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Abstract 
 
Peripheral nerve tumours are soft-tissue neoplasms of the peripheral nerve system originating 
from a peripheral nerve. 10-12 % of all benign soft-tissue tumours are peripheral nerve sheath 
tumours. The tumours are often categorized as schwannomas, neurofibromas and malignant 
peripheral nerve sheath tumours. The exact aetiology of peripheral nerve sheath tumours is 
unclear, but there is evidence that chromosomal abnormalities constitute the main reason. 
Each subgroup contains unique features. The tumours arise from the cellular parts of the 
nerve sheath and often look the same. Surgery has been the treatment of choice for 
symptomatic peripheral nerve sheath tumours for a long time. The goal of the treatment is to 
maintain or improve neurological function, and to treat neuropathic pain by completely 
resecting the tumour and preserving the nerve.  
 
The present study investigates the literature on the results and prognosis of treatment for 
peripheral nerve sheath tumours. Because peripheral nerve sheath tumours are rare 
conditions, the literature is scanty. Retrospective studies demonstrate favourable results after 
surgery, and few patients get complications of the treatment. Most patients experience 
improvement or normalization of neurological deficits. The risk of recurrence is minimized 
by accurate excision of the lesion, and increased by previous attempts at surgery or 
preoperative biopsy. 
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1 Innledning 
 
Perifere nerveskjedesvulster er en sjelden tilstand, og det foreligger lite litteratur om emnet. 
Kirurgi har lenge vært behandlingen for perifere nerveskjedesvulster. Retrospektive studier 
viser at noen får komplikasjoner etter behandling. I denne litteraturstudien skal jeg legge vekt 
på behandling, resultater og prognose. For å avgrense oppgaven fokuserer jeg på benigne 
solitære perifere nerveskjedesvulster i ekstremitetene. Oppgaven vil komme inn på maligne 
svulster da det er glidende overganger, og malignitet kan være en differensialdiagnose til 
benigne svulster.  
 
 
1.1 Problemstilling 
 
Hvilke resultater og prognose kan en forvente ved behandling av perifere 
nerveskjedesvulster? 
 
 
1.2 Perifere nervesvulster 
 
Perifere nervesvulster er bløtvevsneoplasmer i det perifere nervesystemet (1). Nervesvulster 
har opphav fra, og ligner på cellulære deler av nerveskjedelaget. Ved hjelp av anatomi og 
histologi kan en skille de ulike typene (2). 
 
Nomenklaturen følger per dags dato ikke strenge regler, da det er ulike meninger angående 
bruk av navn, klassifisering, og forekomst av de forskjellige typene (2). Siden det ikke 
eksisterer et spesifikt allment akseptert klassifiseringsskjema for perifere nervesvulster, 
anvender de fleste forfatterne et system basert på mulig neoplasi, malignitet og cellulært 
opphav.  
 
Den stadig oppdaterende nettsiden for helsepersonell www.uptodate.com bruker for tiden 
følgende klassifisering: 

-‐ Benign 
o Nerveskjedesvulster 
o Non-neoplastiske nervesvulster  

-‐ Malign 
o Svulster med opphav fra perifere nerveskjedesvulster 
o Svulster med opphav fra annet enn perifere nerveskjedesvulster (3)   

 
 
1.3 Benigne perifere nerveskjedesvulster 
 
Perifere nerveskjedesvulster er bløtvevsneoplasmer i nær assosiasjon til en perifer nerve (1). 
Svulstene har typiske identifiserende trekk, men kan være diagnostisk utfordrende (4). 
 
Benigne perifere nerveskjedesvulster representerer 10-12 % av alle benigne 
bløtvevsneoplasmer (5). I litteraturen blir verken insidensen eller prevalensen av perifere 
nerveskjedesvulster oppgitt. Da de fleste uten symptomer ikke søker lege, er det vanskelig å 
tallfeste forekomsten av perifere nerveskjedesvulster. Nervesvulstene har utgangspunkt i en 
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perifer nerve, typisk nn.ischiadicus, ulnaris og tibialis posterior, men alle perifere nerver, 
også små endegrener, kan bli affisert (1). Forfatterne deler oftest perifere nerveskjedesvulster 
inn i schwannomer, neurofibromer og maligne perifere nerveskjedesvulster (1, 4-7). Benigne 
nerveskjedesvulster ble samlet referert til som neurofibromer fra da de først ble beskrevet, til 
tidlig på 1900-tallet. Kunnskapen utviklet seg fra rapporter av enkelt-kasuistikker til serier, 
og det ble en norm å skille mellom schwannomer og neurofibromer.  
 
Schwannomer 
Schwannomer (neurilemoma, neurinoma) er tregtvoksende svulster med antatt opphav fra 
schwannske celler i nerveskjeden (2). Svulstene utvikles eksentrisk for nervefibrene og er 
innkapslet av perinevrium. De utgjør gjør ca 5 % av alle benigne bløtvevs-neoplasmer og 
sees oftest som en solitær lesjon hos pasienter mellom 20 – 50 år. Schwannomer er sjeldent 
assosiert med neurofibromatose type 1 (NF-1), i motsetning til visse typer neurofibromer. 
Med mindre lesjonen er stor, er smerter og nevrologiske symptomer uvanlige (8). 
 
Makroskopisk er svulstene karakterisert som en velavgrenset masse med typiske histologiske 
funn (figur 1). En velformet kollagenkapsel og hyaliniserte blodkar er gjennomgående funn 
(4). Andre histologiske kjennetegn er hypercellulære områder med høyt organiserte 
spindelceller (Antoni A) og hypocellulære, mindre organiserte, områder hvor myxoid vev (8) 
med makrofager og kollagenfibre (4) dominerer (Antoni B) (8). De hypercellulære regionene 
kan ha palisadeformede kjerner med cellene i typiske mønstre, kjent som ”Verocay legeme”. 
Blødning, nekrose og cystisk degenerasjon kan forekomme (2). Immunhistokjemi påviser 
typisk sterk diffus forekomst av S-100 protein og rikelig pericellulær kollagen type IV, i 
samsvar med tilstedeværelsen av en kontinuerlig pericellulær basal lamina (4). 
 
Ulike varianter: 

-‐ Cellulære schwannomer er den vanligste schwannomtypen, har høy cellularitet, 
fasikulært vekstsmønster, økt mitotisk aktivitet og av og til lokal destruktiv aktivitet 
inkludert benerosjon, som ofte kan feiltolkes som malignitet. De har imidlertid intet 
malignt potensiale og metastaserer aldri (4). Schwannomene består hovedsakelig av 
Antoni A vev uten ”Verocay legeme” (3). 

-‐ Plexiforme schwannomer er en særskilt undergruppe som oppstår i overfladiske 
områder og er definert av et plexiformt vekstmønster (4). Disse schwannomene er 
sjeldne og oppstår oftest langs nerveplexus som konglomerater av multiple 
schwannomer (3). Svulstene kan være sporadiske, eller ha en svak assosiasjon med 
schwannom-disponerende syndromer som NF-2 og schwannomatose. De kan være 
mindre velavgrensede enn konvensjonelle schwannomer og kan mangle kapsel (4). I 
motsetning til plexiforme neurofibromer, kan ikke plexiforme schwannomer bli 
maligne (3). Histologisk er de ofte sammensatt av Antoni A-mønstre. Sjeldnere er de 
plexiforme schwannomer som oppstår i dype anatomiske lokalisasjoner i bløtvev eller 
store perifere nerver, da de har en økt cellularitet og mitotisk aktivitet, som gjør det 
vanskelig å skille fra malign perifer nerveskjedesvulst. Svulstene har et ubetydelig 
malignt potensiale, men residivtendens er høy, oppstår i omtrent halvparten av 
tilfellene (4).  

