperhidrosis	  in	  Sweden	  and	  the	  documentation	  to	  get	  it	  registred	  seems	  

insufficient.	  	  

Purpose:	  This	  study	  aims	  to	  describe	  the	  practice	  of	  a	  specialized	  sweat	  clinic	  and	  

to	  evaluate	  the	  treatment	  of	  generalized	  hyperhidrosis	  using	  oxybutynin.	  

Method:	  The	  main	  study	  consists	  of	  two	  parts.	  The	  first	  part	  is	  a	  retrospective	  

and	  descriptive	  epidemiologic	  study.	  Charts	  were	  systematically	  reviewed	  for	  all	  

first	  time	  patients	  who	  visited	  the	  sweat	  clinic	  during	  the	  selected	  time	  period.	  

The	  group	  of	  patients	  with	  hyperhidrosis	  was	  described	  and	  categorized.	  The	  

second	  part	  is	  a	  questionnaire	  study	  which	  evaluates	  the	  treatment	  with	  

oxybutynin	  by	  using	  a	  clinical	  questionnaire	  testing	  for	  quality	  of	  life	  and	  side	  

effects.	  	  

Results:	  Generalized	  hyperhidrosis	  improved	  in	  64%	  of	  the	  patients	  treated	  with	  

oxybutynin.	  The	  side	  effects	  were	  minor,	  with	  dry	  mouth	  being	  the	  most	  

frequent	  (84%).	  

Conclusions:	  Treatment	  of	  generalized	  hyperhidrosis	  with	  oxybutynin	  could	  be	  a	  

good	  alternative	  for	  treatment	  based	  on	  the	  results	  of	  this	  retrospective	  analysis.	  

Randomised	  controlled	  studies	  are	  warranted.	  
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Sammanfattning	  

Bakgrund:	  Svettning	  är	  en	  viktig	  fysiologisk	  mekanism	  för	  termoreglering.	  

Hyperhidros	  är	  överdriven	  svettning	  som	  svar	  på	  värme	  eller	  emotionella	  

stimuli.	  När	  dessa	  svettningar	  uppstår	  under	  tillfällen	  som	  ej	  är	  fysiologiskt	  

motiverbara	  framkallar	  de	  hos	  individer	  psykologiska	  problem.	  Hyperhidros	  har	  

visats	  påverka	  livskvaliteten	  starkt	  negativt.	  Studier	  har	  visat	  en	  prevalens	  av	  

hyperhidros	  på	  2,8	  %	  i	  befolkningen.	  Generaliserad	  hyperhidros	  kan	  förekomma	  

hos	  patienter	  utan	  fynd	  av	  underliggande	  sjukdom,	  då	  kallad	  primär	  

generaliserad	  hyperhidros.	  Försök	  till	  behandling	  med	  olika	  systemiska	  

antikolinerga	  läkemedel	  har	  gjorts,	  men	  har	  begränsats	  av	  biverkningar.	  

Oxybutynin	  är	  ett	  antikolinergika	  som	  i	  terapeutiska	  doser	  visat	  färre	  

biverkningar.	  Oxybutynin	  är	  idag	  inte	  registrerat	  på	  indikationen	  hyperhidros	  

och	  dokumentationen	  är	  än	  så	  länge	  inte	  tillräcklig	  för	  att	  uppfylla	  kraven	  för	  

registrering.	  	  	  

Syfte:	  Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  beskriva	  verksamheten	  vid	  en	  svettmottagning	  

samt	  att	  utvärdera	  behandlingseffekten	  med	  oxybutynin	  i	  lågdos	  på	  indikation	  

generaliserad	  hyperhidros.	  

Metod:	  Studien	  består	  av	  två	  delar.	  Den	  första	  är	  en	  retrospektiv	  epidemiologisk	  

och	  deskriptiv	  studie	  utan	  kontrollgrupp.	  Genom	  en	  journalgenomgång	  över	  

samtliga	  genomförda	  nybesök	  under	  den	  valda	  tidsperioden	  kommer	  

patientgruppen	  med	  hyperhidros	  att	  beskrivas.	  Studiens	  andra	  del	  utvärderar	  

behandlingseffekten	  via	  en	  enkätstudie.	  

Resultat:	  Patienter	  med	  generaliserad	  hyperhidros	  fick	  ett	  positivt	  

behandlingsresultat	  i	  64	  %	  av	  fallen.	  Biverkningar	  var	  lindriga	  och	  muntorrhet	  

den	  mest	  frekventa,	  rapporterades	  av	  84	  %	  i	  studiegruppen.	  	  	  

Konklusion:	  Behandling	  av	  generaliserad	  hyperhidros	  med	  oxybutynin	  är	  en	  

potentiellt	  bra	  behandling	  sett	  till	  dess	  biverkningsprofil	  och	  positiva	  effekt	  på	  

livskvalitet	  baserat	  på	  resultaten	  i	  denna	  retrospektiva	  analys.	  Men	  vidare	  

dokumentation	  genom	  utökade	  placebokontrollerade	  studier	  behövs.	  
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Bakgrund 

Fysiologin	  bakom	  termoreglering	  

Möjligheten	  till	  aktiv	  reglering	  av	  intern	  kroppstemperatur	  har	  gjort	  att	  högre	  

organismer	  i	  stor	  grad	  kunnat	  frigöra	  sig	  från	  sitt	  beroende	  av	  den	  omgivande	  

miljön.	  De	  flesta	  fysiska	  och	  kemiska	  reaktioner	  som	  äger	  rum	  i	  kroppen	  är	  

beroende	  av	  rätt	  kärntemperatur.	  Ektoterma	  (växelvarma)	  djur	  är	  beroende	  av	  

omgivande	  temperatur	  och	  får	  därför	  beteendemässigt	  kompensera	  vid	  värme	  

eller	  kyla	  för	  att	  kunna	  upprätthålla	  essentiell	  temperaturhomeostas.	  

Jämförelsevis	  hanterar	  de	  endoterma	  djuren	  (vilkas	  huvudsakliga	  värme	  

kommer	  från	  den	  egna	  metabolismen)	  ett	  mycket	  större	  temperaturspektra	  

genom	  autonom	  termoreglering	  som	  optimerar	  och	  håller	  möjligheten	  för	  

essentiella	  biokemiska	  reaktioner	  på	  en	  hög	  nivå.	  De	  är	  därför	  inte	  lika	  beroende	  

av	  en	  beteendemässig	  reglering	  för	  att	  bibehålla	  kärntemperatur	  inom	  adekvata	  

gränser	  (1).	  Tiden	  på	  dygnet,	  graden	  av	  ansträngning,	  individens	  ålder	  samt	  

stadie	  i	  menstruationscykeln	  är	  faktorer	  som	  påverkar	  variationer	  i	  kroppens	  

kärntemperatur.	  Ett	  upprätthållande	  av	  en	  adekvat	  interntemperatur	  kräver	  ett	  

ekvilibrium	  mellan	  endogen	  värmeproduktion	  och	  mängden	  värmeförluster.	  

Kroppen	  gör	  sig	  av	  med	  överskottsvärme	  genom	  vasodilatation	  och	  svettning	  via	  

huden	  samt	  minskad	  värmeproduktion.	  Värmeförlusterna	  medieras	  enligt	  de	  

fyra	  principerna	  för	  värmeavsöndring:	  strålning,	  konvektion,	  konduktion	  och	  

svettning.	  Den	  sista	  principen	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  i	  termoregleringen	  hos	  

människan,	  särskilt	  vid	  vistelse	  i	  en	  omgivande	  temperatur	  som	  överstiger	  

hudtemperatur	  vilket	  gör	  att	  kroppen	  istället	  tillförs	  värme	  via	  de	  tre	  andra	  

principerna	  (2–4).	  Detta	  förhållande	  i	  värmebalans	  kan	  ställas	  upp	  i	  ekvationen;	  

S	  (storage	  of	  heat)	  =	  M	  (rate	  of	  metabolism)	  –	  R	  (radiative	  heat	  loss)	  –	  C	  

(convective	  heat	  loss)	  –	  K	  (conducitve	  heat	  loss)	  –	  E	  (evaporative	  heat	  loss	  

(svettning))	  (5).	  Vid	  otillräcklig	  värmeavsöndring	  finns	  risk	  för	  hypertermi	  

(>37,5	  °C),	  värmeutmattning	  och	  senare	  värmeslag	  samt	  hyperpyrexi	  (>41,5	  °C)	  

(2,6).	  Hyperpyrexi	  är	  ett	  potentiellt	  letalt	  tillstånd	  med	  flertalet	  systemiska	  

konsekvenser	  såsom	  hematologisk	  kris	  genom	  fibrinolys	  och	  disseminerad	  

intravaskulär	  koagulation	  (DIC).	  Neurologisk	  dysfunktion	  av	  olika	  grader	  och	  

duration	  är	  utöver	  temperaturstegringen	  ett	  av	  kardinalsymtomen	  och	  kan	  yttra	  
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sig	  som	  delirium,	  letargi,	  medvetslöshet	  och	  kramper.	  Värmeinducerad	  skada	  på	  

cellmembranen	  hos	  skelett	  och	  myokardmuskulatur	  leder	  till	  rhabdomyolys	  och	  

myokardnekros	  och	  ger	  därmed	  även	  risk	  för	  sekundära	  njurskador.	  Cellskador	  

tenderar	  även	  att	  uppstå	  i	  andra	  organ.	  Det	  föreligger	  därmed	  risk	  för	  

multiorgansvikt	  hos	  denna	  patientgrupp	  vilket	  gör	  dem	  intensivvårdskrävande	  

och	  i	  behov	  av	  snar	  fysikalisk	  nedkylning	  (7).	  	  

Basala	  mekanismer	  för	  svettproduktion	  

Svettning	  kan	  kategoriseras	  efter	  typ	  av	  svettkörtlar,	  fysiologisk	  funktion,	  lokal	  

och	  efter	  de	  olika	  stimuli	  som	  framkallar	  svettning	  (8).	  

Termoregulatorisk	  svettning	  	  

Det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  termoregulatorisk	  svettning	  är	  att	  kyla	  kroppen.	  

Bortsett	  från	  människan	  är	  det	  enbart	  ett	  fåtal	  djurarter	  (t.ex.	  apor	  och	  hästar)	  

som	  har	  denna	  förmåga.	  Genom	  avdunstning	  av	  svett	  från	  generellt	  sett	  hela	  

hudens	  yta	  har	  kroppen	  möjlighet	  att	  göra	  sig	  av	  med	  i	  stort	  sett	  all	  den	  värme	  

som	  produceras	  vid	  fysisk	  ansträngning.	  För	  varje	  gram	  svett	  som	  avdunstar	  

frigörs	  ∼	  0,58	  kcal	  värme	  från	  kroppen.	  Kroppens	  svettkörtlar	  kan	  transportera	  

upp	  till	  1,8	  L/h	  till	  hudytan	  (5).	  Under	  ideala	  förhållanden	  innebär	  detta	  en	  

värmeavsöndring	  på	  ∼	  1000	  kcal/h	  vilket	  är	  jämförbart	  med	  värmeproduktionen	  

vid	  intensiv	  fysisk	  ansträngning.	  Värmeutsöndringen	  via	  svettning	  beror	  på	  

omgivande	  miljöfaktorer	  likväl	  som	  på	  fysiologi	  genom	  att	  dess	  effekt	  avgörs	  av	  

förhållandet	  mellan	  det	  omgivande	  ångtrycket	  och	  det	  som	  råder	  i	  huden	  

(5,9,10).	  Således	  möjliggör	  en	  låg	  luftfuktighet	  en	  effektiv	  värmeavsöndring	  via	  

svett	  under	  det	  att	  hög	  luftfuktighet	  försvårar	  avdunstning	  av	  svett.	  Aktiviteten	  i	  

svettkörtlarna	  regleras	  av	  sympatiska	  nervsystemet.	  Ökad	  temperatur	  

stimulerar	  termoreceptorer	  i	  hud	  och	  i	  viscera	  som	  i	  sin	  tur	  aktiverar	  impulser	  i	  

termosensoriska	  afferenter.	  Impulserna	  går	  sedan	  via	  centrala	  termosensitiva	  

neuron	  i	  ryggmärgen,	  hjärnstammen	  och	  vidare	  till	  hypothalamus.	  De	  preoptiska	  

området	  av	  anteriora	  hypothalamus	  fungerar	  som	  centrum	  för	  termoregulation	  

och	  härifrån	  integreras	  samtliga	  termosensoriska	  afferenter	  (5,11–13).	  Effekten	  

av	  stigande	  kärntemperatur	  är	  omkring	  nio	  gånger	  mer	  effektiv	  jämfört	  med	  

stigande	  hudtemperatur	  när	  det	  gäller	  att	  stimulera	  svettning	  (14).	  

