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Sammanfattning: 

Bakgrund: Tinnitus är idag vanligt förekommande och kan klassificeras som antingen subjektiv 
eller objektiv. Subjektiv tinnitus hörs endast av den drabbade individen, medan objektiv tinnitus 
kommer från verkliga ljud som kan mätas eller höras av andra. Palatal myoklonus innebär 
muskelryckningar i palatala muskler och räknas bland muskulära orsaker till objektiv tinnitus.  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa objektiv tinnitus orsakad av essentiell palatal 
myoklonus med avseende på symptombild, diagnostik samt behandling och utfall. 

Metod: En forskningsöversikt har genomförts för att besvara studiens syfte. 

Resultat: Resultatet visar att symptombilden vid essentiell palatal myoklonus främst är objektiv 
klickande tinnitus, vilken i vissa fall varit mycket svår för individen att hantera och i majoriteten 
av fallen haft en negativ inverkan på de drabbade individernas livskvalitet. De diagnostiska 
metoder som används är i många fall mätningar som görs i syfte att utesluta påverkan från andra 
organ, i synnerhet någon form av neurologisk patologi. Nasal endoskopi, audiologiska utredningar 
och magnetkameraröntgen är några av de mätmetoder som använts för att ställa korrekt diagnos. 
Bland behandlingsmetoder nämns främst injektion av botulinumtoxin A i muskler kring mjuka 
gommen samt farmakologiska behandlingsmetoder, men även ett par mer sällsynta 
behandlingsmetoder beskrivs såsom radiofrekvensablation av palatala muskler och kirurgisk 
blockering av örontrumpeten.  

Slutsats: En tidig, korrekt diagnos för den drabbade individen är angelägen då denna objektiva 
tinnitus kan vara enormt påfrestande. Det föreligger ett behov av kontrollerade studier på ett större 
antal individer för att fastställa reproducerbarheten i de behandlingsmetoder som idag finns att 
tillgå.  
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1. Bakgrund 

1.1. Begreppet tinnitus 
Tinnitus kommer från det latinska verbet tinnire vilket betyder ”klinga, ringa” (Svenska 

Akademiens ordbok, 2013) och begreppet tinnitus avser ljudupplevelser som saknar en extern 

ljudkälla (Eggermont, 2012). Det kan vara många olika typer av ljud som individen som har 

tinnitus upplever: det kan vara ringande, pipande, susande, brusande, tjutande, skrammel, med 

mera. De flesta har någon gång upplevt att det ringt i öronen en stund och kan då lättare 

föreställa sig vad tinnitus är – ständigt närvarande ljud, eller perioder med ständigt närvarande 

ljud (Andersson, 2000). 

Det är mycket individuellt hur tinnitus upplevs och vilka effekter det har på individens 

välmående. En nivågradering över tinnitus och vilka svårigheter det kan skapa har utarbetats 

av Klockhoff och Lindblom (Refererad i Andersson, 2000). Första graden innebär att ljudet 

inte är ständigt närvarande utan relativt lätt kan förträngas. Den andra graden på skalan 

innebär störande ljud som ständigt är närvarande men i vissa fall kan förträngas, även om det i 

vissa stunder är omöjligt att förtränga ljudupplevelserna. Tredje graden av tinnitus innebär 

starka och mycket störande ljud som är konstant närvarande och som inte kan avledas 

(Andersson, 2000). 

Enligt World Health Organization [WHO] (n.d.) har så många som en tredjedel av alla vuxna 

människor i världen någon gång haft tinnitus, och 12 procent i så besvärande grad att de söker 

hjälp för det. I Sverige har Statens folkhälsoinstitut (2012) genomfört en nationell 

folkhälsoenkät riktad till 9760 personer, där 19 procent svarar att de har tinnitus och två 

procent av alla tillfrågade uppgav att de hade svåra besvär av tinnitus.  