-‐ Melanotiske schwannomer er sjeldne, distinkte, potensielt maligne neoplasmer 
karakterisert av epitelioide celler med ulik kjernestørrelse og melanin-akkumulasjon i 
neoplastiske celler og assosierte melanofager (4). 

-‐ Retikulære schwannomer er karakterisert av rikelig myxoide endringer, mikrocyster, 
og en tendens til å oppstå in viscera (4). 



	   3	  

-‐ Urgamle (”ancient”) schwannomer er svulster som har stått lenge og gjennomgått 
degenerative endringer. Områder med cysteformasjon, forkalkning, hyalinisering og 
blødning kan være tydelige ved histologiske undersøkelser. Nukleær atypi kan 
forekomme, men er ikke assosiert med mitotisk aktivitet, og må ikke mistolkes som 
malignitet (8). Svulstene er ikke klinisk distinkte, og mange patologer betrakter dem 
ikke som en spesifikk variant av schwannomer (3). 

 

 
Figur 1: Patologiske karakteristika av schwannomer 
Schwannomer gir en velavgrenset masse med en mellombrun fremtreden (a). Verocay 
legeme, karakterisert av distinkte palisader med en fibrilliær kjerne (b). En velformet kapsel 
sees ved de fleste schwannomer (c). Hyaliniserte blodkar er vanlige funn (d). Diffus 
immunreaktivitet for S100 (e), og pericellulær kollagen type IV (f) er nesten universal i alle 
schwannom undergrupper (4). 
 
 



	  4	  

Neurofibromer 
Neurofibromer består av schwannske celler, perineurale celler og fibroblaster, selv om det 
eksakte celleopphavet er kontroversielt. Svulsten kan sees hos pasienter med von 
Recklinghausens sykdom, men en må ikke ha sykdommen for å få neurofibromer. 
Neurofibromer gjennomgår, i motsetning til schwannomer, diffus proliferasjon av perifere 
nervekomponenter og er sjelden innkapslet. Svulsten er typisk sentralt plassert i nerven, men 
kan også ligge eksentrisk. Den har ikke alltid en klar avgrensning, og kan gå over i 
tilgrensende vev (2). 
 
Tidligere antok forfattere at neurofibromer var ikke-kapselkledde lesjoner. Dette var basert 
på histologisk oppdagelse av nervefibre-elementer inne i svulsten og ikke på grunnlag av det 
makroskopiske utseende eller evnen til å la seg fjerne kirurgisk. Studien til Donner et al. 
(1994) indikerte at de fleste neurofibromene har en kapsel og at fasiklene ofte er perifert 
innkapslet i kapselens lag. Dermed kan man konkludere med at de fleste neurofibromer ikke 
bør sees på som ikke-kapselkledte svulster (9).  
 
Makroskopisk er svulstene gulhvite med glinsende snittflate (figur 2). Vekstmønsteret kan 
være velavgrenset intraneuralt, eller med diffus infiltrasjon av bløtvev på ekstraneurale 
områder. De er relativt vanlige, spesielt på overfladiske hudområder.  Spesifikke 
kliniskpatologiske undergrupper er basert på arkitektoniske vekstmønstre som lokalisert, 
diffus eller plexiform.  

-‐ Lokaliserte kutane neurofibromer er den vanligste typen (4), og står for 5 % av alle 
bløtvevssvulster, og 90 % av alle neurofibromer. De finnes typisk hos yngre mellom 
20 – 30 år (8), oppstår oftest sporadisk (4), og er ikke assosiert med NF-1, hvis den er 
solitær (8). De fleste har utspring fra små nerver og er derfor lokalisert overfladisk. 
Dyptliggende neurofibromer sees med opphav fra store nerver. De lokaliserte 
neurofibromene er fusiforme lesjoner med en sentral inn og utgående nerve. 
Svulstvevet er nært knyttet til nerven som svulsten går ut ifra, og kan ikke separeres 
fra normale nervefibre. Lesjoner av store nerver kan forbli begrenset av epineurium, 
og til tider være dekket av en ekte kapsel. De fleste er imidlertid ikke innkapslet. 
Histologisk består de av langstrakte celler blandet med bølgende bunter av kollagen 
og/eller mucin (8).   

-‐ Diffuse neurofibromer kjennetegnes av plakk-lignende forstørrelser, ofte i hode- og 
nakkeregionen. De oppstår typisk sporadisk, hvor ca 10 % er assosiert med NF-1. 

-‐ Plexiforme neurofibromer er lokalisert til en stor trunkal nerve. Dette er den 
sjeldneste varianten, og ofte assosiert med NF-1. De defineres ved affeksjonen av 
mange nærliggende nervefasikler eller multiple komponenter av et nervepleksus (4). 
Plexiforme neurofibromer ekspanderer og deformerer et stort segment av en nerve og 
dens grener (8). De er multinodulære langstrakte svulster som affiserer store nerver, 
og kan fremstå som en trådaktig masse, som en pose med ormer (”bag of worms”). 
Disse er nesten patognomonisk for NF-1, og sees sjelden som en solitær lesjon (3). I 
tidlig stadium, kan nerveekspansjonen bare være forårsaket av økt endoneuralt 
materiale. Senere strekker lesjonen seg typisk utover epineuriet og affiserer 
omkringliggende bløtvev (8). Mikroskopisk har svulstene ofte områder som ligner 
lokaliserte og diffuse neurofibromer (4). Plexiforme neurofibromer har et dominant 
intrafasikulært histologisk vekstmønster, med overtallige slynger av ekspanderte 
nervefasikler (5). De har potensiale for malign transformasjon (4). 

-‐ Urgamle (”ancient”) neurofibromer har degenerativ nukleær atypi, som inneholder 
spredte celler med klart forstørrede, hyperkromatiske kjerner, ofte med uskarpt 
kromatin. Det er ikke økt cellularitet, fasikulær vekst eller mitotisk aktivitet.  
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-‐ Massive bløtvevs-neurofibromer er en veldig sjelden undergruppe karakterisert av 
infiltrasjon i bløtvev og skjelettmuskler, samt at størrelsen kan være monstrøs. De 
affiserer gjerne store anatomiske regioner, kan inneholde plexiforme komponenter, 
presenterer histologisk en cellulær komponent og gjennomgår sjelden malign 
transformasjon (4).  

