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Polyneuropati- allmänna kommentarer 

- Polyneuropatisymtom är en av mest prevalenta besöksorsakerna hos 
personer som uppsöker primärvården  
 
- Den distala symmetriska polyneuropatin är vanligaste fenotypen, 
men polyneuropati kan ibland uppträdda med udda utbredning 
 
- Brinnande fötter med bevarade akilles-senreflexer kan vara en  
diagnostisk utmaning 
 
- Mönster-igenkännande (Pattern Recognition) kan ibland öka sannolikheten 
av avslöjande av etiologin  
 
- Fler polyneuropatier kan behandlas idag jmf tidigare, tex inflammatoriska 
neuropatier såsom IgMGUS-neuropatin samt ATTRv amyloidos…. 
 
- Det finns värde av att delge diagnosen idiopatisk polyneuropati 
(CIAP) till patienter, även fast CIAP är i sig ej behandlingsbar 
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Polyneuropati- en folksjukdom? 
Definition folksjukdom = prevalens > 1% 

Amerikansk registerstudie baserad på ICD-9 koder  
(Hoffman et al, Neurology 2015) 

•Prevalens i alla ålder: 1,66% 
•Prevalens bland befolkning över 60år: 6,6% 

Singer et al, JPNS 2012 
USAs befolkning år 2006 var 298 milj och år 2012 var 314 milj 



4 

Heterogen etiologi  

En diagnostisk utmaning 
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Heterogen etiologi  

En diagnostisk utmaning 

               Läkemedelsorsakade neuropatier 
 
- Övervägande axonal: Fenytoin, cellgifter*, disulfiram, daposon,  
       anti-HIV medel, isoniazid, nitrofurantoin, metronidazol, hög dos pyridoxin,     
       statiner, L-Dopa 

- Övervägande demyeliniserande: Amiodaron, tacrolimus, TNF-- 
      blockerande läkemedel  
 
- Övervägande motorisk:  Amiodaron, Dapson (vid kutan behandling) 

 
- Övervägande sensorisk: Cisplatin, bortezomib, metronidazol, hög dos  
      pyridoxin, thalidomid, ciprofloxacin, statiner, isoniazid, nitrofurantoin,  
      anti-HIV medel, fenantoin, -interferon 
 
- Akut debut (GBS-liknande): Amiodaron, nitrofurantoin, vinkristin 
 
Neurotoxiska cellgifter*: Cisplatin, vinkristin, bortezomib, doxorubicin,  

carboplatin, oxaliplatin, paclitaxel, docetaxal, isofosfamid och thalidomid 



Polyneuropati: fibertyp 

 Påverkan på perifera axon  

           eller myelin 
  = Grovtrådsneuropati 

 Påverkan på tunna omyeliniserade C fibrer,  
          samt tunt myeliniserade Aδ fibrer 
              = Fintrådsneuropati 
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Neuropati- Olika utbredningar 

Myeliniserade fibrer Omyeliniserade fibrer 
    Fintrådsneuropati 
OBS! Normala senreflexer 

Risk för under- och över- 

diagnostik 

  Polyneuropati 

      Klassisk 
Hyporeflexi /areflexi 
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 Neuropatisymtom beroende på fibertyp 

C-fibrer 

Aδ och 
C-fibrer 

Aα och 
Aβ fibrer 

Aα fibrer 

Polyneuropati ≈ 
grovtrådsneuropati 

-Längdberoende  

-Symmetrisk 

-Hypoestesi, främst för 

beröring /tryck 

-Stamhetskänsla 

-Molande smärta, ibland 

-Sekundär RLS 

-Ataxi: Proprioceptiv 

-Muskelsvaghet, (atrofi) 

-Hypo- /areflexi 

Fintrådsneuropati 

Sensoriska 

-Längdberoende  

-Fläckvis, ibland 

-Hyperestesi,  

brännande,  

svidande smärta  

-Allodyni 

-Klåda, ibland 

-Normoreflexi 
 
Autonoma 
- Hudförändringar 
  Erytromelalgi  
- Övriga… 
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Autonom dysfunktion är vanlig vid 

fintrådsneuropati 

Ortostatism 
 
Arrytmi 
Mors Subita! 
 