Mekanismerna	  bakom	  hypotalamisk	  termoregulation	  är	  inte	  helt	  klargjorda	  (12).	  
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Utöver	  den	  termoregulatoriska	  funktionen	  har	  svetten	  även	  givit	  människan	  

evolutionära	  fördelar	  genom	  att	  den	  fuktighet	  palmar	  och	  plantar	  svettning	  

innebär,	  ger	  en	  ökad	  friktion	  och	  därmed	  ökad	  greppfunktion.	  Detta	  är	  

fördelaktigt	  i	  vid	  fysiska	  aktiviteter	  såsom	  flykt,	  kamp	  och	  hantverk	  (15).	  

Emotionell	  svettning	  

Denna	  typ	  av	  svettning	  tjänar	  som	  ett	  fysiologiskt	  svar	  på	  mentala	  stimuli	  som	  

stress,	  upphetsning,	  kroppskontakt,	  smärta	  och	  ångest.	  Svettning	  induceras	  

vanligen	  plantart,	  palmart,	  axillärt	  och	  i	  mindre	  utsträckning	  även	  inom	  andra	  

delar	  av	  kroppen	  och	  detta	  i	  frånvaro	  av	  termala	  stimuli	  (8).	  Mekaniken	  bakom	  

regleringen	  är	  inte	  helt	  klarlagd	  men	  amygdala,	  prefrontala	  kortex,	  insulära	  

kortex	  och	  cingulum	  tros	  ha	  en	  betydande	  roll	  (16).	  De	  pre-‐	  och	  postganglionära	  

banorna	  är	  samma	  som	  för	  termoregulatorisk	  svettning	  men	  de	  skiljer	  sig	  

principiellt	  ifrån	  varandra	  gällande	  de	  bakomliggande	  centrala	  mekanismerna.	  

Till	  skillnad	  från	  termoregulatorisk	  svettning,	  verkar	  emotionell	  svettning	  inte	  

kunna	  framkallas	  under	  sömn	  eller	  vid	  farmakologisk	  sedering	  (17).	  De	  skiljer	  

sig	  även	  gällande	  den	  vasomotoriska	  aktiviteten,	  då	  stress	  inducerar	  

vasokonstriktion	  och	  termoregulatorisk	  svettning	  ger	  vasodilatation.	  Kliniskt	  har	  

de	  båda	  typerna	  visat	  sig	  kunna	  influera	  varandra	  (10).	  Detta	  kan	  som	  redan	  

nämnts,	  ha	  gett	  evolutionära	  fördelar	  vid	  fysiska	  aktiviteter	  kopplade	  till	  ökad	  

sannolikhet	  för	  överlevnad	  (15).	  

Gustatorisk	  svettning	  

Denna	  typ	  av	  svettning	  kan	  ses	  vid	  intag	  av	  kryddstarka	  födoämnen.	  Vanliga	  

lokaler	  för	  gustatorisk	  svettning	  är	  pannan,	  nasolabialt,	  aurikulotemporalt	  samt	  

skalpen.	  T.	  S.	  Lee	  visade	  i	  en	  studie	  att	  intag	  av	  chilifrukter	  utlöser	  denna	  typ	  av	  

svettning,	  där	  värme	  dessutom	  har	  en	  inducerande	  effekt	  medan	  kyla	  har	  en	  

inhiberande	  effekt	  på	  svettningen	  (18).	  Den	  gustatoriska	  svettningens	  

innervering	  är	  ett	  undantag	  gentemot	  övriga	  lokaler	  där	  sympatiska	  fiber	  är	  de	  

enda	  som	  innerverar	  svettkörtlar,	  då	  det	  inom	  de	  centrala	  delarna	  av	  ansiktet	  

finns	  det	  en	  samtidig	  innervering	  av	  parasympatiska	  fibrer	  (8,18,19).	  
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Svettkörtlarna	  och	  dess	  innervering	  

Svettkörtlen	  är	  av	  merokrin	  typ	  och	  förbrukas	  därmed	  inte	  under	  den	  

sekretoriska	  processen	  som	  sker	  i	  holokrina	  körtlar	  (20).	  Svettkörtlarna	  

klassificeras	  som	  ekkrina,	  apokrina	  eller	  som	  hybriden	  apoekkrina	  (21).	  	  

De	  flesta	  är	  av	  ekkrin	  typ	  och	  består	  av	  en	  krökt	  och	  tätt	  spolformad	  

sekretorisk	  del	  belägen	  i	  dermis,	  med	  en	  rak	  utförsgång	  genom	  epidermis	  

mynnandes	  vid	  epitelytan.	  Embryonalt	  deriveras	  svettkörteln	  utifrån	  en	  nedväxt	  

av	  epidermis	  under	  den	  tredje	  fosterveckan	  plantart	  och	  palmart,	  samt	  i	  övrig	  

hud	  innan	  femte	  veckan.	  Svettkörtlarna	  är	  morfologiskt	  normala	  vid	  födseln	  men	  

börjar	  fungera	  fullständigt	  vid	  cirka	  två	  års	  ålder.	  Ingen	  nybildning	  av	  ekkrina	  

körtlar	  sker	  efter	  födseln	  (14).	  Det	  ekkrina	  svettet	  är	  en	  färglös,	  klar	  och	  luktfri	  

vätska	  bestående	  av	  vatten,	  organiska	  och	  oorganiska	  elektrolyter	  (16,22).	  Vid	  

utsöndringen	  ur	  körteln	  är	  svettet	  till	  en	  början	  isotont	  som	  ett	  ultrafiltrat	  av	  

plasma	  men	  ändrar	  sin	  komposition	  genom	  den	  återresorption	  av	  joner	  

(framförallt	  natrium	  och	  kloridjoner)	  som	  sker	  under	  dess	  passage	  genom	  

utförsgången.	  Kompositionen	  av	  slutprodukten	  vid	  epitelytan	  är	  hypoton	  men	  

kan	  variera	  efter	  faktorer	  som;	  mängden	  utsöndrat	  svett,	  transittiden	  genom	  

utförsgången,	  aldosteronaktiviteten	  och	  acklimatiseringen	  till	  den	  omgivande	  

temperaturen.	  Vid	  ökad	  utsöndring	  stiger	  natriumnivån	  i	  svetten	  möjligen	  på	  

grund	  av	  den	  reducerade	  tiden	  för	  återresorption	  i	  utförsgången	  (14).	  I	  den	  

intraepidermala	  delen	  av	  utförsgången	  börjar	  svetten	  delvis	  avdunsta	  till	  ånga	  

(20).	  De	  ekkrina	  körtlarnas	  huvudfunktion	  är	  termoreglering	  och	  de	  finns	  

distribuerade	  över	  hela	  kroppen	  bortsett	  från	  nagelbädden,	  läpparna	  och	  vissa	  

genitala	  områden.	  Det	  finns	  högst	  distribution	  körtlar	  per	  ytenhet	  i	  axiller,	  

plantart	  och	  palmart	  (20,21).	  Huden	  hos	  en	  vuxen	  människa	  har	  mellan	  2	  och	  4	  

miljoner	  svettkörtlar,	  detta	  ger	  en	  total	  massa	  motsvarande	  en	  njure	  och	  en	  

svettproduktionskapacitet	  på	  2-‐4	  liter	  svett	  per	  timma	  (23).	  Körtlarna	  aktiveras,	  

som	  ovan	  nämnts,	  av	  sympatiska	  nervimpulser,	  men	  paradoxalt	  nog	  är	  det	  

acetylkolin	  som	  är	  huvudsaklig	  transmittor	  från	  den	  sudomotoriska	  (lat.	  sudor	  ∼	  

svett)	  nervänden	  och	  inducerar	  svettproduktion	  i	  körteln	  (24).	  Efferenta	  

svettfibrer	  utsprungna	  från	  ”svettcentrum”	  i	  hypothalamus	  preoptiska	  område,	  

förlöper	  ner	  i	  hjärnstammen	  ipsilateralt	  vidare	  via	  medulla	  där	  de	  korsar	  

mittlinjen	  för	  att	  projiceras	  till	  celler	  i	  columna	  intermedialis,	  ryggmärgens	  
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sidohorn	  (25,26).	  De	  preganglionära	  neuronen	  är	  myeliniserade	  och	  lämnar	  

ryggmärgen	  med	  den	  anteriora	  roten	  och	  når	  den	  sympatiska	  gränssträngen.	  

Postganglionära	  omyeliniserade	  sympatiska	  fiber	  når	  svettkörteln	  och	  utgör	  den	  

med	  kolinerg	  innervation	  (16,27).	  Postsynaptiskt	  binder	  acetylkolinet	  till	  

muskarina	  receptorer,	  främst	  av	  undergruppen	  M3,	  på	  den	  ekkrina	  körteln	  och	  

stimulerar	  till	  svettproduktion	  (28,29).	  Direkt	  värme	  mot	  svettkörteln	  kan	  

framkalla	  svettning	  lokalt	  och	  autonomt	  utan	  innervation	  av	  sudomotoriska	  

nerver	  från	  CNS,	  denna	  svettproduktion	  påverkas	  inte	  av	  antikolinergika	  eller	  

lokal	  botoxbehandling,	  vilket	  indikerar	  en	  icke-‐nervös	  komponent	  i	  

svettsekretionen	  (8).	  

	  
Figur 1. En sympatisk sudomotorisk nerv och en ekkrin svettkörtel i huden. I figuren illustreras även 
verkningsmekanismerna för de terapeutiska modaliteterna vid hyperhidros (se Terapeutisk översikt sida 15). 
Sympatisk deinnervering utförs mer proximalt än vad som framgår på bilden, de perifera sympatiska nerverna 
frikopplas vid den sympatiska gränssträngen. Mekanismen bakom jontofores är inte helt klargjord. ACh = acetylkolin; 
M = muskarin receptor (30). 

	  

Den	  sekretoriska	  delen	  av	  de	  apokrina	  körtlarna	  har	  en	  liknande	  

morfologi	  som	  de	  ekkrina	  körtlarna	  men	  är	  bredare,	  och	  dess	  utförsgång	  mynnar	  

i	  en	  hårfollikel.	  Mekanismen	  bakom	  svettutsöndringen	  är	  antagligen	  den	  samma	  

som	  för	  de	  ekkrina	  (16).	  Körtlarna	  har	  ingen	  termoregulatorisk	  funktion	  hos	  

människan	  men	  kan	  ha	  en	  funktion	  i	  den	  olfaktoriska	  kommunikationen.	  De	  är	  

primärt	  lokaliserade	  i	  axiller	  och	  ano-‐genitalt,	  men	  finns	  även	  mammilärt,	  i	  
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hörselkanalen	  och	  umbilikalt	  (14,16,20,21).	  Körtlarna	  är	  vilande	  i	  barndomen	  

och	  mognar	  funktionellt	  under	  androgenstimulans	  vid	  puberteten.	  Efter	  

utmognad	  har	  inte	  hormoner	  någon	  inverkan	  utan	  ersatts	  av	  adrenerga	  och	  

kolinerga	  stimuli.	  Det	  apokrina	  svettet	  produceras	  i	  mindre	  kvantiteter,	  är	  

visköst	  och	  mjölkigt	  i	  sin	  karaktär	  och	  ansvarar	  för	  människans	  personliga	  lukt	  

alternativt	  odör	  (20–22).	  Svettets	  konstitution	  är	  energirik	  och	  innehåller	  lipider,	  

feromoner,	  kväve,	  laktat	  och	  joner	  som	  Na+,	  K+,	  Ca2+,	  Mg2+,	  Cl-‐	  och	  HCO3-‐.	  Det	  

är	  initialt	  luktfritt	  men	  i	  och	  med	  att	  den	  når	  epitelytan	  utsätts	  det	  för	  

hudbakteriernas	  metabolisering	  och	  den	  typiska	  svettdoften	  uppstår.	  Svettlukt	  

till	  den	  grad	  att	  den	  påverkar	  individens	  livskvalité	  negativt	  kan	  benämns	  

bromhidros	  (4,14,31).	  Den	  apokrina	  sekretionen	  tros	  ha	  en	  liten	  betydelse	  vid	  

hyperhidros	  (22).	  

En	  tredje	  körtel	  beskrevs	  först	  av	  Sato	  et.	  al,	  den	  kallas	  apoekkrin	  och	  har	  

egenskaper	  som	  påminner	  om	  de	  två	  andras	  och	  kan	  ses	  som	  en	  hybrid.	  