 

 
Figur 2: Patologiske karakteristika av neurofibromer 
Neurofibromer kan danne velavgrensende masse i dermis eller bløtvev (a). Ved affeksjon av 
stor trunkal nerve perifert, kan neurofibromer gi en fusiform ekspansjon (b). Bølgete kjernet 
og ”raspet gulrot” type kollagen er typisk for neurofibromer (c). Diffuse neurofibromer, en 
mindre vanlig gruppe, kan danne store masser med infiltrasjon (d). S100 markerer ofte celler 
som sannsynlig har opphav fra schwannske celler (e). CD34 viser varierende reaktivitet, og 
fremhever celler av usikker natur (f) (4). 
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Ulikheter mellom schwannomer og neurofibromer 
Den største forskjellen mellom nerveskjedesvulstene schwannomer og neurofibromer, er 
neurofibromenes tendens til å ha flere fasikler som går inn og ut av svulsten ved dens poler, 
eller de har en relativ stor inngående og utgående fasikkel. Schwannomer har derimot fasikler 
som går inne i kapselen. Det er mindre sannsynlig at schwannomer har intra-tumorale fasikler 
av betydning, selv om svulsten skulle ha oppstått i overfladiske fasikler (9). 
 
Patologiske studier har til tider vist en vag distinksjon mellom schwannomer og 
neurofibromer, som et høyere innhold av kollagen eller elastin hos neurofibromene. Begge 
typer er implisert å ha opphav fra schwannske celler, og histologiske likheter er synlige ved 
transmisjonelektronmikroskopi. Spesielle fargeteknikker, immunkjemiske og 
elektronmikroskopiske studier kan vise karakteristiske trekk eller endringer i schwannomer 
eller neurofibromer, men de er ikke diagnostiske i seg selv (tabell 1) (figur 3) (9). 
 
Ved schwannomer er smerte og neurologiske symptomer uvanlige kliniske funn, med mindre 
lesjonen er stor (2, 8). Schwannomer i overekstremitetene er sjelden over 3 cm i diameter, og 
er eksentrisk lokalisert på nerven. Lesjonen er godt innkapslet og man finner at 
nervefasiklene i hovedsak ikke går gjennom lesjonen. En liten fasikkel som går gjennom 
schwannomet kan dog ofte sees peroperativt (2). 
 
Som nevnt tidligere, finnes det ulike måter å gruppere svulstene. Noen velger å bruke Louis-
klassifiseringen (1987) for å kategorisere perifere nervesvulster med opphav fra schwannske 
celler slik: 

-‐ Benigne schwannomer 
-‐ Benigne neurofibromer 
-‐ Maligne neuro-fibrosarkomer 
-‐ Alle tre ovenfor nevnte kategorier kan være assosiert med neurofibromatose (10) 

 
Det er ulike påstander om hva som opptrer oftest av schwannomer og neurofibromer i studier. 
Ifølge den mest oppdaterte oversiktsartikkelen fra 2013 og andre artikler, er schwannomer 
den vanligste typen (2, 3, 10-12).  
 
Tabell 1: Patologiske og immunofenotypiske karakteristika av schwannomer og 
neurofibromer (4).  
 Neurofibrom Schwannom 
Cytologi   
Kjernestørrelse + ++ 
Kjerne-hyperkromasi + ++ 
Bølgete kjerne  +++ + 
Histologi   
”raspet gulrot” type 
kollagen 

+++ - 

Hyaliniserte blodkar -/+ +++ 
Fasikulært vekstmønster -/+ ++ 
Mitotiske aktivitet -/+ -/+ 
Nekrose - -/+ 
Immunhistokjemi   
S100 ++/+++ +++ 
Kollagen IV ++/+++ +++ 
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Figur 3: Mikrograffoto som viser typiske egenskaper for en schwannom (venstre side) og en 
neurofibrom (høyre side). A og D: Schwannomer har en mer kompakt arrangement av celler i 
forhold til neurofibromer, i tillegg til Antoni A og Antoni B forandringer. H & E 130. B og E: 
Det er oftere lettere å farge retikulum ved neurofibromer. Gridley X 130. C og F: Mange 
schwannske celler og noen fibroblaster kan sees ved begge typer svulster, men det er færre 
aksoner i schwannoner. Bodian x 130 (9). 
 
 
1.3.1 Etiologi 
 
Den eksakte årsaken til perifere nerveskjedesvulster er uklar. Det er evidens for at 
kromosomale abnormaliteter er hovedårsaken. I hereditære forstyrrelser, som NF-1 (perifer 
form) og 2 (sentral form), har studier vist en predisposisjon for perifere nerveskjedesvulster 
og genetiske defekter i kromosom 22 og 17 (2). Begge er karakterisert ved hudsvulster 
(neurofibromer) med opphav fra perifere nerveskjedelag (13).  
 
Neurofibromatose nedarves som autosomale dominante genetiske syndromer, forårsaket av 
mutasjoner i gener som koder for neurofibrin (NF-1) og merlin (NF-2). Mutasjonene 
disponerer for utvikling av benigne og maligne perifere nerveskjedesvulster. NF-1 er mer 
vanlig, og har en sterk assosiasjon med malign perifer nerveskjedesvulst. Malign perifer 
nerveskjedesvulst sees hos 2-10 % av pasientene med NF-1, og 50 % av pasientene med 
malign perifer nerveskjedesvulst har NF-1 (6). Det er en høy korrelasjon mellom 
neurofibromer og NF-1 (5).  
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NF-1 er forårsaket av mutasjoner i NF-1 genet på kromosom 17. Pasienter med NF-1 utvikler 
vanligvis benigne neurofibromer av globulær eller plexiform natur, med malignt potensiale. 
NF-2 er forårsaket av mutasjoner i NF-2 genet på kromosom 22, og disponerer for 
schwannomer med predileksjonssted i ryggraden og intrakranielle nerver mer enn i perifere 
nerver (7). 
 
Sporadiske schwannomer kan affisere pasienter i alle aldre, med en topp mellom 20-50 år, 
uten skjevfordeling for verken kjønn eller bestemte raser. Mange oppdages tilfeldig som 
solitære svulster på bøyesidenes overflater hos middelaldrene. De fleste oppstår solitært, men 
kan sjeldnere oppstå som multiple schwannomer som del av NF-2, schwannomatose, Carney 
kompleks eller del av et syndrom med nevi og vaginale leiomyomer. Schwannomer opptrer 
ikke ved NF-1 (3).  
 
Det finnes sporadiske rapporter om schwannomer assosiert med tidligere traume. En tidligere 
studie utført av Yla-outinen et al. (1998) demonstrerte at NF-1 genekspresjonen er 
oppregulert under sårtilheling hos mennesker som ikke har NF-1. Traume kan dermed ha en 
rolle i tillegg til genetikken i dannelsen av svulstene (6).  
 
 
1.3.2 Symptomer og klinikk 
 
Symptomer og tegn på perifere nervesvulster oppstår som et direkte resultat av at nerven blir 
affisert. Affeksjon av nærliggende vev kan oppstå på grunn av størrelsen. Ingen spesifikke 
kliniske presentasjoner er unike for en spesiell type nervesvulst, med unntak av NF-1 og 2. 
Pasienten kommer ofte til undersøkelse grunnet bløtvevs-kul, smerter eller fokale 
nevrologiske symptomer, hovedsakelig i den rekkefølgen.  
 
Ved klinisk undersøkelse er svulstene mobile til sidene (perpendikulært = kan beveges til 
sidene) for aksen, men fiksert langs aksen. Smerte oppstår i området hvor svulsten ligger og i 
det området som nerven innerverer. Smerten er ikke alltid spesifikk nok til å identifisere den 
affiserte nerven. Nevrologisk svekkelse av sensorisk eller motorisk funksjon avhenger av den 
nerven som svulsten kommer fra eller komprimerer. Dette er ofte er brukbart til 
svulstlokalisering. Observasjon av Tinels tegn ved perkusjon over en nerve eller svulst, kan 
også hjelpe til med å lokalisere den affiserte nerven (3). 
 