Sicca symtom 
 
Urgency 
Nykturi 
 
Erektions- 
svårigheter 
 
Hyper- 
perspiratio 

Förstoppning 

Diarré 

Tidig mättnad 
Illamående 
 
Erytromelalgi 
 
Torr hud 
 
Kalla fötter 
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Etiologi skiljer sig mellan axonal och 

demyeliniserande polyneuropatier 

        Demyeliniserande PNP 
-Inflammatorisk (GBS, CIDP, 
IgM-komponent…  
-Hereditär (CMT1) 

      Axonal polyneuropati 
- Etyl 
- Läkemedelsorsakad 
- B12 brist 
- Vaskulit (asymmetrisk) 
- ATTRv amyloidos, CMT2 
 -Idiopatisk = CIAP 

Axonala neuropatier kan skiljas fr demyelinserande neuropatier  
med hjälp av neurografi (ENeG) 
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Axonala vs. demyeliniserande polyneuropatier 

Axonala PNP (de flesta PNP) 

 Ofta långsam progress 

 Distala symmetriska symtom, debut i fötterna  

 Sensorisk > motorisk  

 +/- fintrådsneuropati, autonom påv 

 Hypo-/areflexi, patol Rhomberg, distal pares 

Demyeliniserande PNP 
 Ofta akut eller subakut debut 

 Tidigt i förloppet ses proximal symmetrisk svaghet 

 Motorisk > sensorisk 

 Oftast immunologisk etiologi om snabbt förlopp  

 Areflexi, pareser även i armar, droppfot, atrofi,  
Pes cavus vid CMT 
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Neuropati- Mindre kända utbredningar 

Multipla 

Mononeuropatier 

Diabetes 

Vaskulit 

Ärftlig (HNPP) 

Fintrådsneuropati 

Diabetes 

Etyl 

Vaskulit (Sjögren…) 

TTR amyloidos 

…. 
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Symtom (anamnes + neurofys) 
• Sensorimotorisk   De allra flesta PNP 
• Rent sensorisk   Vaskulit, paraneoplastisk, ärftlig 
• Rent motorisk   Immunologisk, ärftlig 
• Autonom    Diabetes, amyloidos … 
 
Utbredning 
• Symmetrisk   De allra flesta PNP 
• Asymmetrisk (multifokal)  Diabetes, vaskulit, ärftlig 

 
Neurofysiologi 
• Axonal    De allra flesta PNP 
• Demyeliniserande   Immunologisk eller ärftliga 
• Fintrådspåverkan   Orsakas av diabetes, etyl, vaskulit 

Fenotyp (mönster) vs. etiologi 
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•Vanligaste idiopatiska PNP –ca 25% av all PNP 
 
•Rapporterats drabba fler män än kvinnor 
 
•Debuterar vanligtvis efter 50åå 
 
•Symmetriska övervägande sensoriska  
/sensorimotoriska symtom 
 
•Långsam/mycket långsam progresshastighet 
 
•Ungefär 45% av CIAP patienterna utvecklar  
även symtom från händerna 
 
- Olika hypoteser om etiologi: mikroangiopati, neurodegeneration, … 

Kronisk Idiopatisk Axonal 

Polyneuropati (CIAP) 

… 

Review CIAP: Samuelsson Kristin, Curr Opin Neurol 2020 
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Etiologier hos patienter som 
remitteras till specialistcenter 
för utredning av en oklar PNP 
 
1. Idiopatisk:  30-40% 

2. IGT ! 25% 

3. CIDP 20% 

4. MGUS:  7% 

5. Toxisk: 3.5% 

6. Sjögren, inkl många sero-neg fall 

7. B12 brist (diagnos via homocytein 
        eller MMA) 
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Etiologi bakom fintrådsneuropati,  

enligt journalgranskning 

Etiologi bakom fintrådsneuropati,  

enligt standardiserad utredning 

 Idiopatisk hos ca 2/3 
 
Övriga: 

 Diabetes, (nedsatt glukostolerans) 

 Alkohol överkonsumtion 
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2004 Tillkomst av parestesier i fötter 

2006 Avdomnad i underben + händer, ostadig vid gång 
         Svårt att resa sig på tår 

2007 Går mer ostadigt / stappligt. Använder en käpp ute 
 
Status:  Nedsatt yt- och djupsensibilitet i fötter och händer 
              Lätt postural tremor i armarna 
 Patol Rhomberg 
              Svårt att gå på tår och häl, men nigsittande ua 
 Areflexi i benen. Armreflexer ua. 