1.2. Förklaringsmodeller till tinnitus 
Tinnitus finns klassificerat som en sjukdom i WHO:s internationella klassifikation av 

sjukdomar, ICD-10 (WHO, 2010). Tinnitus har kallats en folksjukdom och eftersom det är 

oerhört vanligt förekommande är beskrivningen förståelig, men enligt Andersson (2000) är 

tinnitus egentligen inte en sjukdom och det går inte alltid med säkerhet att säga vad tinnitus 

beror på. Andersson (2000) framhåller: ”Tinnitus är inte ett fenomen utan flera” (s. 10). Vissa 

delar har forskning tydligt slagit fast, till exempel att hörselnedsättning och tinnitus har ett 

starkt samband (Nicolas-Puel et al., 2002). Dock kan tinnitus även förekomma utan att 

individen har en hörselnedsättning (Andersson, Baguely, McKenna & McFerran, 2005). 
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Tinnitus är också ett symptom vid flera andra tillstånd, såsom Menières sjukdom, otoscleros, 

vestibulärt schwannom (Andersson et al., 2005) och plötslig hörselnedsättning (Andersson, 

2000). Tinnitus vid dessa tillstånd går under det som Andersson et al. (2005) kallar för den 

medicinska förklaringsmodellen. Andra orsaker som härrör från denna förklaringsmodell är 

exempelvis att tinnitus uppkommer som biverkning av mediciner eller att det kan höra 

samman med vaxpropp, perforerad trumhinna eller andra åkommor i mellanörat (Andersson 

et al., 2005). Även muskelkontraktioner (ryckningar eller ticks) i små muskler i mellanörat 

eller i mjuka gommen, eller dåligt fungerade örontrumpet kan ge upphov till tinnitus 

(Andersson, Kaldo-Sandström & Larsen, 2003). Stress, huvudvärk, bettfel och 

käkmuskelproblematik är annat som satts i samband med tinnitus och som förklaras enligt 

denna medicinska förklaringsmodell (Andersson, 2000).  

Andersson et al. (2005) beskriver också en psykologisk och en neurofysiologisk 

förklaringsmodell till tinnitus. Båda dessa modeller fokuserar mer på de upplevda besvären av 

tinnitus snarare än de medicinska orsakerna, och tonvikten läggs på hjärnans funktioner 

istället för cochlean eller olika mellanöretillstånd. Enligt både psykologisk och 

neurofysiologisk modell framhålls att tinnitus är något individen successivt vänjer sig vid och 

det viktiga är därför att arbeta med upplevelsen och känslorna kring tinnitus för att nå 

acceptans och förbättra sin livskvalitet. Detta kan ske genom exempelvis kognitiv 

beteendeterapi, avslappningsövningar eller tinnitus retraining therapy (Andersson et al., 

2005). 

1.3. Klassificering av tinnitus 
Förutom att det finns olika förklaringsmodeller till vad tinnitus är och beror på brukar tinnitus 

traditionellt också delas in i två grupper: subjektiv respektive objektiv tinnitus (Lockwood, 

Salvi & Burkard, 2002). Det har diskuterats om termerna ”subjektiv” och ”objektiv” tinnitus 

verkligen bör användas för att beskriva olika typer av detta fenomen (Andersson, 2000; 

Holgers, 2003). Holgers (2003) föreslår att termen ”subjective tinnitus” ersätts med ”genuine 

tinnitus” då denna typ av tinnitus är den absolut vanligaste och den som förknippas med ordet 

tinnitus i första hand. Den engelska termen ”somatosounds” förekommer ibland för att 

beskriva det som vanligtvis kallas objektiv tinnitus (Hall, 1998), och andra benämningar 

såsom ”central tinnitus” och ”middle ear tinnitus” har förekommit för att klassificera 

fenomenet utifrån var orsaken till tinnitus sitter (Dauman & Tyler, 1992). Även om många 

försök till ny klassificering har gjorts används termerna subjektiv och objektiv fortfarande i 
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stor utsträckning i den vetenskapliga litteraturen, och under dessa två huvudkategorier har 

subtyper av tinnitus beskrivits (Lockwood et al., 2002). 

1.3.1. Subjektiv tinnitus 
Subjektiv tinnitus kan enbart höras av individen själv och det finns ingen yttre ljudkälla som 

är upphov till ljudupplevelsen (Canalis & Lambert, 2000). Det är i samband med denna typ av 

tinnitus som den psykologiska och neurofysiologiska förklaringsmodellen som Andersson et 

al. (2005) använder blir aktuell. Enligt Lockwood et al. (2002) och Andersson et al. (2003) 

kan subjektiv tinnitus ha otologiska orsaker och uppkomma i samband med en 

hörselnedsättning. Men även neurologiska orsaker kan förekomma, till exempel kan det 

finnas samband med sjukdomar som multipel skleros och vestibulärt schwannom. Infektioner 

och infektionssjukdomar kan ligga bakom subjektiv tinnitus, och olika mediciner kan ge 

subjektiv tinnitus som biverkning. Bland ytterligare orsaker till subjektiv tinnitus räknas 

temporomandibulär dysfunktion, vilket innebär problem med käk- och tuggmuskulatur 

(Andersson et al., 2003).  