Ved klinisk undersøkelse bør man være oppmerksom på café au lait flekker, Lish knuter, 
aksillære- og inguinale fregner, som peker i retning av genetiske forstyrrelser som 
neurofibromatose. Alle ekstremitetene bør gjennomgå fullstendig nevrologisk undersøkelse 
med reflekser, motorisk og sensorisk undersøkelse. Det bør testes for Tinels tegn i områder 
med mistenkt masse eller svulst. Utbredelsen av parestesier ved positivt Tinels tegn noteres. 
Det kan gi hint om hvilken nerve som er affisert. Ved palpabel masse bør størrelse, 
konsistens og retning på eventuell mobilitet noteres (14). 
 
 
1.3.3 Benign til malign transformasjon  
 
Varigheten og utviklingen av symptomer og tegn er viktig, da de fleste benigne svulstene har 
vart lenger og vokser saktere. Maligne svulster har tendens til raskere progresjon av størrelse, 
smerteintensitet og nevrologiske utfallssymptomer. En oppfylning som endrer klinisk 
karakter bør tas alvorlig, da det kan være et av få kliniske tegn på potensiell malignitet. 
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Spesielt rasktvoksende bløtvevssvulst gir mistanke om malign perifer nerveskjedesvulst og 
bør evalueres nøye (3).  
 
Den vanligste benigne forløperen til maligne perifere nerveskjedesvulster er neurofibromer, 
spesielt den plexiforme typen i assosiasjon med NF-1 (4). Neurofibromer som plutselig blir 
smertefulle, endrer størrelse eller er assosiert med et nevrologisk problem, bør mistenkes for 
malignitet (2). 
 
Schwannomer gjennomgår ytterst sjelden malign transformasjon, og har en dårlig prognose. 
Woodruff et al. (1994) fant ut i sin studie, som inkluderte 9 pasienter, at 62 % av pasientene 
med oppfølgning døde av sykdommen med enten residiv eller metastase (15). Malign 
transformasjon av schwannomer tar vanligvis form av epitelioid forandring, en primitiv 
småcelle-komponent eller angiosarkom (4). Hvis lesjonen ikke ser ut til å være innkapslet 
eller er for fastsittende i nærliggende vev, bør malignitet mistenkes (2). 
 
 
1.3.4 Diagnostisering 
 
Diagnosen er basert på anamnese, kliniske funn, lokalisasjon og MR-undersøkelse. Perifere 
nerveskjedesvulster kan oppstå i assosiasjon med NF og man bør undersøkelse med tanke for 
flere svulster og karakteristiske trekk av NF, før diagnosen solitær eller sporadisk lesjon 
etableres (8).  
 
Anamnese 
En nøyaktig sykehistorie må tas opp inkludert: 

-‐ Familiehistorie om perifere nervesvulster, genetiske forstyrrelser, systemiske 
sykdommer eller tilstander som kan disponere for nervesvulster 

-‐ Nylige sykdommer bør tas med, da enkelte reseptbelagte medisiner kan gi neuropatier 
-‐ Når symptomene startet eller når svulsten ble oppdaget  
-‐ Lokalisasjon, utbredelse, utstråling, smertekarakter eller andre nevrologiske 

forstyrrelser 
 

Klinisk undersøkelse 
Under den kliniske undersøkelsen bør det legges vekt på følgende: 

-‐ Kliniske tegn som peker i retning av genetiske forstyrrelser som neurofibromatose, 
nevnt under symptomer og klinikk  

-‐ Palpasjon av den mistenkte svulst for størrelse, form, mobilitet og konsistens 
-‐ Tinels tegn 
-‐ En fullstendig nevrologisk undersøkelse fokusert på reflekser, motorikk og sensorikk i 

ekstremitetene (14) 
 
Magnetiske resonans 
MR er gullstandarden for billeddiagnostikk av schwannomer og neurofibromer (14). Begge 
presenterer seg typisk som veldefinerte fusiforme svulster, sjelden over 5 cm i diameter (8). 
Unilobulære eller fusiforme lesjoner assosiert med en nerve, med ”target sign” eller ”string 
signs” (streng-lignende strukturer som går inn eller ut av lesjonen) kan peke i retning av 
schwannom eller neurofibrom (5). Ved plexiforme neurofibromer viser MR en kronglete 
masse av irregulære ekspanderte nervegrener som mer eller mindre invaderer nærliggende 
vev. De viser ellers hovedsakelig de samme signalkarakteristika og kontrastopptak som den 
solitære motpart. Plexiforme neurofibromer kan også vise ”target sign”. Differensieringen 
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ved hjelp av svulstlokalisasjonen på den affiserte nerven er ofte umulig (8). MR gir også 
presis anatomisk informasjon om komplekse situasjoner som schwannomatose, samt 
lokalisasjonen av nærliggende vitale blodkar og strukturer, som er viktig for 
operasjonsplanleggingen (14). En heterogen masse kombinert med smerte, signifikant 
neurologisk forstyrrelse eller vekttap gir mistanke om malign perifer nerveskjedesvulst (5). 
Ingen billedtakning eller radiologiske tester for å differensiere mellom benigne og maligne 
schwannomer er tilgjengelig for øyeblikket (9). Nyere teknikker som magnetisk resonans 
neurografi (MRN) kan gi bilder med høyere oppløsning og bedre visualisering av perifere 
nervelesjoner. Hvilken rolle denne teknikken vil få i diagnostikken av perifere 
nerveskjedesvulster, gjenstår imidlertid å se (14). 
 
Nevrofysiologiske tester 
Nevrofysiologiske undersøkelser kan oppdage motoriske eller sensoriske forstyrrelser, 
bekrefte den spesifikke nervens involvering og definere ”baseline”. Man er avhengig av en 
erfaren nevrofysiolog for å tolke informasjon korrekt. Intraoperativ nevrografi-registrering 
kan i spesielt kompliserte tilfeller bidra til trygg fjerning av en perifer nervesvulst med god 
sikkerhetsgaranti og minimere risikoen for iatrogen skade (14). Ved solitære, benigne 
perifere nerveskjedesvulster brukes i praksis ikke intraoperativ nevrografi-registrering.  
 
Biopsi 
Mye kan klargjøres ved grundig preoperativ ikke-invasiv diagnostikk. Biopsi av perifere 
nervesvulster anbefales ikke ved svulster som blir vurdert å være benigne og komplett 
ekstirperbare (14). En preoperativ biopsi kan øke nøyaktigheten av den preoperative 
arbeidsdiagnosen, men risikoen forbundet med preoperativ biopsi veier mye tyngre (5). Åpen 
biopsi kan risikere å skade friskt nervevev med neurologiske utfall og smerter. Det kan også 
forårsake arrvev som gjør det vanskeligere å fjerne svulsten. I tilfeller med malign svulst, kan 
biopsien risikere å spre maligne celler til omkringliggende bløtvev (14). Ved mistanke om 
malignitet kan det vurderes å gjøre nålebiopsi, eventuelt CT- eller UL-veiledet biopsi (5). 
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2 Metode 
 
Litteraturstudien tar hovedsakelig utgangspunkt i medisinske artikler fra databasen PubMed. 
Totalt 16 artikler ble inkludert, 11 retrospektive kohortestudier og 5 oversiktsartikler. I tillegg 
ble et bokkapittel.  
 