Funktionellt	  sett	  ligger	  den	  närmre	  den	  ekkrina	  körteln.	  Den	  har	  både	  kolinerg	  

och	  adrenerg	  innervering	  samt	  svarar	  snabbt	  på	  stimuli	  som	  psykisk	  stress	  och	  

bidrar	  till	  den	  rikliga	  svettproduktion	  som	  kan	  uppstå	  i	  axillen.	  De	  apoekkrina	  

körtlarna	  utgör	  10-‐45	  %	  av	  körtlarna	  hos	  en	  vuxen	  (14,21,32).	  Studier	  ha	  visat	  

att	  en	  kolinerg	  stimulering	  av	  körteln	  producerar	  sju	  gånger	  mer	  svett	  än	  vad	  

stimulering	  av	  den	  ekkrina	  körteln	  leder	  till	  (21).	  Med	  avseende	  på	  att	  den	  

apoekkrina	  körteln	  har	  en	  förekomst	  i	  axillen	  samt	  mycket	  högre	  sensitivitet	  för	  

kolinerg	  stimulering,	  tros	  den	  ha	  en	  viktig	  betydelse	  vid	  axillär	  hyperhidros	  men	  

inte	  för	  hyperhidros	  i	  andra	  lokaler	  (33).	  	  

Hyperhidros	  

Svettning	  är,	  som	  beskrivits	  ovan,	  en	  fysiologisk	  mekanism	  livsnödvändig	  som	  

skydd	  mot	  överhettning.	  Kroppens	  överskottsvärme	  avges	  genom	  att	  vätskan	  

som	  secerneras	  från	  de	  ekkrina	  cellerna	  avdunstar	  vid	  epitelytan,	  evaporation.	  

Hyperhidros	  är	  den	  svettning	  som	  överstiger	  behovet	  av	  termoreglering,	  och	  kan	  

ses	  om	  ett	  överdrivet	  fysiologiskt	  svar	  på	  värme	  eller	  emotionella	  stimuli,	  där	  

generaliserad	  hyperhidros	  involverar	  termala	  centrum	  i	  hypothalamus,	  medan	  

fokal	  symmetrisk	  hyperhidros	  involverar	  kortex	  och	  limbiska	  systemet.	  Studier	  

har	  visat	  att	  patienter	  med	  hyperhidros	  uppvisar	  en	  ökad	  sympatisk	  aktivitet	  vid	  
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stimuli	  som	  smärta,	  rop	  och	  smekning	  (8,34).	  När	  dessa	  svettningar	  uppstår	  

under	  tillfällen	  som	  inte	  är	  fysiologiskt	  motiverbara	  framkallar	  de	  hos	  individer	  

psykologiska	  problem	  som	  inskränker	  i	  dagliga	  aktiviteter,	  sociala	  interaktioner	  

och	  i	  vissa	  fall	  yrkesrelaterade	  aktiviteter.	  Dessa	  faktorer	  har	  visat	  sig	  kunna	  

påverka	  uppmätt	  livskvalitet	  negativt	  (23,35–38).	  Graden	  av	  sänkt	  livskvalitet	  

har	  visats	  vara	  jämförbara	  med	  den	  hos	  de	  svåraste	  psoriasis-‐	  eller	  

aknepatienterna	  (4).	  Patienter	  med	  hyperhidros	  anger	  flera	  områden	  och	  

situationer	  där	  besvären	  inverkar	  negativt	  på	  daglig	  aktivitet.	  Handsvett	  leder	  

till	  skamkänslor	  vid	  handskakning,	  att	  svett	  blöter	  ner	  pappersdokument	  och	  att	  

det	  blir	  svårt	  att	  spela	  instrument.	  Yrkesområden	  som	  innebär	  kontakt	  med	  

papper,	  metall,	  och	  elektriska	  komponenter	  är	  särskilt	  utsatta.	  Axillär	  och	  

plantar	  hyperhidros	  resulterar	  i	  fläckar	  som	  förstör	  kläder	  och	  skor.	  Plantart	  

engagemang	  kan	  även	  leda	  till	  odör	  och	  hudinfektioner	  som	  fotsvamp	  eller	  pitted	  

keratolysis	  (keratolysis	  plantare	  sucatum)	  (8).	  Generaliserad	  och	  regionaliserad	  

hyperhidros	  kan	  bidra	  till	  att	  drabbade	  individer	  blöter	  ner	  sina	  kläder	  och	  kan	  

behöva	  göra	  flera	  klädbyten	  per	  dag	  (4,22,39).	  Försämringen	  av	  livskvalitet	  har	  

visat	  sig	  vara	  litet	  beroende	  av	  svettdistribution	  på	  kroppen.	  (4).	  Hyperhidros	  är	  

inte	  en	  ovanlig	  problematik,	  en	  studie	  från	  USA	  visar	  en	  prevalens	  på	  2,8	  %	  i	  

befolkningen,	  där	  den	  är	  som	  högst	  i	  åldrarna	  18	  till	  54	  år.	  Ungefär	  hälften	  

(1,4	  %)	  	  av	  patienterna	  besvärades	  av	  axillär	  hyperhidros	  och	  en	  sjättedel	  

(0,5	  %)	  uppgav	  att	  deras	  besvär	  var	  intolerabla	  eller	  störde	  dagliga	  aktiviteter.	  

Strutton	  et	  al	  hittade	  ingen	  skillnad	  när	  det	  gäller	  prevalens	  och	  kön	  beträffande	  

hyperhidros,	  men	  noterade	  att	  kvinnor	  i	  högre	  grad	  tenderar	  att	  söka	  medicinsk	  

konsultation	  för	  sina	  besvär	  (40).	  Många	  patienter	  är	  omedvetna	  om	  att	  det	  kan	  

finnas	  en	  medicinsk	  lösning	  till	  deras	  problematik,	  och	  enligt	  en	  undersökning	  

hade	  bara	  38	  %	  sökt	  sjukvård	  för	  sina	  problem	  (40).	  Patienter	  med	  hyperhidros	  

har	  inte	  fler	  eller	  större	  körtlar	  men	  körtlarna	  är	  överstimulerade	  och	  mer	  aktiva	  

(41,42).	  Hyperhidros	  klassificeras	  som	  antingen	  primär	  (ideopatisk	  eller	  

essentiell)	  när	  den	  uppträder	  isolerat,	  eller	  sekundär	  när	  den	  uppträder	  på	  

grund	  av	  annan	  sjukdom	  eller	  behandling.	  Den	  kan	  även	  karaktäriseras	  efter	  

drabbat	  område:	  lokaliserad,	  regionaliserad	  eller	  generaliserad	  (39).	  
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Primär	  hyperhidros	  

Orsaken	  till	  den	  primära	  formen	  är	  okänd	  och	  den	  uppkommer	  hos	  i	  övrigt	  friska	  

individer,	  med	  en	  tydlig	  hereditär	  komponent	  (i	  upp	  till	  50	  %	  av	  fallen)	  och	  är	  

troligen	  autosomalt	  nedärvd	  (8,43).	  Den	  kan	  uppträda	  i	  generaliserad	  form	  men	  

är	  vanligen	  symmetrisk	  och	  fokal	  palmart,	  plantart,	  axillärt	  och	  i	  mer	  sällsynta	  

fall	  i	  ansikte	  och	  inguinalt.	  Axillär	  hyperhidros	  är	  vanligast	  och	  står	  för	  79	  %	  av	  

fallen	  (44).	  Generaliserad	  primär	  hyperhidros	  innefattar	  vanligen	  huvud	  och	  bål,	  

men	  i	  komplicerade	  fall	  kan	  även	  svettning	  på	  extremiteter	  och	  inguinalt	  

förekomma.	  Det	  är	  inte	  sällan	  så	  att	  kombinationer	  av	  fokal	  hyperhidros	  

förekommer	  såsom:	  palmar-‐plantar,	  palmar-‐plantar-‐axillär	  och	  inguinal-‐axillär	  

(4).	  Det	  är	  sannolikt	  att	  det	  finns	  en	  komponent	  av	  abnorm	  central	  kontroll	  

beträffande	  den	  emotionella	  svettningen	  eftersom	  den	  i	  stor	  utsträckning	  

drabbar	  samma	  lokaler	  som	  vid	  emotionell	  svettning	  snarare	  än	  

termoregulatorisk	  (43).	  

	  	   Genomsnittlig	  debutålder	  för	  primär	  hyperhidros	  är	  mellan	  14-‐25	  år	  

(36,40,44).	  Palmar	  och	  plantar	  hyperhidros	  debuterar	  ofta	  tidigt	  i	  barndomen	  

eller	  tidig	  pubertet,	  axillär	  hyperhidros	  har	  vanligen	  sin	  debut	  i	  tonåren	  (4,8,45).	  

Patienter	  med	  debut	  innan	  20	  års	  ålder	  har	  stor	  sannolikhet	  att	  ha	  minst	  en	  

drabbad	  familjemedlem	  (44).	  Lokaliserad	  hyperhidros	  kan	  förvärras	  som	  ett	  

resultat	  av	  emotionella	  processer,	  värme	  eller	  vasodilatatoriska	  stimuli.	  Vid	  

generaliserad	  hyperhidros	  anger	  patienterna	  värme/ansträngning	  som	  den	  

främsta	  försämrande	  faktorn	  och	  stress	  som	  den	  näst	  mest	  försämrande.	  

Förhållandet	  är	  omvänt	  vid	  fokal	  hyperhidros	  från	  händer	  och	  fötter.	  Att	  dessa	  

faktorer	  samvarierar	  mellan	  de	  två	  olika	  tillstånden	  skulle	  kunna	  peka	  på	  

kopplingen	  mellan	  hypothalamus	  och	  det	  limbiska	  systemet	  (4).	  

Diagnostiska	  kriterier	  för	  primär	  hyperhidros	  

I	  de	  diagnostiska	  kriterierna	  för	  hyperhidros	  ingår	  extensiv	  svettning	  i	  längre	  än	  

sex	  månader	  utan	  rimlig	  orsak	  och	  med	  minst	  två	  av	  följande	  underkriterier:	  

inverkan	  på	  daglig	  aktivitet;	  bilateral	  och	  relativt	  symmetriskt	  svettområde	  som	  

aktiveras	  minst	  en	  gång	  per	  vecka;	  debut	  före	  25	  års	  ålder;	  frånvaro	  av	  fokal	  

svettning	  nattetid;	  och	  positiv	  hereditet	  (41,46).	  
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Sekundär	  hyperhidros	  

Sekundär	  hyperhidros	  är	  associerad	  till	  ett	  flertal	  tillstånd	  som	  akut	  eller	  kronisk	  

infektion,	  endokrina	  rubbningar	  (hyperthyreos,	  hyperpituitarism,	  diabetes,	  

menopaus,	  graviditet,	  carcinoida	  syndrom,	  akromegali),	  neurologisk	  sjukdom	  

(t.ex.	  Parkinsons	  sjukdom),	  malignitet	  (feokromocytom,	  myeloproliferativ	  

sjukdom,	  Hodgkins	  sjukdom),	  abstinens	  (droger,	  eller	  alkohol)	  (8,17).	  Många	  

läkemedel	  kan	  även	  ge	  upphov	  till	  hyperhidros	  som	  en	  biverkan,	  framförallt	  

tricykliska	  antidepressiva,	  selektiva	  serotoninåterupptagshämmare	  (SSRI),	  

analoger	  till	  gonadotropinfrisättande	  hormon	  (GnRH),	  opioder	  (särskilt	  

metadon)	  och	  kolinergika	  (4,47,48).	  Sekundär	  hyperhidros	  kan	  uppträda	  fokalt	  

och	  ofta	  asymmetriskt	  vid	  lesioner	  i	  ryggmärgen,	  kortex,	  basala	  ganglierna	  eller	  i	  

perifera	  nerver	  och	  har	  varierande	  distribution	  beroende	  på	  lokalen	  för	  

nervskadan	  (49).	  Speciella	  former	  av	  fokal	  sekundär	  hyperhidros	  är	  Harlequins	  

syndrom	  och	  Freys	  syndrom.	  Vid	  Harlequins	  syndrom	  utvecklas	  erytem	  och	  

hyperhidros	  unilateralt,	  oftast	  är	  detta	  en	  kompensatorisk	  svettning	  till	  

kontralateral	  anhidros	  på	  grund	  av	  skada	  på	  sympatiska	  efferenter	  (50).	  Den	  

typiska	  bilden	  vid	  Freys	  syndrom	  innefattar	  fokal	  gustatorisk	  svettning	  och	  är	  en	  

vanlig	  komplikation	  efter	  operation	  på	  parotiskörteln	  (4).	  Nattliga	  svettningar	  är	  

relativt	  ospecifika	  men	  ingår	  i	  den	  typiska	  symtombilden	  för	  tuberkulos	  och	  

malignitet	  (typ-‐b	  symtom	  vid	  lymfom),	  orsaker	  som	  måste	  uteslutas	  (51,52).	  

Övervikt	  och	  obesitas	  är	  försämrande	  faktorer	  till	  en	  mer	  allvarlig	  

svettproblematik,	  möjligen	  ett	  resultat	  av	  reducerade	  värmeförluster	  på	  grund	  

av	  tjockare	  lager	  fett	  i	  subkutan	  vävnad	  (53).	  

