Reseberättelse: Nordisk Kongress i Klinisk fysiologi
150507-150509 Marienlyst, Helsingör
Deltagare: Helena Tibell Magnusson, Neuroteamet ,Centralsjukhuset
Karlstad
Intresset för denna kongress uppstod då jag inte hade möjlighet att följa med på de
nationella dagarna som var i Uppsala i början av året. Vi var ett par stycken på kliniken
som var intresserade utav denna men då det var enbart en som fick åka så föll lotten på
mig och jag tackade lite tvekande ja till det men ångrar det inte. Tilldelades även ett
stipendium från neurofys analytiker föreningen.
Denna lilla resa startade från Kil runt lunchtid den 6maj. Jag skulle resa med tåg ner till
Helsingborg med byte i Göteborg för att sedan ta färjan över till Helsingör där vi skulle
vara. Det där med byte till färja hade jag varit lite skraj inför ifrån början men det visade sig att det inte var några som helst problem. Färjan utgick ju från samma ställe
som tågen gick från.
Runt 19-tiden var jag framme vid hotellet. Blev helt lyrisk när jag såg hotellet som jag
skulle vara på. Det var helt underbart och låg mycket fint vid sundet med Helsingborg på
andra sidan. Installerade mig och tog mig en kort promenad för att sedan inta lite
kvällsmat i hotellbaren. Som tur var träffade jag på en svensk-bartender. ☺ Tog sedan
en lugn kväll framför lite hockey på TV. Tog även kontakt med Uppsala-gänget och
gjorde upp frukosttid med dem. Skönt att ha någon som man kände att umgås med.
Kongressdag 1: Började med att inta en mycket god frukost tillsammans med Maggan,
Berit och Carolina från Uppsala. Bedårande utsikt utöver sundet mot Helsingborg.
Registrerade oss där efter. Föreläsningarna började inte förens kl 11.00 denna dag.

Pass
-

1: Nya epileptiska metoder för epilepsi
Stereo-EEG
EEG- source imaging in Epilepsy
MEG- source imaging
Continuous EEG

Stereo-EEG är en invasiv teknik där man använder sig av cerebrala elektroder.
Här kan man mäta aktiviteten av de djupa strukturerna.
April -13 gjorde man det första stereo-EEG:t i Göteborg. Här registrerade man från
flera anatomiska strukturer och från mer än en lob mest unilateralt.
Fördelen med ett stereo-EEG är att man ser under skalpen tillskillnad från ett vanlig
EEG.
Ex på indikationer: Medicinsk refraktär fokal epilepsi
Om den icke invasiv undersökning är ofullständig eller ger resultat som är motstridande.
Görs på vuxna och barn över 3 år.
Komplikationer: Blödning, infektion, avbrutna elektroder
Det är en effektiv, tolerant och relativt säker metod. Energi, tid och team-arbete
krävs.

ESI- Electrice source imaging
Mäter nervcellernas aktivitet på ms(millisekund). Jämför ESI med MR för att hitta vart
det finns. Man använder sig då av en matematisk formel. Använder sig av 128st elektroder.
Ju fler elektroder man har desto närmare det epileptiska-fokuset kommer man.
Med ESI kan man se vart det startar till skillnad från MR.

MEG-Magnetoencephalography
MEG och EEG är komplement till varandra.
Med MEG kan man registrera aktiviteten från de aktiva nervceller i hjärnan när de
avger små elektriska signaler. Grupper av små celler skapar därvid små magnetfält omkring sig och med hyperkänsliga sensorer som upptäcker små förändringar i magnetfält
kan mans e var och när varje nervcellsgrupp aktiveras exempelvis i språklig process. Man
kan då följa ett händelseförlopp där olika nervgrupper aktiveras i en följd.