For synonymkontroll ved artikkelsøk, ble standardiserte søkeord (MeSH) brukt som 
emneord. Et systematisk søk med MeSH-ordene ”Peripheral Nervous System Neoplasm”, 
”Cranial nerve Neoplasms” og ”Extremities” ble utført.  
 
Selve søket ble gjort i samarbeid med en bibliotekar og veileder, da et effektiv søk krever 
særskilt kompetanse. For begrensning av søket ble følgende inklusjonskriterier satt: 

-‐ Inneholder abstrakt, med unntak av oversiktsartikler 
-‐ Publisert fra 1900 eller nyere tid 
-‐ Engelsk språk 
-‐ Svulster i ekstremitetene 
-‐ Solitære svulster 
-‐ Benigne svulster 
-‐ Begrensning til ekstremiteter 
-‐ Utgangspunkt i flere kaustikker 
-‐ Perifere nerveskjedesvulster av typen schwannomer og neurofibromer 

 
I tillegg til inklusjonskriterier, ble også følgende eksklusjonskriterier satt 

-‐ Perineuromer, gigant neurofibroma, glomus svulster, fibrolipom, von 
Recklinghausens sykdom/neurofibromatose og de mer sjeldne schwannom- og 
neurofibromtypene 
 

Etter søket ble artiklene i henhold til ovenfor nevnte kriterier valgt ut etter gjennomgang av 
tittel, abstrakt og gjennomlesing i fulltekst. Sjekklister fra kunnskapssenterets nettsider er 
blitt brukt på hver artikkel for å sikre en faglig kvalitet av artiklene. 
 
Selve artikkelsøket ble utført 16.juli 2013. På PubMed-profilen ble det innstilt slik at jeg ble 
varslet på e-post, dersom nye artikler som passer søket ble publisert i etterkant. I løpet av 
tiden har det kommet 4 nye artikler, men ingen oppfylte inklusjons- og/eller 
eksklusjonskriteriene, og blir dermed ikke brukt i oppgaven. Søket vil per dags dato gi treff 
på 166 artikler. 
 
Nettsiden www.uptodate.com ble også brukt - et stadig oppdaterende klinisk oppslagsverk 
skrevet av leger for å holde helsepersonell oppdatert med det nyeste innenfor medisin. Det 
som stod om ”peripheral nerve tumors”, samt relevante artikler i referanselisten 16.juli 2013 
ble lest. Umiddelbart før oppgaven ble fullført har jeg gått inn på siden igjen for å se om 
teksten har blitt oppdatert siden søket. Litteraturen ble lest gjennom, men hadde ikke blitt 
oppdatert. For å lese generelt om perifere nervesvulster ble usystematiske søk i PubMed med 
relevante søkeord utført med de samme inklusjons- og eksklusjonskriterier som ovenfor. I 
tillegg leste jeg kapittelet ”Tumors involving nerve” i Nerve injuries av Kline & Hudson, og 
brukte noen illustrasjoner fra boken.  
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3 Resultater 
 
3.1 Behandling 
 
Schwannomer og ikke-plexiforme neurofibromer 
Formålet med den kirurgiske behandlingen er å bevare eller forbedre den neurologiske 
funksjonen og behandle neurologisk smerte (16). Mistenkte benigne asymptomatiske svulster 
krever ikke kirurgi og kan behandles med oppfølging og observasjon (3). 
Behandlingsalternativene for perifere nerveskjedesvulster er dermed enten kirurgi eller 
oppfølging med observasjon. Konseptet er å bevare nerven (16) og fjerne svulsten komplett 
(17). Kirurgien er avhengig av svulstens natur, lokalisasjon (17), symptomer og tegn. 
Andelen av schwannomer med symptomer og tegn som nødvendiggjør kirurgi, er omtrent 
halvparten av antall neurofibromer. Lokalisasjonen har mye å si for det operative utfallet (3). 
Den kirurgiske tilgangen til nerver i de distale delene av en ekstremitet er relativt grei. Jo mer 
proksimal lokalisasjonen er, jo dypere og mer beskyttet ligger nerver og plexus, slik at 
kirurgisk eksponering blir vanskeligere (17).  
 
Preoperative overveielser 
Patologisk diagnose er viktig, men MR er oftest adekvat for å etablere diagnosen før 
operasjon. Elektrofysiologisk undersøkelse er vanligvis normale, så sant det ikke foreligger 
alvorlige neurologiske forstyrrelser. I så fall kan undersøkelsen gi et utgangspunkt for 
sammenligning med postoperative verdier. Nål eller åpen biopsi er ikke anbefalt, siden 
resultatet sjelden påvirker den generelle behandlingsplanen (16). Før intraneural disseksjon er 
det viktig med anatomisk kontroll over det kirurgiske feltet (17). 

 
Operasjonsteknikk 
Hvis det er mulig, benyttes touriquiet og blodtomhet. Hudinsisjonen følger de vanlige 
prinsipper med sentrering over svulsten og mulighet for utvidelse langs den affiserte nerven 
(16). Man må alltid eksponere nerven et stykke ovenfor og nedenfor svulsten (17). Begrenset 
svulsteksposisjon øker risikoen for iatrogen nerveskade (16). Operasjonen gjennomføres ved 
bruk av forstørrelse med lupe eller operasjonsmikroskopi (17). 
 
Optimalisering av nerveinsisjonen 
Når nerven er blottlagt, kan den roteres rundt aksen, og svulstområdet med færrest antall 
fasikler identifiseres. Der legges insisjonen parallelt med nerven og dens fasikler, og 
forlenges på begge ender hvor svulsten smalner inn i nerven. Mistenkte benigne svulster bør 
fjernes fullstendig med bevaring av den affiserte nerven. Ved mistanke om malign perifer 
nerveskjedesvulst, kan det være forsvarlig å først utføre en åpen biopsi i en fasikkelfri sone 
av svulsten. Etter bekreftet patologi, kan en mer omfattende reseksjon med kreft-frie 
marginer gjennomføres. 
 
Mikrokirurgisk reseksjon 
Nerveskjedesvulster fjernes ofte en bloc med unntak av store svulster som i lumbosakrale 
plexus. Svulstene dissekeres systematisk bort fra den affiserte nerve. Man starter langs 
midtdelen, hvor det ofte er et distinkt plan mellom svulsten og nerven. Svulstens blodtilførsel 
er hovedsakelig lokalisert i den fasikulære inngang og utgang, slik at blødning sjelden 
oppstår (16). Blødning kan kontrolleres med fin bipolar diatermi (17). Alle fasikler bør 
separeres ordentlig fra svulsten til kun en står igjen. 
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-‐ Schwannomer: Hvis det foreligger en inngående fasikkel, er den ofte liten og ikke-
fungerende. Fasikkelen blir eventuelt koagulert og avdelt (16). Det legges en 
longitudinell insisjon over svulsten med utvidelse distalt og proksimalt (figur 4). 
Nervefasiklene forskyves bort fra svulsten og dissekeres fra svulstkapselen. En 
interfasikulær disseksjon av nerven utføres så ved den proksimale og distale enden av 
svulsten. Ikke-funksjonelle fasikler avdeles, og svulsten tas ut som en enhet om 
mulig. En alternativ tilnærming, typisk ved store svulster, er å åpne kapselen 
longitudinelt, enukleere det myke, homogene, og noen ganger cystiske 
svulstinnholdet, og til slutt gjøre en reseksjon av kapselen fra de fungerende fasiklene 
(7). 