I	  en	  studie	  genomförd	  av	  H	  Walling	  jämfördes	  kliniken	  mellan	  primär	  och	  

sekundär	  hyperhidros,	  där	  man	  definierade	  sekundär	  hyperhidros	  enligt	  två	  

kriterier:	  1)	  identifiering	  av	  definitiv	  underliggande	  orsak	  och/eller	  2)	  om	  

förbättring	  av	  hyperhidros	  gick	  att	  uppnå	  efter	  korrektion	  av	  underliggande	  

orsak.	  Studien	  visade	  att	  nattliga	  svettningar	  och	  debut	  efter	  25	  år	  ålder	  hade	  ett	  

högt	  samband	  med	  sekundär	  hyperhidros	  och	  att	  en	  anamnes	  på	  hereditet	  talade	  

för	  primär	  hyperhidros	  (45).	  
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Diagnostik	  

Hornberger	  et	  al,	  har	  tagit	  fram	  rekommendationer	  för	  handläggandet	  av	  

patienten	  med	  hyperhidros:	  

1.	  I	  anamnesen	  bör	  man	  ta	  särskild	  hänsyn	  följande:	  a)	  mönster	  för	  

hyperhidrosen	  (symtomduration,	  frekvens,	  volym,	  involverade	  områden,	  

symmetri,	  specifika	  triggers,	  nattlig	  svettning);	  b)	  ålder	  för	  debut;	  c)	  påverkan	  

vad	  gäller	  dagliga	  aktiviteter	  och	  livskvalitet	  d)	  hereditet;	  e)	  genomgång	  av	  

större	  organsystem	  för	  att	  utesluta	  sekundär	  orsak;	  f)	  symtom	  som	  talar	  för	  

systemsjukdom	  (feber,	  viktnedgång,	  anorexia,	  palpitationer),	  tecken	  och	  symtom	  

på	  störning	  i	  ämnesomsättning	  eller	  neurologisk	  sjukdom.	  	  

2.	  Vid	  undersökningen	  skall	  fokus	  ligga	  på:	  a)	  tecken	  på	  extensiv	  svettning	  i	  

karaktäristiska	  fokala	  områden;	  b)	  detektion	  av	  tecken	  som	  talar	  för	  en	  sekundär	  

orsak	  till	  hyperhidros.	  

3.	  Kliniskt	  kemiska	  prover	  är	  ej	  nödvändigt	  om	  bilden	  är	  typisk	  för	  primär	  fokal	  

hyperhidros:	  a)	  bilateral	  och	  relativt	  symmetrisk	  engagemang	  i	  axiller,	  palmart,	  

plantart	  eller	  i	  ansikte;	  b)	  typisk	  ålder	  för	  debut;	  c)	  inga	  tecken	  på	  sekundära	  

orsaker	  i	  anamnes	  eller	  status.	  

4.	  Tester	  för	  att	  kvantifiera	  svettproduktion	  genomförs	  inte	  rutinmässigt	  på	  

kliniken.	  Metodiken	  kan	  vara	  en	  hjälp	  vid	  att	  ställa	  diagnos	  eller	  att	  rikta	  

behandling	  hos	  utvalda	  patienter	  eller	  vid	  klinisk	  forskning	  (46).	  

Det	  finns	  ett	  flertal	  tekniker	  för	  att	  objektivt	  kvantifiera	  

svettproduktionen.	  Vid	  fokala	  svettningar	  lämpar	  sig	  Minors	  stärkelse	  och	  jod-‐

test	  väl.	  Huden	  måste	  vara	  rakad,	  ren	  och	  torr.	  En	  jodlösning,	  3,5	  %	  i	  alkohol,	  

appliceras	  på	  hudområdet	  där	  stärkelse	  sedan	  stryks	  ut.	  När	  dessa	  substanser	  

kommer	  i	  kontakt	  med	  svett	  uppstår	  en	  violett	  färgreaktion.	  Hyperhidrosens	  

omfattning	  och	  distribution	  kan	  på	  detta	  sätt	  identifieras	  (50).	  För	  att	  kvantifiera	  

mängden	  svett	  är	  gravimetri	  en	  möjlig	  metod.	  Filterpapper	  vägs	  före	  och	  efter	  att	  

det	  exponerats	  för	  hud	  under	  en	  definierad	  tid.	  Skillnaden	  i	  vikt	  kvantifierar	  

mängden	  svett	  producerad	  över	  en	  tids	  period	  (i	  mg/min)	  (54).	  Axillär	  

hyperhidros	  definieras	  som	  >50	  mg/ml	  och	  vid	  palmar	  svettning	  anses	  

>20mg/min	  som	  patologiskt	  (55).	  Studier	  har	  visat	  på	  begränsningar	  när	  det	  

gäller	  variation	  i	  mätvärden	  mellan	  olika	  patienter	  och	  hos	  samma	  patient	  

(35,46).	  
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	   För	  att	  mäta	  skillnader	  i	  livskvalitet	  hos	  patienter	  med	  hyperhidros	  finns	  

olika	  skattningsskalor	  specifikt	  framtagna.	  Hyperhidrosis	  Disease	  Severity	  Scale	  

(HDSS)	  ger	  kvalitativt	  mått	  på	  till	  vilken	  grad	  tillståndet	  påverkar	  dagliga	  

aktiviteter	  (56)	  (se	  figur	  2).	  Patienten	  väljer	  det	  påstående	  som	  bäst	  matchar	  det	  

upplevda	  besväret	  på	  det	  specifika	  stället,	  detta	  ger	  en	  poäng	  från	  1-‐4.	  3-‐4	  

indikerar	  en	  allvarlig	  hyperhidros	  medan	  en	  poäng	  på	  1-‐2	  indikerar	  mild	  till	  

måttlig	  problematik.	  Testet	  består	  av	  ett	  instrument	  som	  patienten	  antingen	  

fyller	  i	  själv	  eller	  används	  i	  samband	  med	  intervju.	  Validiteten	  och	  kvaliteten	  på	  

testet	  har	  analyserats	  i	  två	  studier	  och	  visade	  sig	  ha	  stor	  till	  måttlig	  korrelation	  

till	  de	  mer	  omfattande	  Hyperhidrosis	  Impact	  Questionnaire	  (HHIQ)	  och	  

Dermatology	  Life	  Quality	  Index	  (DLQI)	  samt	  svettproduktion	  uppmätt	  med	  

gravimetri.	  En	  förbättring	  med	  ett	  poäng	  i	  HDSS	  var	  associerat	  till	  en	  reduktion	  

med	  50	  %	  i	  svettproduktion	  och	  en	  förbättring	  med	  två	  poäng	  med	  en	  reduktion	  

på	  80	  %	  (56,57).	  

	  
Hyperhidrosis Disease Severity Scale 

Nivå 1 Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter 

Nivå 2 Svettningarna kan tolereras, men begränsar ibland dagliga aktiviteter 

Nivå 3 Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter 

Nivå 4 Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter 

Figur 2. Hyperhidrosis Disease Svereity Scale (HDSS) i svensk översättning av Carl Swartling (8). 

	  

Terapeutisk	  översikt	  

Det	  finns	  idag	  ett	  flertal	  behandlingsalternativ	  för	  att	  kontrollera	  hyperhidros.	  

Metoderna	  varierar	  i	  invasivitet,	  effektivitet	  och	  biverkningsprofil.	  Behandlingar	  

kan	  kombineras	  och	  med	  en	  terapi	  anpassad	  till	  individen	  kan	  goda	  resultat	  

uppnås.	  Merparten	  av	  behandlingsalternativen	  riktas	  lokalt	  mot	  symtomområdet	  

och	  kan	  delas	  in	  i	  kirurgiska	  och	  icke-‐kirurgiska.	  Systemisk	  behandling	  tenderar	  

främst	  att	  användas	  till	  patienter	  med	  generaliserad	  hyperhidros.	  Specifika	  

behandlingar	  inriktas	  mot	  specifika	  delar	  av	  den	  neuroendokrina	  vägen	  från	  

nervsignal	  till	  svettdroppe.	  Genom	  axillär	  utrymning	  tar	  man	  bort	  affekterade	  

svettkörtlar.	  Vid	  användning	  av	  antiperspirant	  ockluderas	  svettutförsgången	  

vilket	  hindrar	  svettet	  från	  att	  nå	  hudytan,	  på	  samma	  sätt	  tror	  man	  att	  jontofores	  
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utövar	  effekt.	  Antikolinergika	  blockerar	  neurotransmittor-‐receptorer	  på	  

svettkörtlen.	  Botulinumtoxin	  (botox)	  verkar	  presynaptisk	  till	  svettkörteln	  genom	  

att	  förhindra	  axonal	  frisättning	  av	  neurotransmittorer.	  Vid	  kirurgisk	  

sympatektomi	  frikopplas	  perifera	  sympatiska	  nerver	  från	  den	  sympatiska	  

gränssträngen.	  

Antiperspirant	  

Topikal	  behandling	  med	  antiperspirant	  bör	  alltid	  prövas	  vid	  hyperhidros	  (30).	  

Aluminiumsalter	  är	  den	  mest	  förekommande	  aktiva	  komponenten	  i	  

antiperspirant	  idag.	  Mekanismen	  tros	  innefatta	  en	  interaktion	  mellan	  

aluminiumklorid	  och	  keratin	  som	  ockluderar	  körtelutförsgången	  (58).	  En	  stor	  

del	  av	  populationen	  använder	  idag	  milda	  aluminiumbaserade	  lösningar	  som	  

appliceras	  med	  roll-‐on	  eller	  spray	  för	  att	  inhibera	  normal	  svettning	  i	  axillen.	  För	  

att	  uppnå	  euhidros	  vid	  hyperhidros	  behövs	  högre	  koncentrationer	  av	  

aluminiumsalter,	  och	  man	  kan	  i	  Sverige	  köpa	  lösningar	  på	  10	  %	  eller	  20	  %	  

receptfritt	  (8).	  Hudirritation	  är	  en	  biverkan	  som	  hindrar	  patienter	  från	  att	  

genomföra	  behandlingen.	  Detta	  kan	  lindras	  med	  hydrokortisonsalva	  lokalt	  (46).	  

Jontofores	  

Jontofores-‐apparater	  för	  bruk	  i	  hemmet	  har	  funnits	  tillgängligt	  på	  marknaden	  

sen	  1984	  och	  kan	  komma	  till	  användning	  hos	  patienter	  med	  palmar/plantar	  

hyperhidros.	  Mekanismen	  är	  inte	  helt	  klargjord	  men	  med	  hjälp	  av	  en	  generator	  

drivs	  laddade	  joner	  in	  i	  svettutförsgången	  där	  det	  tros	  orsaka	  ett	  mekaniskt	  

hinder	  för	  svetten	  att	  passera.	  Behandlingen	  upprepas,	  initialt	  3-‐4	  gånger	  per	  

vecka,	  20-‐30	  minuter	  per	  gång,	  intervallet	  brukar	  sedan	  kunna	  glesas	  ut	  till	  1-‐4	  

behandlingar	  per	  månad.	  Metoden	  begränsas	  av	  att	  den	  inte	  är	  praktiskt	  möjligt	  

att	  utföra	  på	  lokaler	  utanför	  händer	  och	  fötter	  samt	  att	  den	  är	  tidskrävande	  för	  

patienten	  (4).	  Pacemaker,	  ortopediska	  metallimplantat	  och	  graviditet	  är	  

kontraindikationer	  (59).	  

Botulinumtoxin	  

Om	  patienten	  inte	  svarar	  på	  topikal	  terapi	  är	  intradermala	  injektioner	  med	  

botulinumtoxin	  nästa	  steg	  i	  behandlingstrappan	  vid	  lokaliserad	  hyperhidros.	  

Botulinumtoxin	  blockerar	  frisättandet	  av	  acetylkolin	  och	  co-‐transmittorer	  från	  
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presynaptiska	  vesiklar	  genom	  att	  deaktivera	  proteiner	  (SNARE)	  essentiella	  för	  

fusion	  mellan	  vesikel	  och	  det	  terminala	  membranet	  (26).	  Stora	  randomiserade	  

studier	  har	  gjorts	  och	  visat	  på	  god	  effekt	  med	  få	  biverkningar	  vid	  behandling	  av	  

lokaliserad	  hyperhidros	  (54,60).	  Botulinumtoxinet	  administreras	  genom	  

intradermala	  mikroinjektioner	  med	  15	  mm	  mellanrum	  över	  det	  affekterade	  

hudområdet.	  Rapporterade	  biverkningar	  är	  lokala	  och	  har	  framförallt	  betydelse	  

vid	  behandling	  palmart	  eller	  i	  ansikte.	  En	  övergående	  muskelsvaghet	  har	  visat	  

kunnat	  ge	  nedsatt	  greppstyrka	  samt	  nedsatt	  förmåga	  till	  att	  grimasera	  (4).	  I	  den	  

randomiserade	  studien	  med	  kontrollgrupp	  som	  Naumann	  et	  al.	  utförde	  sågs	  5	  %	  

av	  patienterna	  som	  svarat	  på	  behandling	  med	  botox	  i	  axiller	  med	  en	  ökad	  icke-‐

axillär	  svettning	  på	  varierande	  lokaler,	  detta	  var	  inget	  som	  rapporterats	  i	  

kontrollgruppen	  (60).	  	  