 1.3.2. Objektiv tinnitus 
Objektiv tinnitus innebär att kroppsegna ljud genereras hos individen själv (Ludman, Bradley 

& Ludman, 2007). Denna typ av tinnitus kan ibland registreras med hjälp av en probmikrofon 

som placeras i hörselgången (Andersson & Arlinger, 2007), men kan också uppfattas av andra 

utan hjälp av mätinstrument, i närheten av den drabbades öra (Valente, Hosford-Dunn & 

Roeser, 2008). Eftersom det är verkliga ljud som individer med objektiv tinnitus hör är det 

viktigt att hitta den bakomliggande orsaken, det vill säga urskilja vad det är för mekanism i 

kroppen som ger upphov till ljudet (Snow, 2004). Av alla som har tinnitus är det mycket få 

som har objektiv tinnitus och de flesta av dessa har den vaskulära varianten (Dhillon & East, 

1999). 

Enligt Lockwood et al. (2002) och Andersson et al. (2003) kan objektiv tinnitus vara spontan, 

pulserande (också kallad vaskulär) eller muskulär. Spontan objektiv tinnitus är detsamma som 

spontana otoakustiska emissioner (SOAE) (Lockwood et al., 2002). Enligt Tyler (2000) 

innebär SOAE att ljud genereras inne i cochlean och är så pass starka att de uppfattas som 

tinnitus och i några fall har visats sig vara mycket störande för de individer som drabbats 

(Tyler, 2000). Pulserande tinnitus har vaskulära orsaker, det kan till exempel vara vaskulära 

tumörer eller ett övertryck i blodkärlen nära örat som ger upphov till det pulserande ljudet 

(Snow, 2004). Denna typ av tinnitus är till sin karaktär pulserande och rytmisk, vanligtvis är 
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det helt enkelt den egna pulsen som hörs, eller ett livligt blodflöde nära skallen kring örat 

(Tyler, 2000).  

Bland muskulära orsaker till objektiv tinnitus beskrivs främst palatal myoklonus 

(sammandragning av musklerna i mjuka gommen) och myoklonus i någon av 

mellanöremusklerna tensor tympani och stapedius (Canalis & Lambert, 2000), men även 

dåligt fungerande örontrumpet hamnar enligt Andersson et al. (2003) under denna kategori. 

Det är dock ytterst sällan objektiv tinnitus på grund av dåligt fungerande örontrumpet 

beskrivs i litteraturen, istället behandlas objektiv tinnitus klart övervägande i samband med 

palatal myoklonus och mellanöremyoklonus. Myoklonus i mellanöremusklerna beskrivs i en 

litteraturöversikt gjord av Bhimrao, Masterson och Baguely (2012) och innebär ofrivilliga 

muskelryckningar i någon av dessa muskler, vilket ger upphov till tinnitus som har beskrivits 

som klickande eller surrande (Bhimrao et al., 2012). Objektiv tinnitus orsakad av palatal 

myoklonus beskrivs ofta som ett klickande ljud och kan vara mer eller mindre distraherande 

för den som är drabbad, och även för individer i hans eller hennes omgivning (Fuchs, 2010).  

1.4. Palatal myoklonus 
Myoklonus betyder att det sker en sammandragning i muskler, som är både kraftig och 

plötslig (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige [FASS], 2013). Vid palatal myoklonus sker 

sammandragningen i de palatala musklerna (musklerna i mjuka gommen). Ibland kan palatal 

myoklonus också kallas för palatal tremor, och det namnet har vuxit fram eftersom det är 

rytmiska rörelser som åstadkommer fenomenet. Men enligt Albanese och Jankovic (2012) är 

palatal myoklonus fortfarande den termen som används främst. 