Continuous EEG
Ex. på indikationer: Misstänkt icke-konvulsiv anfall eller status.
Standard-EEG, MR/CT och lab-tester kan inte förklara kliniken.
Registreras under minst en timmer.
Det rekommenderas att man tittar på: aEEG, omslag, spectogram
Ex på ett cEEG:

Därefter var det lunch. Mkt god men annorlunda lunchbuffè i denna bedårande matsal.
Pass 2: Jonkanalsstörning och neurofysiologiska undersökningar
- Jonkanalsstörning i periefera nerver
- Jonkanalsstörning i muskler
- Jonkanalsstörning och smärta
Detta är ett område som jag själv tycker är mycket komplicerat med joner hit och dit.
Jonkanalsstörning är en sjukdom som orsakas av rubbad funktion av jonkanalerna eller
av proteinerna som reglerar dem.
Kan vara hereditär eller förvärvad avvikelse av jonkanaler i : huvudet, ryggmärgen,
perifera nerver, neuromuskulär transmission och muskler.
För att kunna diagnostisera jonkanalsstörning i muskler så tar man en muskelbiopsi och
gör ett genetisk test + vanlig elektrofysiologisk test.
Kort exercisetest använder man sig av vid undersökning av patienter med myotoni symtom och där man misstänker perodic paralys.
Jonkanalsstörning som ger smärta startar i C-fiber. C-fibrer är inåtledande nervtrådar i

perifera nerver. Sjukdomar som kan orsaka detta är diabetes, amlyoidos, sarkoidos, HIV
m.fl. Detta är en smärtsam polyneuropati.
Även något som heter erytromelagi. Då drabbas man av röda och varma fötter.
Diagnostiseras med hjälp av singel-fiber analys
Denna kväll hade vi gemensam rundvandring på det vackra slottet Kronborg som inte låg
alls långt ifrån hotellet. Middagen denna kväll intogs på en utav Helsingörs resturanger
tillsammans med några utav kursdeltagarna.

Kongressdag 2:
Pass 3:
- Singelfiber-EMG
- Critical illness myopati/polyneuropati
- Projekt på intesivvårdsavdelning ang muskelförtvining
- Optimerande testmetoder och insamlande av referens data för att kunna
differentiera polyneuropati från critical illness.

Denna dag började med en mycket intressant föreläsning av vår guru Erik Stålberg från
Uppsala. Han berättade om historian kring singelfiber-EMG från dess begynnelse tills
nu.

Denna metod satte han upp för att hitta en metod för bedömning av trötthet i muskler.

Det första de gjorde var att ta fram en elektrod som skulle passa till denna undersökning. Den första de tog fram var alldeles för stor. De provade sig fram tills de fick fram
en mindre som var lämplig. Det man gjorde var att samla ihop ett antal Jitter. Jitter är
en signal som ser likadan ut som upprepas. Definition: Kort latenstid < 0.2ms och
konstant form. Små fibrer ger högre amplitud. Man sticker i frontalis muskeln.

Jitter ser man b.la i:
- Neuromuskulär transmission
- Främre horn celler
- Myastena gravis
Ex på normal Jitter och Jitter i Myastena gravis

Detta presenterades första gången i Köpenhamn -63 och i Glasgow -67.
Mkt inspirerande att höra honom berätta. Svårt att återge.

Critical illness myopati/polyneuropati:
Svaghet som förvärvas på intensivvårds avdelning - kliniska tecken:
-Prevalens 25-40%/ Infekterade patienter upptill 70%
-Tetrapares
- Inom de första dygnen debuterar critical illness. Då kan andningshjälp behövas.
- Leder till långvarig intensivvård.
Elektrofysiologisk diagnostik:
-Reducerad CMAP
- Patologisk spontan aktivitet/fibrillation
Problem: Ingen differential diagnostik i sederade patienter.
Hos sederade patienter kan man använda sig av direkt stimulering i tibialis muskel.
Efter 3 mån är de här patienterna oftast tillbaka i jobb igen.

Patofysiologi: Dysfunktion av Na-joner. Förvärvat av membran depolarisation.
Endtoxiner reducerar Na-kanalens tillgänglighet. Oxidativ stress orsakar snabbt inaktivering av Na-kanalen.