Antikolinergika	  

Genom	  antikolinergika	  inhiberas	  svettkörtlarnas	  muskarina	  receptorer	  (M3).	  

Flertalet	  preparat	  som	  propanthelin	  bromid,	  atropin	  och	  benzatropin,	  har	  

använts	  i	  klinisk	  praxis,	  men	  dess	  biverkningsprofil	  i	  form	  av	  svårigheter	  att	  

ackommodera,	  förstoppning,	  diarré,	  urinretention,	  muntorrhet,	  somnolens,	  yrsel,	  

nervositet	  och	  takykardi,	  har	  begränsat	  dess	  användning.	  Frekvensen	  och	  

allvarlighetsgraden	  av	  biverkningarna	  är	  dosrelaterade	  (61).	  Glykopyrrolat	  och	  

oxybutynin	  tros	  ha	  färre	  biverkningar	  än	  andra	  antikolinerga	  droger	  (62–64).	  

Drogerna	  som	  används	  i	  den	  antimuskarina	  gruppen	  skiljer	  sig	  i	  struktur,	  

affinitet	  samt	  i	  vilka	  signalvägar	  de	  använder.	  Kvartära	  aminer	  passerar	  inte	  över	  

blod-‐hjärnbarriären	  vilket	  tertiära	  gör	  som	  därmed	  ger	  dem	  en	  smärre	  

centralnervös	  biverkningsprofil.	  De	  kvartära	  har	  emellertid	  ett	  mycket	  lågt	  

upptag	  i	  tarmen	  (62–64).
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Tabell 1. Terapeutisk översikt för hyperhidros. 

 Verkningsmekanism Fördelar Nackdelar 

Antiperspirant Bildar mekanisk ocklusion av 

svettkörtelgångar. 

Billigt. Receptfritt Lokal dermatit. 

Botulinumtoxin  Presynaptisk kemisk deinnervering av 

svettkörteln genom blockad av 

autonoma kolinerga sympatiska 

nervfiber. 

Lokal behandling. God 

långvarig effekt. 

Paralys av muskelgrupper 

lokalt i injektionsområdet.  

Jontofores Inte helt klarlagd. Laddade joner drivs 

in i huden och tillfälligt avbryter 

funktionen i svettkörteln. 

Egenterapi i hemmet. 

Få biverkningar. 

Tidsödande. Begränsad 

effekt. Kan endast utföras på 

extremiteter av praktiska 

skäl. 

Excision av 

svettkörtlar 

Kirurgisk borttagning av svettkörtlar 

under lokalanestesi. 

Permanent effekt. Endast möjlig vid axillär 

distribution. Ärrbildning. 

Partiell alopeci.  

Transthorakal 

sympaektomi 

Ganglion i T2-T3 för palmar 

hyperhidros, T2-T4 för axillär 

hyperhidros, förstörs via 

minimalinvasiv kirurgi. 

Permanent effekt. Kompensatorisk hyperhidros i 

andra lokaler. Pneumothorax. 

Livshotande kärlskador. 

Antikolinerga 

preparat 

Inhiberar acetykolinreceptorer på 

svettkörteln. 

Tablettbehandling. 

Systemisk effekt. 

Systemiska biverkningar: 

muntorrhet; nedsatt 

synskärpa; urinretention. 

 

Behandlingsmöjligheter	  inom	  Uppsalas	  regionsjukvård	  

Neurologkliniken	  vid	  Akademiska	  sjukhuset	  i	  Uppsala	  (UAS)	  introducerade	  

behandling	  med	  botulinumtoxin	  i	  Skandinavien,	  initialt	  på	  indikation	  cervikal	  

dystoni.	  Terapin	  har	  idag	  använts	  för	  behandling	  av	  cervikal	  dystoni	  i	  flera	  år	  och	  

är	  ett	  viktigt	  behandlingsalernativ.	  1997	  började	  även	  patienter	  med	  

hyperhidros	  att	  behandlas	  i	  samma	  regi	  och	  en	  svettmottagning	  etablerades.	  

Efterhand	  har	  flera	  kliniker,	  så	  väl	  privata	  aktörer	  som	  landstingsdrivna,	  börjat	  

erbjuda	  behandling	  mot	  hyperhidros.	  	  

Två	  preparat	  med	  botulinumtoxin	  (typ	  A)	  finns	  registrerade	  för	  

behandling	  av	  hyperhidros,	  Botox®	  och	  Dysport®.	  För	  närvarande	  används	  vid	  

UAS	  primärt	  Dysport®.	  Neuroblock®	  (typ	  B)	  är	  registrerat	  för	  behandling	  av	  

dystoni,	  på	  svettmottagningen	  används	  det	  i	  särskilda	  fall:	  resistens	  mot	  typ	  A-‐

toxin;	  effektduration	  <	  2	  månader;	  otillräcklig	  effekt	  trots	  att	  typ	  A-‐toxin	  provats	  

vid	  två	  tillfällen;	  vid	  injektioner	  i	  anslutning	  till	  tumbasen	  för	  att	  undvika	  

muskelsvaghet	  i	  pincettgreppet	  eller	  andra	  områden	  i	  handen	  där	  patienten	  kan	  
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besväras	  av	  muskelsvaghet.	  I	  Uppsalas	  sjukhusregion	  erbjuder	  man	  på	  de	  flesta	  

länssjukhusen	  botoxbehandling	  för	  axillär	  och	  palmar	  hyperhidros.	  Den	  

svettmottagningen	  som	  bedrivs	  på	  Akademiska	  sjukhuset	  idag	  är	  unik	  genom	  att	  

erbjuda	  behandling	  för	  hela	  spektrumet	  av	  patienter	  med	  olika	  former	  av	  

hyperhidros.	  

	  
Tabell 2. Behandlingsmöjligheter inom Uppsala regionsjukvård 

 Klinik Typ av hyperhidros Behandling 

Mälarsjukhuset Eskilstuna Hudmottagningen Axillär, palmar och 

plantar 

Dysport® , 

Neuroblock® 

Falu lasarett Hudmottagningen Axillär, palmar och 

generell 

Dysport® , 

oxybutynin 

Gävle sjukhus Hudmottagningen Axillär Dysport® 

Akademiska sjukhuset, 

Uppsala 

Svettmottagningen (del av 

neuromottagningen) 

Axillär, palmar, plantar, 

övrig fokal och generell. 

Dysport® , 

Neuroblock® och 

oxybutynin. 

Centrallasarettet, Västerås Ingen verksamhet 

Universitetssjukhuset 

Örebro 

Hudmottagningen Axillär, palmar och övrig 

fokal. 

Dysport® 

	  

Oxybutynin	  vid	  behandling	  av	  generaliserad	  hyperhidros	  

Farmakodynamik	  

Oxybutynin	  är	  ett	  väl	  etablerat	  antimuskarint	  läkemedel	  som	  länge	  använts	  inom	  

urologin	  för	  behandling	  av	  överaktiv	  blåsa.	  Det	  har	  använts	  utan	  förekomst	  av	  

allvarligare	  biverkningar	  i	  doser	  upp	  mot	  15mg/dag	  (53,65).	  Som	  en	  biverkning	  

noterades	  minskad	  sudores	  (överdriven	  svettning)	  hos	  dessa	  patienter	  (53,65).	  

Klinisk	  effekt	  för	  behandling	  av	  överaktiv	  blåsa	  dokumenterades	  väl	  på	  1990-‐

talet	  (66).	  Initialt	  användes	  Oxybutynin	  IR	  (immediate	  release)	  som	  till	  trots	  sin	  

dokumenterade	  kliniska	  effekt	  ändå	  ledde	  till	  dålig	  compliance	  och	  avbruten	  

behandling.	  I	  en	  retrospektiv	  studie	  på	  515	  patienter	  som	  fått	  oxybutynin	  

förskrivet	  visade	  man	  på	  att	  endast	  32	  %	  stod	  kvar	  på	  behandling	  efter	  6	  

månader	  (67).	  Detta	  talar	  för	  att	  oxybutynin	  har	  en	  relativt	  ospecifik	  affinitet	  för	  

de	  olika	  muskarina	  receptorerna	  i	  kroppen.	  Det	  är	  en	  tertiär	  amin,	  och	  passerar	  

därför	  blod-‐hjärnbarriären.	  Sedermera	  utvecklades	  Oxybutynin	  ER	  (exended	  

release)	  och	  visade	  på	  en	  förbättrad	  biverkningsprofil	  och	  enklare	  dosering	  

jämför	  med	  Oxybutynin	  IR	  (65,68,69).	  Dock	  visade	  Kay	  et.	  al.	  en	  i	  randomiserad	  
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dubbelblind	  och	  placebokontrollerad	  studie	  på	  äldre	  individer,	  ≥60	  år,	  att	  

Oxybutynin	  ER	  i	  doser	  om	  20mg/dag	  försämrade	  minnet/kognitionen	  (70).	  

Oxybutynin	  ER	  finns	  inte	  tillgängligt	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  Framtill	  idag	  

har	  5	  muskarina	  receptorer	  detekterats	  hos	  människa	  (M1-‐M5),	  samtliga	  är	  G-‐

proteinkopplade	  (71,72).	  Oxybutynin	  binds	  kompetitivt	  till	  samtliga,	  men	  har	  

visats	  ha	  en	  särskilt	  hög	  affinitet	  för	  M1	  och	  M3	  receptor,	  med	  en	  tio	  gånger	  högre	  

affinitet	  för	  M3	  jämfört	  med	  M2	  (se	  tabell	  3)	  (29,73).	  	  

	  
Tabell 3. Beräknad bindningsaffinitet med oxybutynin till de olika subtyper av den humana muskarinreceptorn (Ki 

anges i nM). Data tagen från Hedge et al. (74).  

 M1 M2 M3 M4 M5 

Oxybutynin 1,0 6,7 0,67 2,0 11,0 

	  

De	  muskarina	  receptorerna	  förekommer	  spridda	  i	  kroppen.	  M3	  receptorn	  

är	  särskilt	  betydelsefull	  vid	  behandling	  mot	  hyperhidros	  genom	  att	  det	  är	  den	  

muskarina	  receptor	  som	  uttrycks	  i	  högst	  grad	  i	  svettkörtlar	  (26,63,72).	  M1	  och	  

M4	  finns	  framförallt	  i	  neuronal	  vävnad,	  M2	  i	  hjärtat	  och	  M5	  i	  det	  centrala	  

nervsystemet	  (63).	  Få	  studier	  har	  gjorts	  men	  de	  som	  finns	  idag	  har	  visat	  på	  goda	  

resultat	  med	  användning	  av	  oxybutynin	  för	  behandling	  av	  hyperhidros	  av	  fokal	  

eller	  generaliserad	  typ	  (37,53,75).	  I	  en	  studie	  utförd	  av	  Van	  Houte	  et	  al.	  såg	  man	  

att	  oxybutynin	  inte	  inhiberade	  induktionen	  av	  svett	  kopplat	  till	  fysisk	  aktivitet	  

hos	  normohidrotiska	  individer	  (76).	  I	  Sverige	  är	  oxybutynin	  inte	  registrerat	  på	  

indikationen	  hyperhidros	  och	  dokumentationen	  är	  än	  så	  länge	  inte	  tillräcklig	  för	  

att	  uppfylla	  kraven	  för	  registrering.	  Det	  finns	  inget	  registrerat	  läkemedel	  

registrerat	  för	  generaliserad	  hyperhidros.	  På	  svettmottagningen	  Akademiska	  

sjukhuset	  har	  man	  under	  flera	  år	  förskrivit	  oxybutyninhydroklorid	  på	  

indikationen	  generaliserad	  hyperhidros.	  Oxybutynin	  saluförs	  under	  

preparatnamnet	  Ditropan®	  eller	  generikan	  Oxybutynin	  Mylan®	  i	  Sverige.	  	  

Farmakokinetik	  

Oxybutyninhydroklorid	  absorberas	  snabbt	  från	  mag-‐tarmkanalen,	  maximal	  

plasmakoncentration	  inom	  c:a	  1h,	  halveringstid	  i	  plasma	  c:a	  2h.	  