 
Figur 4: Ved ekstirpasjon av schwannomer er det ofte nødvendig å avdele en av de 
relativt små inn- og utgående fasiklene (9).   

-‐ Ikke-plexiforme neurofibromer: Disse kan også fjernes ved fasikkelsparende 
tilnærming med lignende neurologisk morbiditet som for schwannomer. Med skarp 
mikrokirurgisk disseksjon kan de fleste forbipasserende fasikler separeres og bevares 
uten å skade svulstkapselen (figur 5). Dersom det ikke er mulig å bevare alle fasiklene 
som går inn i et neurofibrom, kan nervegrafting utføres etter reseksjon av fasikler og 
svulst (16). Svulstreseksjonen utføres ved disseksjon og mobilisering av nærliggende 
og fastsittende nerveelementer fra svulsten, mens kapselen holdes inntakt. Det 
fasikulære mønsteret ved polene identifiseres, og fasiklene dissekeres gradvis bort fra 
mer sentralt lokalisert masse ved å jobbe vekselvis fra en pol til den andre. En 
alternativ tilnærming er å åpne og evakuere svulstinnholdet, etterfulgt av disseksjon 
med fjerning av kapselen fra fasiklene (7). 

 
Figur 5: Ekstirpasjon av neurofibromer krever ofte reseksjon av mer nervevev, men 
disse fasiklene er ofte ikke-fungerende. Noe av fasiklene som ser ut til å gå inn og ut 
ved svulstpolene, går egentlig inn og ut av svulstens kapsel og kan dissekeres bort og 
bevares. Vanligvis gjenstår allikevel en eller flere fasikler som må avdeles for at 
svulsten skal kunne fjernes (9). 

-‐ Brachiale plexus: For de fleste benigne nerveskjedesvulster av brachiale plexus 
brukes en fremre supra- eller infraclaviculær tilgang. I blant kan det være nødvendig 
med et bakre subscapulært snitt (7). Valg av tilgang avhenger av svulstlokalisasjonen 
(C8-T1 røtter/trunkus/ryggmarg/osv) (6). Ved interfasikulær disseksjon skilles 
fungerende og ikke-fungerende fasikler ved svulstens poler fra hverandre. Det utføres 
intraoperativ monitorering. De affiserte plexus-elementene identifiseres og 
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mobiliseres, de uaffiserte blir isolert og holdt unna. Ikke-funksjonelle fasikler fjernes. 
Ellers er operasjonsteknikken lik som beskrevet for schwannomer og neurofibromer 
(7). Neurofibromer, spesielt plexiforme neurofibromer bør dissekeres spesielt 
forsiktig ut fra de nærliggende svulster (figur 6) (5).  

 
Figur 6: Plexiforme neurofibromer affiserer multiple fasikler i en nerve med et 
longitudinelt sammenflettende mønster (9). 	  

 
Hemostase og sårlukning 
Etter fjerning av svulsten, slippes blodstrømmen på, og det gjøres hemostase. Såret lukkes 
lagvis, og det legges en enkel bandasje, eventuelt med lett kompresjon.  
 
Postoperative overveielser 
Den opererte ekstremiteten holdes om mulig over hjertehøyde under den initiale 
postoperative perioden. Pasienten anbefales forsiktig aktivitet etter operasjonen (16). Det er 
ikke nødvendig med postoperativ immobilisering (17).  
 
 
3.2 Resultat av behandling 
 
Utfallet etter behandling kan være flere. Det kan forekomme bedring eller forverring av 
neurologiske symptomer (motorisk og/eller sensorisk), ulikt kosmetisk fremtredende, kutan 
hypertrofisk arrdannelse, sårinfeksjon og sårhematom. Neurologiske symptomer graderes 
ofte etter graderingssystemet til Louisiana State University Medical Center (tabell 2). Ved 
sårhematom vil pasienten ofte tidlig postoperativt ha en progressiv, kraftig smerte. Det kan 
benyttes billeddiagnostikk for å avklare dette nærmere (16).  
 
Tabell 2: Graderingssystem for sensorikk og motorikk. 
Grad Evaluering Beskrivelse 
Individuell muskelgrad   
0 Fraværende Ingen kontraksjon 
1 Lite Spor av kontraksjon 
2 Noe Bevegelse kun mot tyngdekraften 
3 Moderat Bevegelse mot tyngdekraften og lett motstand 
4 God Bevegelse mot moderat motstand 
5 Utmerket Bevegelse mot maksimal motstand 
Sensorisk grad   
0  Fraværende Ingen respons på berøring, nålstikk eller trykk 
1 Lite  Testing gir hyperestesi eller parestesi: dyp smerte tilhelning i 

autonome soner 
2 Noe  Sensorisk respons nok for å gripe og sakte beskyttelse: sensorisk 

stimuli feillokaliseres med overrespons 
3 Moderat Respons på berøring og nålstikk i autonome soner: sensasjon 

feillokalisert og unormal med noe overrespons 
4 God Respons på berøring og nålstikk i autonome soner: respons lokalisert 

men ikke normal; ingen overrespons 
5 Utmerket Normal respons på berøring og nålstikk i hele området, inkludert 

autonome soner 
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Ofte oppstår lett parestesi i den affiserte nervens innervasjonsområde etter operasjonen. Dette 
forsvinner vanligvis i løpet av 1.-2. postoperative uke. I tillegg til vanlige sårsmerter kan også 
neuropatiske smerter forekomme. Det er en uvanlig komplikasjon, som kan bli permanent 
(17). Man har antatt at komplikasjoner er mer knyttet til disseksjonen og manipuleringen av 
nerven enn selve svulsttypen. Kirurgi av neurofibromer har tendens til å involvere en mer 
omfattende disseksjon av fasikler, noe som resulterer i en større grad av funksjonssvikt 
sammenlignet med schwannomer. I kompliserte tilfeller kan intraoperativ monitorering 
redusere forekomsten av postoperative neurologiske forstyrrelser (5). 
 
Studien til Carvajal et al. (2011) sammenlignet 14 perifere nerveskjedesvulster lokalisert i fot 
og ankel-regionen med 137 tilsvarende svulster lokalisert andre steder. Forfatterne observerte 
at svulstene i ankel eller foten var signifikant mindre i størrelse og fikk færre postoperative 
neurologiske forstyrrelser sammenlignet med den andre gruppen (1).  
 