Palatal myoklonus kan delas in i symptomatisk och essentiell. Även om många av deras 

karaktäristika korrelerar, så finns det ändå så pass många skillnader att det går att skilja dem 

till två olika typer (Albanese & Jankovic, 2012). Symptomatisk palatal myoklonus beror 

oftast på cerebrovaskulära sjukdomstillstånd, degenerativa sjukdomar, hjärninflammation, 

multipel skleros eller trauma, och myoklonus är då sekundär till dessa tillstånd. Symptomatisk 

palatal myoklonus uppkommer oftast i 40-60 års ålder och är vanligare hos män än hos 

kvinnor (Brazis, Masdeu & Biller, 2011). Den symptomatiska myoklonusen beror i de flesta 

fall på att muskeln levator veli palatini dras samman. Sammandragningen är ofta isolerad till 

denna muskel, även om andra muskler ibland kan vara involverade (Albanese & Jankovic, 

2012). Levator veli palatini är huvudmuskeln i den mjuka gommen och har till uppgift att höja 
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denna, och när muskeln kontraheras rör sig mittsektionen på gommen uppåt och bakåt 

(Willging & Cotton, 2002).  

 

Figur 1. Bild över m. levator veli palatini och m. tensor veli palatini i mjuka gommen, och förbindelsen till 
örontrumpeten. Källa: Gray, 1913.  

Essentiell palatal myoklonus däremot beror oftast på att muskeln tensor veli palatini 

kontraheras (Albanese & Jankovic, 2012). Muskeln tensor veli palatini är ansluten till många 

fibrösa lager i mjuka gommen. Muskelns uppgift är att öka ventilationen i mellanörat genom 

att öppna örontrumpeten och att spänna den mjuka gommen (Willging & Cotton, 2002). 

Essentiell palatal myoklonus är inte förknippad med symptom från skador i lillhjärnan eller 

hjärnstammen. Den essentiella palatala myoklonusen debuterar ofta tidigare än den 

symptomatiska och förekommer hos båda könen lika mycket. Denna form av myoklonus är 

ofta förknippad med tinnitus i form av öronklick, vilket inte brukar ses hos individer med 

symptomatisk palatal myoklonus (Brazis et al., 2011).  

Klicken som kan förekomma i örat i samband med palatal myoklonus sägs härröra från att 

väggarna i örontrumpeten slås emot varandra. Den ytspänning som har till uppgift att hålla 

ihop väggarna bryts vilket resulterar i en plötslig öppning av dessa, och det klickande ljudet 

uppstår när de hastigt slås mot varandra (Brazis et al., 2011).  

Örontrumpeten 

 

 

M. Tensor veli palatini 

M. Levator veli palatini 
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Den exakta orsaken till varför palatal myoklonus uppkommer har varit omtvistad. Den 

symptomatiska palatala myoklonusen sägs bero på en skada i en kärna eller nervgång i 

Guillain-Mollaret-triangeln. Men vad gäller den essentiella palatala myoklonusen är platsen 

där skadan uppstår ännu inte identifierad (Albanese & Jankovic, 2012).  

1.5. Problemformulering 
Det föreligger ett behov av att sammanställa och synliggöra den kunskap som i dagsläget 

finns kring objektiv tinnitus orsakad av essentiell palatal myoklonus. Vad gäller 

mellanöremyoklonus har det utförts en litteraturöversikt som utförligt sammanställer 

kunskapsläget kring både diagnostisering och behandling (Bhimrao et al., 2012), men någon 

liknande i samma omfattning har ej utförts vad gäller palatal myoklonus.  

Generellt sett har det gjorts mycket få studier kring objektiv tinnitus och det är mycket lite 

fokus på ämnet inom tinnitusforskningen överlag, trots att individer som drabbas av detta kan 

ha enbart besvärande tinnitus som symptom (Tyler, 2002). Patienter med den essentiella 

varianten av palatal myoklonus är i motsats till patienter med symptomatisk palatal 

myoklonus den grupp som främst träffar professionella som kan hjälpa till att hantera 

tinnitussymptom (Andersson et al., 2003). Fenomenet behöver belysas för att individer som 

lider av detta snabbare ska kunna få rätt hjälp när de kommer i kontakt med hörselvården, 

oavsett om de kommer till en legitimerad Audionom i första hand eller direkt till en läkare 

med kompetens i öron-, näs- och halssjukdomar.  

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa objektiv tinnitus orsakad av essentiell palatal myoklonus 

med avseende på symptombild, diagnostik samt behandling och utfall.  