Biotillgängligheten	  uppskattas	  till	  2-‐11	  %.	  Man	  har	  sett	  en	  högre	  

biotillgänglighet	  (1-‐2	  gånger	  högre	  AUC	  efter	  singeldos	  och	  2-‐4	  gånger	  högre	  
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AUC	  vid	  upprepad	  behandling)och	  längre	  halveringstid	  (3-‐5	  timmar)	  hos	  äldre	  

patienter	  (53,77).	  Steady-‐state	  plasmakoncentrationer	  uppnås	  efter	  8	  dagars	  

oral	  dosering	  med	  Oxybutynin	  IR	  (78).	  Oxybutynin	  metaboliseras	  av	  CYP3A4	  i	  

cytokrom	  P-‐450	  systemet.	  Mycket	  låga	  halter	  oxybutynin	  eller	  dess	  metaboliter	  

går	  att	  spåra	  i	  urin	  vilket	  tyder	  på	  en	  elimination	  framför	  allt	  via	  lever	  och	  senare	  

utsöndring	  i	  gallan.	  Få	  droginteraktioner	  har	  rapporterats	  men	  i	  de	  fall	  de	  har	  

förekommit	  har	  de	  involverat	  läkemedel	  som	  är	  cytokrom	  P450	  beroende	  i	  sin	  

metabolism.	  Samtidig	  medicinering	  med	  potent	  CYP3A4	  inhibitor,	  ketokonazol	  

och	  erytromycin	  kan	  interagera	  och	  ge	  förstärkt	  antikolinerg	  effekt	  (53,77,78).	  

Behandling	  barn	  

Oxybutyninbehandling	  till	  barn	  med	  hyperhidros	  har	  inte	  studerats,	  men	  

oxybutynin	  har	  använts	  delvis	  framgångsrikt	  på	  barn	  för	  indikationerna	  

hypersalivation	  och	  dysfunktionell	  blåstömmning	  (65,79).	  	  
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Syfte	  

Studien	  har	  två	  syften.	  1)	  Att	  beskriva	  den	  kohort	  som	  remitteras	  till	  

svettmottagningen	  vid	  Akademiska	  sjukhuset	  samt	  vilken	  behandling	  de	  erhållit	  

samt	  att	  2)	  utvärdera	  oral	  behandling	  med	  oxybutynin	  på	  indikationen	  

generaliserad	  hyperhidros.	  

	  

Primär	  hypotes	  

Att	  hälften	  av	  patienterna	  med	  generaliserad	  hyperhidros	  har	  ett	  positivt	  

behandlingsresultat	  (hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS)	  ≤	  2	  poäng)	  

med	  T.	  Oxybutynin	  5-‐10	  mg	  per	  dag.	  

Specifika	  frågeställningar	  

a)	  Vilka	  är	  de	  vanligaste	  biverkningarna	  vid	  oxybutyninbehandling?	  

b)	  Rökning	  påverkar	  behandlingsresultatet	  negativt.	  

c)	  Högt	  blodtryck	  påverkar	  behandlingsresultat	  negativt.	  

d)	  Motion	  påverkar	  behandlingsresultat	  positivt.	  
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Material	  och	  metoder	  

Studiepopulation	  

Studien	  består	  av	  två	  delar	  och	  två	  studiegrupper	  utan	  kontrollgrupp	  

Studiegrupp	  A	  utgörs	  av	  samtliga	  patienter	  (N=313)	  som	  gjort	  nybesök	  på	  

svettmottagningen	  vid	  Akademiska	  sjukhuset	  under	  perioden	  3	  januari	  2011	  till	  

14	  januari	  2013.	  

	   Till	  studiegruppen	  i	  enkätstudien	  (studiegrupp	  B)	  inkluderades	  39	  

patienter	  ur	  studiegrupp	  A,	  enligt	  inklusionskriterium:	  oxybutyninbehandling	  på	  

indikation	  generaliserad	  hyperhidros.	  	  	  

	  Studien	  kräver	  ej	  etiskt	  godkännande	  då	  den	  utförs	  inom	  ramarna	  för	  det	  

självständiga	  arbetet	  på	  läkarprogrammet	  vid	  Uppsala	  universitet.	  

	  
Figur 3. Urvalsprocessen 

Metod	  

Studien	  inleddes	  men	  en	  litteraturstudie	  där	  sökningar	  gjorts	  i	  databasen	  

PubMed.	  Följande	  sökord	  användes:	  thermoregulation,	  hyperhidrosis,	  

oxybutynin,	  generalized	  hyperhidrosis,	  antimuscarinic	  drugs,	  muscarinic	  

receptors,	  sweatglands	  

Den	  första	  delen	  är	  en	  retrospektiv	  epidemiologisk	  och	  deskriptiv	  studie.	  

Genom	  en	  journalgenomgång	  beskrivs	  patientgruppen	  med	  hyperhidros.	  I	  

journalstudien	  karaktäriserades	  patienterna	  efter	  variablerna	  kön,	  ålder,	  

Studiegrupp B, 
oxybutynin vid 
generaliserad 
hyperhidros 

Studiegrupp A, 
svettmottagningen 

vid Akademiska 
sjukhuset 

N = 313 

N = 39 

Medverkande i 
enkätstudien, 

n = 25 

Bortfall i enkätstudien,  
n = 14 

(9 svarade ej, 4 med avbruten 
behandling, 1 ville ej medverka) 
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hereditet	  av	  första	  graden,	  annan	  sjukdom,	  blodtryck,	  rökning,	  läkemedel	  av	  

särskilt	  värde,	  typ	  av	  hyperhidros,	  hyperhidrosbehandling,	  motionsnivå	  och	  

remittent.	  	  

Den	  andra	  delen	  (studiegrupp	  B)	  är	  en	  enkätstudie	  utan	  kontrollgrupp.	  

Enkäten	  (se	  appendix	  sida	  43)	  har	  tre	  frågeställningar:	  1,	  dosering;	  2,	  effekt;	  och	  

3,	  biverkningar.	  Den	  fylls	  i	  av	  patienten	  själv	  helt	  enligt	  subjektiv	  uppfattning	  av	  

förbättring	  i	  sin	  hyperhidros	  efter	  behandling.	  Denna	  självskattning	  gjordes	  med	  

hjälp	  av	  hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS)	  (se	  bakgrund	  sida	  15)	  (56).	  

HDSS	  är	  en	  skala	  specifik	  för	  hyperhidros	  och	  ger	  ett	  kvalitativt	  mått	  på	  vilken	  

grad	  av	  besvär	  patienten	  har	  samt	  hur	  det	  påverkar	  dess	  dagliga	  aktivitet.	  Den	  

har	  använts	  i	  tidigare	  studier	  och	  har	  visats	  reliabel	  och	  valid	  (37,40,47,57,80).	  I	  

skalan	  graderas	  svettbesvären	  i	  fyra	  nivåer	  där	  patienten	  kryssar	  i	  en	  ruta	  för	  

respektive	  nivå:	  nivå	  1,	  svettningarna	  är	  inte	  besvärande	  och	  begränsar	  inte	  

dagliga	  aktiviteter;	  nivå	  2,	  svettningarna	  kan	  tolereras,	  men	  begränsar	  ibland	  

dagliga	  aktiviteter;	  nivå	  3,	  svettningarna	  kan	  knappt	  tolereras	  och	  begränsar	  ofta	  

dagliga	  aktiviteter;	  och	  nivå	  4,	  svettningarna	  är	  intolerabla	  och	  begränsar	  

konstant	  dagliga	  aktiviteter.	  På	  enkäten	  finns	  två	  HDSS-‐skalor	  och	  patienten	  

skall	  uppskatta	  dessa	  besvär	  innan	  insatt	  behandling	  samt	  det	  aktuella	  besvären	  

under	  pågående	  oxybutyninbehandling.	  Det	  finns	  kryssbara	  rutor	  för	  dosen	  

oxybutynin	  per	  dag:	  5mg/dag;	  7,5mg/dag;	  10mg/dag.	  Som	  en	  sista	  del	  på	  

enkäten,	  kryssar	  patienten	  i	  rutor	  ”ja”	  eller	  ”nej”	  för	  eventuella	  biverkningar	  

kopplade	  till	  behandlingen,	  namngivna:	  muntorrhet;	  torra	  ögon;	  huvudvärk;	  

svårt	  att	  kissa;	  diarré;	  yrsel	  samt	  en	  tom	  rad	  där	  patienten	  själv	  kan	  lägga	  till	  

eventuella	  biverkningar.	  Vid	  uteblivet	  svar	  på	  enkäten	  gjordes	  utskick	  i	  totalt	  4	  

omgångar,	  därefter	  togs	  kontakt	  via	  telefonsamtal.	  

Statistik	  

Deskriptiv	  statistik	  användes	  för	  att	  beskriva	  studiepopulationen.	  För	  icke	  

normalfördelade	  variabler	  användes	  medianvärde	  med	  avståndet	  mellan	  första	  

och	  tredje	  kvartilen	  (kvartilavstånd)	  som	  spridningsmått.	  Normalfördelade	  

variabler	  förekom	  ej.	  Hypotesen	  testades	  med	  hjälp	  av	  hyperhidrosis	  disease	  

severity	  scale	  (HDSS)	  i	  enkätstudien.	  Svaren	  på	  enkäten	  dikotomiseras	  och	  en	  

sänkning	  efter	  behandling	  från	  svarsalternativ	  3,	  eller	  4	  med	  två	  enheter	  (HDSS	  
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efter	  behandling	  ≤	  2)	  räknas	  som	  ett	  positivt	  behandlingsresultat.	  För	  

signifikansnivån	  mellan	  HDSS	  före	  och	  efter	  behandling	  användes	  det	  icke-‐

parametriska	  teckentestet	  (engelska	  signtest).	  Testet	  valdes	  på	  grund	  av	  att	  

HDSS	  är	  en	  ordinalskala,	  och	  tillståndet	  som	  undersöks	  är	  före	  och	  efter	  en	  

behandling.	  Signifikansnivån	  definierades	  som	  p	  <	  0,05.	  Statistiska	  beräkningar	  

utfördes	  med	  STATA	  12.0	  (StataCorp	  LP,	  TX,	  USA).	  	  
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Resultat	  

Studiegrupp	  A,	  nybesök	  vid	  en	  svettmottagning	  	  

Demografisk	  data	  för	  de	  313	  inkluderade	  patienterna	  som	  haft	  nybesök	  på	  

svettmottagningen	  vid	  Akademiska	  sjukhuset,	  Uppsala.	  Kvinnor	  visades	  sig	  vara	  

överrepresenterade	  på	  kliniken,	  fördelningen	  i	  hyperhidrostyp	  var	  lika	  mellan	  

könen,	  (tabell	  4).	  

	  
Tabell 4. Patientdemografi för nybesök gjorda på svettmottagningen vid Akademiska sjukhuset januari 2011 – 
januari 2013 
Demografi Studiegrupp A: Svettmottagningen Akademiska sjukhuset 

(N=313) 
Andelen kvinnor, n (%) 192 (61 %) 
 Totalt (N=313) Män (n=121) Kvinnor (n=192) 
Ålder, år (kvartilavstånd)    
Medianålder 31 (22-46) 29 (22-43) 34 (22-48) 
    
Positiv hereditet av första graden, n (%) 132 (42 %) 47 (39 %) 85 (44 %) 
Blodtryck, mmHg (kvartilavstånd)    
Systole 125 (120-140) 130 (120-143) 120 (115-140) 
Diastole 80 (75-90) 80 (75-90) 75 (70-85) 
Rökare, n (%) 59 (19 %) 21 (17 %) 38 (20 %) 
Fördelning av hyperhidrostyp a, n (%)    
Palmar 129 (41 %) 48 (40 %) 81 (42 %) 
Axillär 118 (38 %) 46 (38 %) 72 (38 %) 
Plantar 118 (38 %) 45 (37 %) 73 (38 %) 
Annan fokalb 64 (21 %) 21 (17 %) 43 (22 %) 
Generaliserad 67 (21%) 27 (22 %) 40 (21 %) 
Hyperhidrosbehandlingc, n (%)    
Intradermal injektion    
Botox® 1 (0 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 
Dysport® 218 (70 %) 82 (68 %) 136 (71 %) 
Neuroblock® 119 (38 %) 42 (35 %) 77 (40 %) 
Per oral/systemisk behandling    
Oxybutynin 59 (19 %) 24 (20 %) 35 (18 %) 
Remittent, n (%)    
Allmänläkare 189 (60 %) 82 (68 %) 107 (56 %) 
Dermatolog 50 (16 %) 16 (13 %) 34 (18 %) 
Annan specialist 64 (20 %) 11 (9 %) 19 (10 %) 
Specialist, privatd 30 (10 %) 9 (7 %) 20 (10 %) 
Utan remiss 4 (1 %) 1 (1 %) 3 (2 %) 
a Varje kategori exkluderar ej ytterligare distributionsområden som också kan involveras. 
b Annan fokal innebär fokalt distributionsområde utöver de ovan nämnda: ljumskar, panna, hjässa, rygg 
c Varje kategori exkluderar ej kombinerad behandling. Kombinerad behandling med Neuroblock® och Dysport® ges exempelvis vid palmar hidros. 
d Remiss från privat hyperhidrosmottagning. 