Studien til Levi et al. (2009) inkluderte132 pasienter med totalt 140 svulster, 87 
schwannomer, 34 neurofibromer og 19 maligne perifere nerveskjedesvulster. Det var en høy 
korrelasjon mellom neurofibromer og NF-1. Av neurofibromene var 22 assosiert med NF-1 
og 12 var ikke assosiert med NF-1. Etter kirurgisk behandling hadde 74 % av de benigne 
svulstene liten eller ingen funksjonell forstyrrelse. Postoperative komplikasjoner som oppstod 
var sensoriske forstyrrelser (19 %), motoriske forstyrrelser (9 %), og nevrogene smerter (6 
%). Det forekom ingen residiv. Blant schwannomene fikk 17 % sensoriske forstyrrelser, 8 % 
motoriske forstyrrelser og 3,5 % neurologiske smerter postoperativt. Av neurofibromene fikk 
18 % sensoriske forstyrrelser, 6 % motoriske forstyrrelser og 9 % neurologiske smerter 
postoperativt. Det ble i studien ikke skilt mellom neurofibromer assosiert eller ikke assosiert 
med NF-1. Dette vanskeliggjør tolkningen av talldata i denne oppgaven. 
 
Intraoperativ monitorering ga signifikant redusert risiko for utvikling av postoperative 
nevrologiske forstyrrelser ved neurofibromer. Det ble utført for få disseksjoner av 
schwannomer for å kunne trekke en tilsvarende signifikant konklusjon for schwannomer. 
Pasienter med tidligere reseksjon og preoperativ biopsi hadde signifikant økt risiko (40 %) 
for å utvikle postoperative nevrologiske forstyrrelser, sammenlignet med pasienter med 
førstegangs-opererte svulster (15 %). I studien var det en 2,7 ganger større sannsynlighet for 
postoperative komplikasjoner ved tidligere utført kirurgi og primær biopsi. For schwannomer 
var insidensen av postoperative komplikasjoner liten og begrenset, og så ut til å være 
upåvirket av svulsttype og tilknyttet eksisjonsteknikk. Raten for postoperative nevrologiske 
forstyrrelser var påfallende lik for schwannomer og neurofibromer (5).  
 
Artikkelen til Kim et al. (2004) tok for seg 351 perifere nervesvulster som inkluderte 124 
schwannomer i ekstremitetene. Prognosen for schwannomer var bedre enn for neurofibromer: 
88 % av pasientene med schwannom i plexus brachialis og full motorisk styrke preoperativt 
opprettholdt vanlig styrke etter behandlingen, mens 90 % med preoperativt motorisk svakhet 
ble uendret eller bedret etter operasjonen. Svulster i plexus brachialis var forbundet med 
forholdsvis høy andel av postoperativ sykelighet.  
 
55 pasienter med solitær neurofibrom i brachial plexus uten NF-1 gjennomgikk en operativ 
reseksjon av svulsten. 31 pasienter (56 %) hadde intakt funksjon før operasjonen. Av disse 
vedlikeholdt 23 (74 %) normal funksjon, mens 8 (26 %) opplevde til en viss grad 
postoperativ svakhet. Av 24 pasienter med preoperativt svakhet, opplevde 14 (58 %) 
forbedring, 8 (33 %) ingen endring og 2 (8 %) redusert funksjon. Av 40 pasienter med 
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preoperativ smerte opplevde 36 (90 %) forbedring eller smertefrihet etter behandling. Nye 
svake smertesyndromer oppstod hos 2 av de gjenværende 15 pasientene (13 %). 
 
Artikkelen viser at kirurgisk behandling av benigne perifere nerveskjedesvulster kan gi svært 
gode resultater. Schwannomer og non-plexiforme neurofibromer kan resekteres med 
minimale svekkelser ved bevaring av alle fasiklene unntatt de som går inn og ut av svulsten 
(7).  
 
Oversiktsartikkelen til Tiel og Kline (2004) viste at funksjonstapet var minimalt hos pasienter 
uten preoperative forstyrrelser. 91 % av dem som fikk fjernet schwannomer viste ingen tap av 
funksjon, mens 9 % viste en liten svakhet etter operasjonen. Resultatene var litt dårligere for 
solitære neurofibromer, hvor 78 % viste ingen tap av motorisk funksjon.  
 
Komplikasjoner og morbiditet grunnet kirurgi øker når funksjonelle fasikler blir mobilisert, 
ved uheldig intraneuralt snitt, ufullstendig fjerning, og ved utilsiktet skade på mobiliserte 
fasikler. Dette øker sannsynligheten for funksjonstap og økt arrvev ved påfølgende 
operasjoner (17). 
 
Studien til Matejcik et al. (2003) fjernet kirurgisk 33 perifere nerveskjedesvulster på 31 
pasienter; 20 schwannomer, 12 neurofibromer (6 assosiert med von Recklinghausens 
sykdom) og 1 lipom. 90 % av pasientene med schwannomer fikk bedret eller uendret 
motorisk funksjon, og 83 % fikk delvis eller fullstendig smertelindring. Ifølge studien var 
resultatene av behandling mer gunstig for svulster av liten størrelse (under 5 cm) og med 
distal lokalisering, hvilket også er i samsvar med litteraturen for øvrig. Sannsynligheten for 
gode resultater økte, hvis den første kirurgiske behandlingen ga komplett ekstirpasjon. 
Generelt affiserer neurofibromer i et tidlig stadium færre fasikler, slik at disseksjonen blir 
enklere sammenlignet med eldre og mer utbredte lesjoner (10).  
 
Studien til Donner et al. (1994) rapporterte kirurgisk fjerning av 123 neurofibromer hos 121 
pasienter uten NF-1. 99 pasienter var tilgjengelig for oppfølging, hvorav 90 % fikk forbedret 
eller uendret motorisk funksjon og 88 % delvis eller komplett smertelindring (9). Svulster 
lokalisert i intra- eller ekstraforaminale spinalnerver eller rotnivå var inkludert 
(lumbosakralplexus 7,2 %). Av 85 pasienter med schwannomer, ble 83 ble komplett fjernet. 
76 av pasientene var tilgjengelig for oppfølging. 87 % fikk motorikken forbedret eller 
uendret, og 85 % fikk delvis eller komplett smertelindring. Studien viste at neurofibromer og 
schwannomer kan fjernes kirurgisk med en akseptabelt lav risiko for nerveskader. Det ble 
observert at på langt sikt blir resultatutfallet betydelig forbedret dersom svulsten blir dissekert 
fullstendig fri uten primær biopsi (9).  
 
Prosentandel som postoperativt har fått uendret eller bedret nevrologisk funksjon 
Studie Schwannomer Neurofibromer 
Levi et al. 2011 74 % * 74 % * 
Kim et al. 2004 88-90 %  74-91 % 
Tiel og Kline 2004 91 % 78 %  
Matejcik et al. 2003 83-90 %  
Donner et al. 1994 85-87 % 88-90 % 
* Det skilles ikke mellom de benigne svulsttypene eller neurofibromer assosiert eller ikke 
assosiert med NF-1. 
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3.3 Prognose og komplikasjoner   
 
Det foreligger ikke noen spesifikke talldata på prognosen ved behandling av perifere 
nerveskjedesvulster. Flere studier viser at sannsynligheten for bedring veier tyngre enn 
risikoen for komplikasjoner, slik at prognosen er god for de fleste. Full nevrologisk funksjon 
er det mest sannsynlige utfall.  
 
Prognosen generelt er noe bedre for schwannomer enn neurofibromer (3). Residiv etter 
eksisjon av schwannomer og ikke plexiforme neurofibromer er sjelden (2), spesielt hvis 
svulstreseksjonen blir vurdert til å være komplett (16). Solitære schwannomer har en 
residivrate under 5 % (17), mens for cellulære schwannomer kan lokalt residiv variere 
mellom 5-40 %. Residiverende lesjoner vokser saktere (4). 
 