3. Metod 

3.1. Design 
En forskningsöversikt valdes att genomföras för att kunna möta studiens syfte. Enligt 

Backman (2008) kan en sådan bland annat användas när det saknas allmän överblick över ett 

specifikt område eller om området har utökats med ny kunskap på senare tid. Det är viktigt att 

en forskningsöversikt inte enbart sammanfattar den litteratur som finns på området, utan ger 

en tydlig bild av ”kunskapsläget” (s. 73) inom området – alltså vad har på den allra senaste 

tiden hänt inom detta område och vilka slutsatser har kunnat dras – och detta bör göras 
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strukturerat, med tydlig problemformulering och ett tydligt syfte som grund. 

Forskningsöversikten innefattar en strukturerad litteratursökning, evaluering och urval av 

sökresultatet, samt analys, tolkning och rapportering av resultatet (Backman, 2008).  

3.2. Datainsamling och urval 
Sökningar har genomförts i de elektroniska databaserna Cinahl, Medline, PubMed och 

Scopus. Sökorden som använts är Objective tinnitus, Tinnitus, Palat* och Click*. Dessa 

sökord kombinerades i olika kombinationer (Bilaga 1). En mättnad ansågs ha uppnåtts i ämnet 

då flertalet artiklar återkom i de olika databassökningarna. Inklusionskriterier är att materialet 

som ingår i studien ska vara publicerade från år 2003 och framåt, vara granskade enligt ”peer-

review” och finnas tillgängliga på engelska eller svenska. Ingen begränsning gjordes utifrån 

vilket land artiklarna var publicerade i eftersom forskningsöversiktens innehåll enligt 

Backman (2008) ska fokusera på att sammanfatta och integrera all forskning som bedrivs.  

Vid läsning av de funna artiklarnas titel och abstrakt i databaserna kunde många av artiklarna 

exkluderas då de antingen ej uppfyllde studiens syfte eller var dubbletter. Artiklar som 

berörde palatal myoklonus men inte nämnde något om tinnitus eller tinnitusliknande symptom 

exkluderades direkt. Således återstod 31 artiklar att läsas i fulltext. Referenslistorna till 

artiklarna som ansetts vara relevanta vid databassökningarna undersöktes manuellt för att 

kunna finna fler artiklar om ämnet som skulle kunna relatera till syftet. De artiklar som 

berörde objektiv tinnitus orsakad av palatal myoklonus men som var förknippade med 

tilläggssjukdomar exkluderas, och därtill exkluderades även översiktsrapporter. Efter att 

artiklarna genomlästs i fulltext exkluderades därför 13 artiklar. Den manuella sökningen i 

referenslistor medförde att ytterligare en studie inkluderades. Totalt inkluderades således 19 

artiklar att ingå i forskningsöversikten.  

Vid läsning av artiklarna fastställdes också respektive artikels evidensnivå enligt en hierarki 

av evidens utarbetad av Melnyk och Fineout-Overholt (2005). Denna evidensskala består av 

sju nivågraderingar (I-VII), där I står för evidens baserade på systematiska översikter över 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) och VII står för evidens baserade på rapporter av 

enskilda experter (Melnyk & Fine-Overholt, 2005). Detta betyder att de artiklar som har lägst 

siffra har den högsta evidensgraden. De 18 artiklar med fallstudier som granskas i denna 

studie får evidensgrad VI, vilket står för deskriptiv eller kvalitativ studie. Den experimentella 

studien som granskas får evidensgrad IV (Melnyk & Fine-Overholt, 2005). Ingen studie 

exkluderades på grund av sin evidensgradering.  
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3.3. Dataanalys 
Samtliga funna artiklar lästes först i fulltext av båda författarna för att få en helhetsbild över 

innehållet. Utifrån artiklarna hämtades sedan information kring de tre infallsvinklar som 

studien avsåg att redogöra för: symptombild, diagnostik och behandling och utfall. Den funna 

informationen sammanställdes i artikelmatriser (Bilaga 2), och med hjälp av denna sortering 

av information kunde skillnader och likheter inom de tre områdena identifieras och 

diskuteras.  