Studiegrupp	  B,	  behandling	  med	  oxybutynin	  vid	  generaliserad	  hyperhidros	  

Det	  var	  28	  (72	  %)	  som	  svarande	  i	  enkätstudien,	  varav	  3	  hade	  avbrutit	  

behandlingen	  på	  grund	  av	  biverkningar	  eller	  otillräcklig	  effekt.	  Studiegruppens	  

bakgrundskarakteristika	  sammanfattas	  i	  tabell	  5.	   	  
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Tabell 5. Bakgrundskarakteristika för de 25 deltagande patienterna i enkätstudien. 
Demografi Medverkande i enkätstudien, oxybutyninbehandling vid 

generaliserad hyperhidros (n=25) 
Andelen kvinnor, n (%) 
 

14 (56 %) 

 Totalt (n=25) Män (n=11) Kvinnor (n=14) 

Ålder, år (kvartilavstånd)    
Medianålder 47 (31-64) 61 (47-67) 32 (30–47) 
Positiv hereditet av första graden, n 
(%) 

12 (50 %) 7 (64 %) 5 (39 %) 

Blodtryck, mmHg (kvartilavstånd)    
Systole 130 (120-143) 130 (120-160) 130 (120-140) 
Diastole 85 (80-90) 85 (80-90) 80 (75-90) 
Rökare, n (%) 6 (26 %) 1 (9 %) 5 (36 %) 
Antal patienter med dygnsdos 
oxybutynin, n (%) 

 Totalt (n=25) 

5 mg (2,5 morgon och kväll)  19 (76 %) 
7,5 mg (5 mg morgon, 2,5 mg kväll)  3 (12 %) 
10 mg (5 mg morgon, 5 mg kväll)  3 (12 %) 

Bortfallsanalys	  	  

Av	  de	  39	  patienter	  som	  inkluderades	  i	  enkätstudien	  i	  studiegrupp	  B,	  var	  det	  11	  

patienter	  som	  inte	  svarade	  eller	  avböjde	  att	  medverka	  och	  3	  patienter	  som	  

avslutat	  behandlingen	  på	  grund	  av	  biverkningar	  eller	  otillräcklig	  effekt.	  

Bortfallsanalysen	  visade	  att	  gruppen	  som	  inte	  svarade	  eller	  avböjde	  att	  

medverka,	  övervägande	  bestod	  av	  män,	  n=7	  (70%).	  Den	  totala	  medianålder	  var	  

44,5	  år	  (total	  medianålder	  bland	  de	  medverkande	  är	  47	  år),	  och	  bland	  männen	  

46	  år,	  vilket	  är	  lägre	  än	  medianåldern	  bland	  de	  medverkande	  männen	  (61	  år,	  

kvartilavstånd	  47-‐67	  år).	  	  

Positivt	  behandlingsresultat	  för	  oxybutynin	  vid	  generaliserad	  hyperhidros	  

Före	  behandling	  med	  oxybutynin	  skattade	  84	  %	  av	  patienterna	  sina	  svettbesvär	  

till	  ≥	  3	  enligt	  hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS).	  Efter	  behandling	  

skattades	  besvären	  till	  ≤	  2	  poäng	  hos	  80	  %	  av	  patienterna,	  (figur	  3).	  
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Figur 4. Fördelning enligt hyperhidrosis disease severity scale (HDSS) före och efter behandling med oxybutynin. 

 

Behandlingen	  med	  oxybutynin	  mot	  generaliserad	  hyperhidros	  var	  effektiv.	  

Skillnaden	  i	  HDSS-‐poäng	  före	  och	  efter	  behandlingen	  var	  höggradigt	  signifikant	  

(p=0,000062).	  Man	  såg	  en	  skillnad	  i	  könsgrupperna	  där	  kvinnor	  hade	  ett	  bättre	  

behandlingsresultat	  än	  männen.	  Materialet	  är	  dock	  för	  litet	  för	  att	  kunna	  säga	  

något	  om	  signifikans,	  (tabell	  6).	  

	  	  
Tabell 6. Andel patienter som uppnått positivt behandlingsresultat totalt och med avseende på kön. 

 Behandlingsresultat med oxybutynin 

 Total Män (n=11) Kvinnor (n=14) 

Positivt, n (%)a 16 (64 %) 5 (45 %) 11 (79 %) 

Negativt, n (%) 9 (36 %) 6 ( 55 %) 3 (21%) 

Totalt antal patienter 25 (100 %) 11 (100 %) 14 (100 %) 

p-värde < 0,01   
aPositivt behandlingsresultat vid sänkning i HDSS med ≥ 2 eller sänkning till ≤ nivå 2.  
 

Den	  genomsnittliga	  förbättringen	  i	  hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS)	  

efter	  behandling	  var	  1	  HDSS-‐poäng	  i	  medianvärde(kvartilavstånd	  0-‐2).	  Det	  var	  

en	  skillnad	  mellan	  könsgrupperna	  där	  kvinnor	  uppvisade	  en	  högre	  HDSS-‐poäng	  

före	  behandling	  samt	  en	  lägre	  HDSS-‐poäng	  efter	  behandling	  relaterat	  till	  männen.	  

Materialet	  är	  för	  litet	  för	  att	  resultatet	  skall	  kunna	  fastställas	  som	  statistiskt	  

signifikant,	  (tabell	  7).	  
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Tabell 7. Grad av svettning i genomsnittsvärde uttryckt i median relaterat till tid (före och efter behandling) och kön 
(män och kvinnor) 

 Oxybutyninbehandling 

 Före 
 

Efter   

 Totalt 
(n=25) 
 

Män 
(n=11) 

Kvinnor 
(n=14) 

Totalt 
(n=25) 

Män  
(n=11) 

Kvinnor 
(n=14) 

HDSS, 
medianvärde 
(intervall) 

3 (3-4) 3 (2-4) 4 (3-4) 2 (1-2) 2 (2-3) 2 (1-2) 

Skillnad i 
HDSS före 
och efter 
behandling, 
medianvärde 
(intervall) 

 1 (0-2) 0 (0-2) 2 (1-3) 

	  

Studien	  avsåg	  även	  att	  utvärdera	  riskfaktorer	  i	  form	  av	  högt	  blodtryck,	  rökning	  

och	  motion	  relaterat	  till	  behandlingsresultat.	  Materialet	  var	  dock	  för	  litet	  och	  i	  

bristande	  kvalitet	  för	  att	  stå	  som	  grund	  till	  slutsatser	  i	  resultatdelen.	  	  

Biverkningar	  

Av	  de	  som	  besvarat	  enkäten	  var	  det	  4	  (16	  %)	  patienter	  som	  inte	  rapporterade	  

några	  biverkningar.	  En	  patient	  rapporterade	  leverpåverkan	  som	  möjlig	  

biverkning	  (se	  Möjlig	  biverkning,	  sida	  29),	  i	  övrigt	  förekom	  inga	  allvarliga	  

biverkningar	  i	  gruppen.	  Den	  vanligast	  förekommande	  biverkningen	  var	  

muntorrhet	  som	  rapporterades	  av	  21	  (84	  %)	  patienter,	  (tabell	  8).	  

Tabell 8. Biverkningar vid oxybutyninbehandling enligt enkätsvar 

Oxybutyninbehandling, n=25 

 Ja, n (%)  
Muntorrhet 21 (84 %)  
Urinretention 5 (20 %)  
Diarré 5 (20 %)  
Yrsel 4 (16 %)   
Huvudvärk 3 (12 %)   
Torra ögon 2 (8 %)   
Torr hud 2 (8 %)  

	  

Möjlig	  biverkning	  

En	  patient	  (kvinna,	  31	  år)	  rapporterade	  om	  en	  möjlig	  biverkning	  i	  samband	  med	  

oxybutyninbehandling	  med	  Ditropan®	  10mg	  (7,5	  mg	  +	  2,5	  mg).	  Patienten	  

upplevde	  intermittenta	  magsmärtor,	  klåda	  och	  kräkningar	  flera	  gånger	  under	  
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första	  dygnen	  efter	  insättning.	  Preparatet	  sätts	  ut	  fem	  dagar	  senare	  i	  samråd	  

med	  läkare	  på	  grund	  av	  misstänkt	  läkemedelsbiverkan.	  Magsmärtorna	  fortsatte	  

efter	  utsättning	  vilket	  föranledde	  kontakt	  med	  allmänläkare,	  leverprover	  

kontrollerades,	  varav	  ALAT	  visades	  vara	  förhöjt	  till	  8	  µkat/L	  (referensintervall	  

0,15	  –	  0,75	  µkat/L).	  Vid	  återbesök	  till	  medicinmottagning	  fann	  man	  ytterligare	  

höjda	  prover,	  ALP	  3,3	  (referensintervall	  0,6	  –	  1,8	  µkat/L),	  ALAT	  5,7	  µkat/L	  och	  

ASAT	  2,2	  µkat/L	  (referensintervall	  0,25	  –	  0,60	  µkat/L).	  En	  undersökning	  med	  

ultraljud	  över	  lever	  och	  gallvägar	  utfördes,	  en	  viss	  tendens	  till	  gallsten	  

detekterades	  men	  i	  övrigt	  inget	  patologiskt.	  Några	  månader	  efter	  utsättning	  var	  

patientens	  leverprover	  åter	  normaliserade.	  Under	  denna	  period	  sökte	  patienten	  

även	  akut	  vård	  på	  grund	  av	  bröstsmärtor,	  undersökning	  med	  elektrokardiografi	  

genomfördes	  på	  akutmottagningen	  utan	  några	  tecken	  till	  patologiska	  fynd.	  

Patientens	  orsak	  till	  bröstsmärtor	  friades	  från	  misstankar	  om	  kardiell	  genes	  och	  

symtomatologin	  bedömdes	  primärt	  härröra	  från	  panikångest.	  

	  	  

	   	  



	   31	  

Diskussion	  

Enkätstudien	  visade	  på	  effekten	  med	  oxybutynin	  i	  form	  av	  reducerad	  

svettning	  vid	  primär	  generaliserad	  hyperhidros.	  Behandlingen	  med	  oxybutynin	  

peroralt	  visade	  sig	  vara	  effektiv	  och	  uppvisade	  ett	  positivt	  behandlingsresultat	  

hos	  64	  %	  av	  patienterna.	  I	  hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS)	  definieras	  

lindriga	  besvär	  som	  ”tolerabla	  svettningar	  som	  ibland	  påverkar	  daglig	  aktivitet”	  

och	  allvarliga	  hyperhidros	  som	  ”knappt	  tolerabla	  eller	  intolerabla	  och	  begränsar	  

ofta/konstant	  dagliga	  aktiviteter”	  (80).	  Medianvärdet	  av	  HDSS	  innan	  behandling	  

var	  högt	  (84	  %	  skattade	  sina	  besvär	  som	  allvarliga	  (HDSS	  3-‐4)),	  och	  lägre	  efter	  

behandling	  (80	  %	  skattade	  sina	  besvär	  som	  tolerabla	  (HDSS	  ≤	  2)).	  	  

Självskattning	  av	  svettbesvär	  har	  visats	  motsvara	  objektiva	  metoder	  när	  

det	  gäller	  att	  kvantifiering	  av	  svettmängden	  och	  svettens	  variation	  över	  tid	  

(56,57,81).	  Till	  skillnad	  från	  objektiva	  metoder	  tar	  en	  subjektiv	  metod	  även	  

hänsyn	  till	  hur	  väl	  patienten	  anpassats	  till	  sin	  situation.	  Detta	  gör	  svettskalor	  till	  

ett	  bra	  instrument	  för	  en	  snabb	  och	  smidig	  diagnostik	  på	  kliniken	  eller	  i	  

samband	  med	  forskning.	  Hyperhidrosis	  disease	  severity	  scale	  (HDSS)	  lämpar	  sig	  

väl	  som	  en	  del	  i	  en	  enkätstudie	  på	  grund	  av	  att	  skalan	  är	  enkel	  att	  förstå,	  och	  

passar	  därför	  väl	  i	  en	  konsekvent	  uppställning	  i	  före	  och	  efter	  behandling.	  Detta	  

var	  av	  särskild	  vikt	  i	  vår	  enkätstudie	  då	  patienterna	  ombads	  att	  retrospektivt	  

skatta	  sina	  besvär	  före	  insatt	  behandling.	  	  

Kvinnorna	  skattade	  sina	  besvär	  högre	  innan	  behandling	  och	  lägre	  under	  

behandling	  jämfört	  med	  männen,	  men	  materialet	  är	  för	  litet	  för	  säkra	  slutsatser.	  