Det antas at sannsynligheten for malign transformasjon av solitære neurofibromer som ikke 
er forbundet med von Recklinghausens sykdom og schwannomer, er ganske liten (17). 
Livstidsrisikoen for malign transformasjon ved plexiformt neurofibrom derimot ligger 
mellom 8-12 % (8).  
 
Som nevnt tidligere kan neuropatisk smerte forbli permanente. Det samme gjelder også 
sensoriske og motoriske utfall (17). 
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4 Diskusjon 
 
Studiene viser at sannsynligheten for postoperativ full nevrologisk funksjon er stor etter 
kirurgisk behandling av perifere nerveskjedesvulster. Risikoen for residiv er liten. Faktorer 
som bidrar til et godt behandlingsresultat er kirurgi av små svulster i tidlig stadium, distal 
beliggenhet uten tidligere reseksjon eller primær biopsi, en komplett reseksjon av svulsten 
samt intraoperativ monitorering i kompliserte tilfeller (uten unødvendig mobilisering av 
funksjonelle fasikler, uheldig intraneuralt snitt, ufullstendig fjerning og utilsiktet skade på 
mobiliserte fasikler). Det foreligger ingen talldata på prognose, men studiene viser at den er 
god med liten sannsynlighet for komplikasjoner (neurologiske utfall, residiv og malign 
transformasjon). Prognosen er noe bedre for schwannomer enn neurofibromer, noe som kan 
ha sammenheng med at neurofibromer ofte krever en mer komplisert operasjonsteknikk. 
 
Kirurgisk behandling av perifere nervesvulster har pågått i mange år med bakgrunn i empiri 
og studier som har vist en positiv korrelasjon mellom behandling og symptomlindring. Dette 
har blitt veid opp mot risikoen for komplikasjoner som sårinfeksjon, sårhematom, forverring 
av neurologiske symptomer, residiv og malign transformasjon. 
 
Det er lite litteratur å finne om emnet, siden tilstanden er sjelden. For å få en adekvat mengde 
med faglitteratur ble søket tilbakedatert helt til år 1900, noe som kan gi problemer grunnet 
faglig utdatering.  
 
Ingen databaser er komplette, da de skilles fra hverandre med hensyn til tidsskrifter, 
artikkeltyper, språk og lignende. Begrensning av studier på grunn av for eksempel 
artikkelspråk, kan gi systematiske feil, grunnet manglende kompetanse i å oversette artikler. 
En kan anta at de artiklene som er publisert på engelsk er de viktigste, siden engelsk er 
verdens mest utbredte språk. Resultater fra studier og konferanser rapportert utgitt av 
enkeltinstitusjoner blir ikke alltid publisert i tidsskrift av ulike årsaker.  
 
Grunnet kvalitetssikring vil søk i PubMed ikke gi de eventuelle siste 2-3 måneders artikler. 
Få artikler kan gi et tynt kunnskapsgrunnlag, i tillegg til at de aktuelle studiene var lite 
sammenlignbare. Årsakene er at noen studier også tok for seg andre typer av nervesvulster, 
inkluderte svulster uten perifer lokalisasjon, og inkluderte pasienter med NF. Når studienes 
resultatdata ikke skiller mellom de ulike kategoriene, blir det vanskelig å inkorporere dem inn 
i litteraturstudien.  
 
Retrospektive studier gir større usikkerhet av data som hentes fra pasientjournaler i etterkant. 
En kan ikke kontrollere at de gitte opplysningene er sanne, siden det brukes retrospektiv 
informasjon. Studiepopulasjonen består oftest av pasienter som blir behandlet ved et spesifikt 
senter. Det er ikke gitt at pasientene representerer den generelle befolkning godt. 
Befolkningssammensetningen i området kan for eksempel spille en rolle. Andre feilkilder 
med pasienter ved en bestemt institusjon er ulike institusjoners diagnosekriterier, 
behandlingsmetode, oppfølgningslengde og kontroller 
 
I dette tilfellet inkluderte studiene en god del pasienter, slik at materiale blir representativt på 
en adekvat måte, selv om kunnskapsgrunnlaget kunne ha vært bedre. Selv med et grundig 
systematisk søk, kan en grunnet endringer i ICD-koder i 1997 og bruk av synonymer, ikke gå 
ut ifra at alle relevante artikler er fanget opp.   
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Det er flere faktorer som vanskeliggjør sammenligningsgrunnlaget av de ulike studiene. Det 
kan være problemer som legger til grunn feilaktig prevalens, ulik klassifisering, det brukes 
subjektive mål for prevalens av komplikasjoner, og de fleste uten symptomer søker ikke lege 
og blir dermed ikke registrert.  
 
Selv om det kan trekkes frem flere usikkerhetsmomenter og svakheter ved denne og de ulike 
artiklene, er det sannsynlig at det totalt sett har en liten påvirkning av resultatene. Årsaken er 
at det er nærmest umulig å utføre en studie som ikke har noen usikre momenter. Noen av dem 
vil være tilstede i de fleste studier slik som kvalitetssikringen i PubMed. Det at resultatene i 
studiene peker i samme retning, styrker mine konklusjoner. Det vil med andre være berettiget 
å opprettholde hovedkonklusjonene.  
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5 Konklusjon 
 
Dagens behandling av perifere nerveskjedesvulster er basert på ulike studiers observasjon om 
at residiv er sjelden og full nevrologisk funksjon er det mest sannsynlige behandlingsutfallet. 
 
Denne studien viser at standardiserte klassifiseringssystemer, objektive graderingssystemer, 
internasjonale retningslinjer for diagnose, behandling og oppfølging bør brukes av forskere, 
slik at sammenligningsgrunnlaget blir mer pålitelig. Uten dette vil en konklusjon utfra ulike 
studiers resultater ha en viss usikkerhet. I dette litteraturoppgaven er ulikhetene mellom 
studienes diagnostisering og behandling liten, slik at usikkerheten er beskjeden. Dette vil 
derfor gi liten innvirkning på denne litteraturstudiens hovedkonklusjon om at perifere 
nerveskjedesvulster bør behandles kirurgisk da sannsynligheten for full postoperativ 
neurologisk funksjon er stor og risikoen for komplikasjoner liten.  
 
Utviklingen av studien om perifere nervekjedesvulster er lovende, og det bør absolutt 
fortsette å forske på dette emnet. For at fremtidig forskning på feltet skal være mer 
sammenlignbart er det en fordel om studiene har like diagnosekriteringer, behandling og 
oppfølgingstid. Større pasientgrupper vil også gi en høyere kvalitetsstyrke for å slå sammen 
resultatene. 
 
Avgjørelsen om behandling kan være vanskelig da det naturlige forløpet til ubehandlete 
nerveskjedesvulster hovedsakelig er ukjent. Det er viktig at nytte veies opp mot mulige 
komplikasjoner, og at pasienten får ta del i avgjørelsen etter grundig informasjon om 
tilstanden, operasjonens inngrep og mulige komplikasjoner. Denne litteraturstudiens 
hovedkonklusjon er at sannsynligheten for et godt behandlingsresultat og prognose er såpass 
stor, til tross for en minimal sjanse for residiv og komplikasjoner, at det bør utføres kirurgisk 
behandling etter samtale med pasienten. 
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