 68-årig man med tilltagande domningar i underbenen 

Hur utreda? 

PNP prover ua, förutom IgM-kappa paraprotein 2g/l 

Nästa steg? 

ENeG: Demyeliniserande sensorimotorisk polyneuropati 

Diagnos: Paraproteinemi-relaterad demyeliniserande neuropati (PDN) 



 Förknippad med IgM paraprotein (MGUS, Waldenström, Myelom) 

- Långsam progressiv övervägande sensorisk och ataktisk distal neuropati 

- Ses oftast hos äldre män (mediandebut 50åå; 46-87åå) 

- Vanlig med postural armtremor 

IgM paraprotein binder myelin-associated protein (MAG) i PNS 

ENMG= Demyeliniserande sensorimotorisk neuropati 

 
Lab: Anti-MAG (myelin-associated protein) antikroppar i blod  
hos 50% [Beställs i TakeCare] 
 
OBS! IgG och IgA paraprotein oftast ett bifynd hos patienter med polyneuropati 
 
Terapi av PDN: Svarar oftast på immunterapi (steroider /IVIg), men främst 
rituximab 

  

Paraproteinemirelaterad Demyeliniserande Neuropati (PDN) 



19 

Hereditär transtyretinamyloidos (ATTRv amyloidos) 

Skelleftesjuka.  Systemisk sjukdom 
Endemisk i Västerbotten /Norrbotten 
 
Mutation i TTR genen. Muterad transtyretinprotein fälls ut som amyloid 
i perifera nerver, hjärtat, njurar, GI kanalen, ögon, karpaltunnel och  
ligamentum flavum 
 
Debutålder:  
 Yngre 40-60åå  fintrådsneuropati, autonoma symtom, smärtor 
 Äldre 60-80åå      axonal polyneuropati, hjärtpåverkan, spinal stenos 
 
Vanligt med: 
Bilat karpaltunnelsyndrom före symtomdebut 
Viktnedgång pga diarré 
Hjärtpåv: Septum hypertrofi, AV-block, svikt (Pro-BNP) 
Hög morbiditet och mortalitet 
Diagnos: Bukfettbiopsi, DNA analys 
Behandlingsbar: Tid lever tx, numera transtyretinstabiliserare & genterapi 
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Utredning: VISS.nu 

Ställ frågan om axonal eller  
demyeliniserande på remissen! 
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PNP-kategorier enligt pattern recognition. VISS.nu 



  Distal symmetrisk sensorisk > motorisk  

    polyneuropati, mkt. långsam progress 

Etiologi föreligger utifrån primär  

utredning  
(ex diabetes, alkohol, läkemedel, MGUS) 

•Vanligen ej behov av 

ytterligare utredning 

•Behandling/åtgärder mot 

grundorsaken  

•Symtomatisk behandling   

•Ev. Uppföljning 
•Remiss till Neurolog om IgMGUS 

Etiologi framkommer ej 

 Idiopatisk PNP (CIAP) 

”Äldre pat”  

  > ca 85 år 

•Neurofys: Neurografi 

+ EMG 

•Därefter ev. remiss 

till Neurologen  

”Yngre pat”  

  < ca 85 år 

Polyneuropatier som inte bör remitteras 

                            VISS.nu 

Viktigt att aktivt delge diagnosen ”idiopatisk polyneuropati”. Förklara! 



23 

Typisk  
polyneuropati- 
utbredning 

eller, 

distala 
sensoriska 
symtom med 
bibehållna 
senreflexer 
(fintrådsneuropati) 

 

Anamnes 
 
Nervstatus 
 
PNP prover 
enligt VISS 
 
Neurofysiologisk 
Undersökning 
- ENeG 
- (KST) 
- (EMG) 

Etiologi fastställs 

CIAP 

Labprover ua 
men specifikt mönster 
 Demyeliniserande PNP 
 Rent sensorisk 
 Rent motorisk 
 Asymmetrisk, multifokal 
 Kraftig autonom påv 

Ärftlighet, ursprung  fr Västerbotten 

Delge ”CIAP”  
diagnosen aktivt 

Remittera 
vidare 

Sammanfattning: 

Förslag till utredningsalgoritm för neuropati 

inom primärvården 