Muskelförtvining på intensivvårdsavdelningar:
Myopati med flera olika namn:
- Acute Quadriplegic Myopathy
- Critical illness Myopathy
- Thick filament myosin myopathy
- Myopathy of intensive care
- Acute myopathy in severe asthma
- Etc
Typisk patient med Critical illness myopati:
- Allmän muskelsvaghet/paralys av alla extremiteter.
- Intakt sensorisk och kognitiv funktion
- Relativt sparsam påverkan på kranialnervs involverade muskler

Metoder som används rutin mässigt för att diagnostisera ICU:
Neurografi – n ulnaris och medianus motoriskt och sensoriskt unilateralt
n tibialis och fibularis motoriskt unilateralt
n suralis
Repetetiv nerv stimulering – 3Hz, 20Hz distal muskel
EMG – muskler distalt och proximalt
Skillnad på neuropati och myopati:

Special metoder för att diagnostisera på intensivvårds avdelning: Stimulering av muskel
och nerv på samma ställe
- Amplitud muskel/nerv: medelvärde
- Svar av kraftig stimulering /svars amlitud
- Refraktärs perioden mha direkt muskelstimulering

Fallgropar: Muskel- kontra nervstimulering
- Intramuskulär stimulering aktiverar endast ett begränsad bunt av fibrer.
- Felplacerad registrerings elektrod
- För svag nervstimulering kan aktivera andra fibrer
- För starkt stimulering aktiverar alla fibrer även de som ej är i den muskeln.

Pass 4: Neurofysiologiska metoder för intraoperative monitorering.

IOM i gliom kirurgi:
2014 hade de 200 fall. 25% var scolios, 25% intraspinala tumörer, 25% gliom( tumör)
Här strävar man efter att få bort så mycket som möjligt utan att ge en permanent
neurologiskskada. Vaken eller ej beror på tumörens placering.
Här tar man hjälp utav MEP och SEP.

Därefter pratades lite om kirurgi av hjärnstammen och av scolios. När det gällde scolios
så var det idiopatisk scolios. Vid scoliosoperationer var det 0.72% risk för ryggradsskador. Här använder man sig ibörjan utav sk ”Wake up test”. 1970 infördes SEP och
1990 MEP.

Ultaljud av nerver och muskler:
Vid ultraljud använder man sig utav en 5-7.5HZ transducer.
Mha ultraljud kan man följa en nerv.
Man kan se muskelatrofi. Meralgiga Parasthetica kan diagnostiseras, polyneuropatier,
entrapment och ALS mha ultraljud.
Dynamiska funktioner kan undersökas. Bra vid injektion av nerv. Kan användas för att
placera EMG-nålen vid svåra fall.
Det var mycket olika meningar när det gällde ultraljud bland läkarna.

Ex. på ultraljud av nerven.

Pass 5: Sk Free communication
Korta presentationer om olika forskningsprojekt.
På kvällen var det en festlig Gala-middag med mycket god mat och dryck på hotellet.
Kongressdag 3:
Pass 6:
Hjärnaktivitet vid social interaktion
Motor cortex aktiveras bara genom att man tittar på något. Man fokuserar sig på
personens ansikte och vad de gör. Man fångar patientens känslor genom att de får kolla
på en film. Oftast negativa känslor.
Man har ej undersökt hur individens historia spelar roll.

Neurofysiologiska metoder vid sömn och åldrande

(Går ej in på dessa mer ingående)
•

REM sleep Behaivor Disorder: An early sleep disease marker for late neurodedeneration

•

Electromyographic activity in REM sleep behavior disorder

•
•

Prepulse inhibition is associated with attention, processing speed and spect in
Parkinsons´s disease

•
•

Sleep stability och transitions in patients with idiopathic REM sleep behaivour
disorder and patients with Parkinsons.

•
•

The Copenhagen longitudinal study of male cognitive aging and fMRI and EEG
measures of cognitive decline.

•

Selective attention modules auditory and visual steady state response

•

Neuophysiological correlates of illusions: Visual perceptive network study.

•

Neocortical gamma osicillations in epilepsy

Min egen reflektion av resan
Jag jobbar på ett sjukhus som ej är universitetssjukhus. Här utförs ingen forskning. I
alla fall inte inom neurofysiologi. Det var mycket intressant att se vad det är för
forskning som pågår ute i Sverige och Norden. Vissa föredrag var lättare att förstå än
andra. Både språkligt och nivå. Det som man tar med sig hem till sin egen arbetsplats
efter denna resan är de erfarenheter som man utbyter med de andra kollegorna i
pauserna. Mycket trevligt att träffa andra verksamma inom samma område. Det bästa
vore om man hade haft möjlighet att få åka två så man kan diskutera med varandra.
Dessa konferenser är dessutom bara vart 4:e år.

Tack till Klinisk fysiologi CSK Karlstad och Svensk förening för kliniskneurofysiologianalytiker som gjorde det möjligt för mig at åka!