Wolosker	  et	  al	  genomförde	  en	  studie	  där	  man	  jämförde	  behandlingsresultat	  

mellan	  kvinnor	  och	  män	  (82).	  I	  studien	  analyserades	  data	  från	  män	  och	  kvinnor	  

som	  erhållit	  oxybutynin	  på	  indikation	  palmar	  och	  axillär	  hyperhidros.	  Man	  såg	  

att	  kvinnor	  i	  högre	  utsträckning	  hade	  bättre	  resultat	  av	  oxybutyninbehandling	  

än	  männen.	  Signifikansen	  var	  tveksam	  och	  ytterligare	  studier	  som	  belyser	  

skillnader	  i	  behandlingsresultat	  hos	  män	  och	  kvinnor	  finns	  ej	  tillgängliga.	  

Hyperhidros	  är	  i	  grunden	  en	  godartad	  diagnos	  men	  har	  en	  stark	  negativ	  

påverkan	  på	  livskvalitet	  (23,35,38).	  Vilket	  motiverar	  en	  effektiv	  behandling.	  

Individer	  med	  hyperhidros	  har	  tidigare	  varit	  en	  patientgrupp	  med	  mindre	  

möjligheter	  till	  behandling,	  delvis	  på	  grund	  av	  en	  låg	  kännedom	  och	  förståelse	  
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för	  diagnosen	  inom	  den	  medicinska	  professionen.	  Detta	  trots	  en	  prevalens	  på	  

2,8	  %	  i	  befolkningen.	  (40).	  Det	  finns	  endast	  begränsade	  data	  avseende	  oral	  

medicinering	  med	  oxybutynin	  vid	  generaliserad	  hyperhidros.	  Till	  skillnad	  från	  

patienter	  med	  fokal	  hyperhidros	  som	  idag	  uppnår	  goda	  behandlingsresultat	  med	  

botulinumtoxin	  är	  individer	  med	  generaliserad	  svettning	  en	  patientgrupp	  som	  

man	  inte	  lyckats	  hjälpa	  lika	  effektivt.	  Av	  rent	  praktiska	  skäl	  kan	  man	  inte	  

behandla	  generaliserad	  hyperhidros	  med	  intradermala	  injektioner	  av	  

botulinumtoxin,	  däremot	  kan	  en	  fokal	  behandling	  fungera	  som	  ett	  komplement	  

genom	  punktvis	  behandling	  av	  särskilt	  utsatta	  områden.	  	  

	  

I	  enkätstudien	  uppgavs	  muntorrhet	  som	  den	  vanligaste	  biverkningen	  

(84	  %)	  vid	  behandling	  med	  oxybutynin,	  detta	  är	  inte	  överraskande	  då	  det	  är	  en	  

vanlig	  biverkning	  i	  samband	  med	  behandling	  med	  antikolinergika	  (37,75,83).	  

Muntorrhet	  är	  dock	  en	  biverkning	  som	  visats	  kunna	  minska	  med	  tiden.	  Allvarliga	  

biverkningar	  kopplade	  till	  oxybutynin	  är	  sällsynta.	  Biverkningarna	  som	  

rapporterats	  i	  enkätstudien	  verkar	  i	  de	  flesta	  fall	  stå	  i	  rimlig	  proportion	  till	  de	  

fördelar	  som	  behandlingen	  medför,	  det	  vill	  säga	  en	  medicinsk	  ändamålsenlighet	  

tycks	  föreligga.	  

Oxybutynin	  är	  en	  antagonist	  med	  hög	  affinitet	  för	  den	  muskarina	  M3-‐

receptorn	  som	  uttrycks	  framförallt	  i	  glatt	  muskulatur	  och	  sekretoriska	  körtlar.	  I	  

körtlar	  medierar	  M3-‐receptorn	  ökning	  i	  sekretion	  vilket	  förklarar	  en	  del	  utav	  

biverkningarna	  som	  muntorrhet	  och	  torr	  hy.	  I	  studien	  användes	  oxybutynin	  IR	  

(immediate	  release),	  tidigare	  studier	  genomförda	  med	  oxybutynin	  ER	  (extended	  

release)	  vid	  urologisk	  behandlingsindikation	  har	  visat	  på	  en	  mer	  gynnsam	  

biverkningsprofil.	  Detta	  preparat	  finns	  ej	  tillgängligt	  i	  Sverige	  men	  en	  

jämförande	  analys	  av	  biverkningsprofilen	  och	  patienteters	  compliance	  vid	  

användning	  av	  de	  båda	  vore	  av	  intresse.	  En	  patient	  rapporterade	  att	  den	  avbrutit	  

behandlingen	  på	  grund	  av	  buksmärtor	  och	  leverpåverkan.	  Abdominell	  smärta	  

finns	  uppgiven	  som	  en	  vanlig	  biverkning	  vid	  behandling	  med	  oxybutynin	  med	  

angående	  leverpåverkan	  med	  stegrade	  leverenzymer	  hittades	  inget	  stöd	  i	  den	  

litteraturen	  som	  idag	  finns	  tillgänglig.	  	  

På	  svettmottagningen	  vid	  Akademiska	  sjukhuset	  är	  startdosen	  med	  

oxybutynin	  5	  mg/dag	  (2,5	  mg	  morgon	  +	  2,5	  mg	  kväll).	  En	  lägre	  biverkningsprofil	  
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skulle	  kunna	  uppnås	  enligt	  Wolosker	  et	  al.	  genom	  att	  trappa	  upp	  dos	  försiktigt	  

(75)	  En	  startdos	  på	  2,5	  mg/dag	  första	  veckan	  och	  succesiv	  upptrappning	  efter	  

patientens	  behov	  hade	  kanske	  minskat	  antalet	  biverkningar.	  	  

	  

Av	  de	  sökande	  till	  en	  svettmottagning	  var	  61	  %	  kvinnor,	  detta	  korrelerar	  väl	  

med	  data	  från	  andra	  epidemiologiska	  studier	  gällande	  hyperhidros	  (40,44).	  I	  en	  

omfattande	  studie	  epidemiologisk	  studie	  visade	  Strutton	  et	  al.	  på	  en	  prevalens	  

utan	  skillnader	  mellan	  könsgrupperna,	  man	  såg	  däremot	  att	  kvinnor	  i	  högre	  grad	  

sökte	  medicinsk	  kompetens	  för	  sina	  besvär	  (40).	  Hypoteser	  bakom	  detta	  kan	  

vara	  att	  kvinnor	  besväras	  mer	  än	  vad	  män	  gör,	  alternativt	  att	  kvinnor	  är	  mer	  

benägna	  att	  söka	  behandling	  för	  sina	  besvär	  än	  vad	  män	  är.	  Förutsatt	  att	  

siffrorna	  om	  prevalens	  även	  gäller	  i	  den	  svenska	  populationen,	  och	  att	  kvinnor	  är	  

den	  största	  andelen	  av	  de	  sökande	  till	  en	  svettmottagning,	  skulle	  detta	  kunna	  

betyda	  att	  det	  finns	  en	  större	  andel	  män	  med	  hyperhidros	  som	  inte	  

diagnosticerats	  och	  erbjudits	  behandling	  för	  sina	  besvär.	  	  

Andelen	  av	  patienterna	  vid	  svettmottagningen	  som	  uppgav	  en	  

förstagradssläkting	  uppgick	  till	  42	  %,	  två	  tidigare	  epidemiologiska	  studier	  har	  

visat	  på	  hereditet	  i	  44	  %	  och	  62	  %	  av	  fallen	  (43,44).	  

	  

Metoddiskussion	  

Studien	  har	  ett	  antal	  svagheter.	  Studiepopulationen	  bestod	  av	  25	  patienter	  (11	  

män,	  14	  kvinnor),	  detta	  kan	  ses	  som	  ett	  litet	  material	  vilket	  omöjligör	  

subanalyser.	  Evalueringen	  av	  oxybutynins	  effekt	  vid	  generaliserad	  hyperhidros	  

utfördes	  genom	  en	  enkätstudie	  där	  patienterna	  retrospektivt	  skattade	  sina	  

besvär	  innan	  behandling,	  vilket	  medför	  en	  klar	  osäkerhet.	  Studien	  utfördes	  utan	  

randomisering	  och	  placebokontroll	  vilket	  är	  en	  svaghet	  och	  bidrar	  till	  att	  det	  inte	  

går	  att	  redogöra	  för	  placeboeffektens	  betydelse	  för	  resultatet.	  Enkätstudien	  tar	  

inte	  hänsyn	  till	  när	  behandlingen	  påbörjats,	  vilket	  betyder	  att	  tiden	  med	  

behandling	  när	  patienten	  fyller	  i	  enkäten	  kan	  skilja	  sig	  upp	  till	  två	  år	  mellan	  

individerna	  i	  studien.	  Denna	  skillnad	  i	  behandlingstid	  kan	  ha	  påverkat	  hur	  

patienterna	  värderar	  sin	  behandlingseffekt.	  Tiden	  under	  behandling	  har	  även	  

betydelse	  när	  det	  gäller	  eventuella	  biverkningar	  och	  anpassning	  till	  dessa.	  
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	   Hyperhidrosis	  severity	  scale	  (HDSS)	  är	  ett	  validerat	  och	  beprövat	  

instrument	  framtaget	  på	  engelska	  som	  användes	  i	  enkätstudien	  efter	  en	  direkt	  

översättning	  till	  svenska,	  skalan	  har	  därför	  inte	  validerats	  för	  det	  svenska	  

språket.	  

	   Att	  det	  krävdes	  ett	  aktivt	  deltagande	  av	  patienterna	  för	  att	  få	  vara	  med	  i	  

studien.	  Både	  genom	  samtycke,	  att	  aktivt	  svara	  på	  enkäten	  och	  returnera	  den	  

samma	  via	  posten,	  vilket	  kan	  ha	  orsakat	  en	  selektionsbias	  där	  de	  medverkande	  

är	  mer	  positiva	  till	  behandlingen	  än	  de	  som	  inte	  besvarat	  enkäten.	  

Svarsfrekvensen	  i	  enkätstudien	  var	  emellertid	  >70%	  vilket	  anses	  acceptabelt.	  

	   Till	  studiens	  fördel	  kan	  nämnas	  att	  samtliga	  patienter	  diagnosticerats	  och	  

behandlats	  av	  samma	  neurolog	  i	  en	  konsekvent	  handläggningsprocedur	  vilket	  

skulle	  kunna	  göra	  studiegruppen	  mer	  homogen	  med	  avseende	  på	  

kriteriebaserad	  diagnostik	  och	  gällande	  indikation	  för	  behandling.	  

I	  framtiden	  

Studien	  stöder	  att	  behandlingen	  är	  terapeutisk	  ändamålsenlig.	  För	  att	  uppfylla	  

kraven	  för	  registrering	  behövs	  vidare	  studier	  med	  randomisering	  och	  

placebokontroll.	  	  

Oxybutynin	  har	  även	  visats	  kunna	  gagna	  patienter	  med	  fokal	  hyperhidros	  

(75).	  Det	  råder	  idag	  ett	  hårt	  tryck	  på	  vissa	  utav	  klinikerna	  som	  utför	  behandling	  

med	  botulinumtoxin,	  och	  väntetider	  medför	  att	  patienter	  återfår	  besvär	  innan	  de	  

får	  möjlighet	  till	  förnyad	  behandling.	  Oxybutynin	  skulle	  därför	  även	  kunna	  

användas	  som	  komplement	  till	  botoxbehandling	  av	  patienter	  med	  fokal	  

hyperhidros	  i	  väntan	  på	  ordinarie	  behandling	  eller	  som	  tilläggsbehandling	  i	  de	  

fall	  botulinumtoxin	  har	  otillräcklig	  effekt.	  

Konklusion	  

Generaliserad	  hyperhidros	  har	  visats	  ha	  en	  stark	  negativ	  påverkan	  på	  livskvalitet.	  

Oxybutynin	  visade	  sig	  vara	  en	  effektiv	  behandling	  vid	  generaliserad	  hyperhidros	  

med	  en	  lindrig	  biverkningsprofil.	  Resultatet	  visade	  minskade	  besvär	  med	  

svettning	  och	  förbättrad	  livskvalitet.	  Oxybutynin	  bör	  ha	  en	  roll	  i	  behandlingen	  

vid	  generaliserad	  hyperhidros	  men	  vidare	  studier	  med	  placebokontroll	  och	  

utvärdering	  av	  behandlingseffekt	  på	  lång	  sikt	  behövs.	  
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Appendix	  

	  

	  
Figur 1. Enkät à två sidor tillhörande enkätstudien, patienten uppger aktuell dosering av oxybutynin, svettbesvär 

före och efter insatt terapi enligt hyperhidrosis disease severity scale (HDSS) samt eventuella biverkningar (sida 1). 
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Figur 2. Enkät à två sidor tillhörande enkätstudien, patienten uppger aktuell dosering av oxybutynin, svettbesvär 

före och efter insatt terapi enligt hyperhidrosis disease severity scale (HDSS) samt eventuella biverkningar (sida 2). 
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