3.4. Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2013) beskriver en del etiska överväganden som bör göras vid 

litteraturstudier. I vetenskaplig forskning är god etik betydelsefullt. Det är till exempel viktigt 

att inte enbart presentera resultat som stödjer forskarens egna övertygelser, utan istället 

betonas att det för en forskare är viktigt att vara öppen och inte styras av egna uppfattningar 

(Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie har samtliga artiklar som motsvarade syftet 

inkluderats, och alla inkluderade studier har presenterats i resultatet. Vid arbetets utformning 

har en noggrannhet iakttagits, vilket innebär att ej plagiera, felaktigt återge eller fabricera 

data. Det innebär i sammanhanget också att eventuella citat och referenser återges korrekt 

(Olsson & Sörensen, 2004). Vid inläsning av artiklarna försökte etiska överväganden 

lokaliseras, men det visade sig att det endast var i ett fåtal studier som aspekter kring etiska 

resonemang berördes. Trots denna bristande redovisning kring etiska aspekter valdes 

artiklarna ändå att inkluderas i resultatet, då bortfallet av studier annars hade varit för stort. 

4. Resultat 
Litteratursökningen resulterade i 19 artiklar, vilka var publicerade i följande länder: Brasilien, 

Frankrike, Indien, Italien, Kanada, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Taiwan, Turkiet, 

Tyskland och USA. 18 artiklar var fallstudier och en artikel beskrev en experimentell studie. 

De fakta som lyftes fram i artiklarna har sorterats utifrån symptombild, diagnostik samt 

behandling och utfall, och redovisas i artikelmatriser utifrån typ av studie (Bilaga 2).  

4.1. Symptombild 
Ihållande klickande ljud i öronen karaktäriserade som tinnitus är i alla 19 studier det främsta 

symptomet som förknippas med essentiell palatal myoklonus (Aydin, Iseri & Ozturk, 2006; 

Bhadauria & Sarma, 2005; Campistol-Plana, Majumdar & Fernández-Alvarez, 2006; Carman, 

Ozkan, Yarar & Yakat, 2013; Chien, Sanchez, Sennes & Barbosa, 2006; Conill Tobías, de 

Paula Vernetta, García Callejo & Marco Algarra, 2012; Elziere, Roman, Nicollas & Triglia, 
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2007; Ensink, Vingerhoets, Schmidt & Cremers, 2003; Krause, Heinen & Gürkov, 2010; 

Krause, Leunig, Klopstock & Gürkov, 2006; Kutukcu, Imirzalioglu, Odabasi, Gokcil & 

Vural, 2003; MacDonald, 2007; Morini et al., 2005; Pal, Ponnathpur & Nirmala, 2007; 

Pandurangi et al., 2012; Penney, Bruce & Saeed, 2006; Samuel, Kleiner-Fisman & Lang, 

2004; Scozzafava & Yager, 2010; Wan, Chen & Wang, 2013). Tinnitusljudet har beskrivits 

likt ljudet av en klocka som låter ”tick-tack” (Chien et al., 2006; Elziere et al., 2013, Wan et 

al., 2013) men det har också varit förknippat med andra ljudförnimmelser, såsom ljudet av 

fingernaglar som knäpps mot varandra (Krause et al., 2006).  

Objektiv tinnitus vid essentiell palatal myoklonus kan beskrivas som konstant närvarande 

(Ensink et al., 2003; Pal et al., 2007), men har även visat sig kunna elimineras eller reduceras 

för kortare stunder genom att exempelvis hålla andan (Samuel et al., 2004), hålla en penna 

mellan tänderna, tugga eller prata (Morini et al., 2005). I vissa fall försvann klickljuden då 

den drabbade individen öppnade munnen, men återkom så fort munnen hölls stängd 

(Campistol-Plana et al., 2006; Morini et al., 2005).  

Klickljuden som samtliga patienter i de undersökta studierna upplevde var inte enbart hörbara 

av individen själv utan kunde även uppfattas utifrån (Chien et al., 2006; Krause et al., 2006; 

Morini et al., 2005; Pandurangi et al., 2012). I vissa fall hördes det klickande ljudet på två 

meters avstånd (Krause et al., 2006; Morini et al., 2005).  

Essentiell palatal myoklonus är inte alltid märkbar för individen själv och i dessa fall är det 

enbart besvären med tinnitus som han eller hon lider av (Elziere et al., 2013; Ensink et al., 

2003; MacDonald, 2007; Pal et al., 2007), men det finns också en del drabbade som själva 

tydligt känner av den myoklonus som registreras i de palatala musklerna (Kutukcu, 2003; 

Morini et al., 2005). Myoklonus i dessa muskler kan öka så mycket i intensitet att det uppstår 

sekundära effekter såsom svårigheter med att svälja och att tala (Scozzafava & Yager, 2010).  

Objektiv tinnitus vid essentiell palatal myoklonus kan upphöra eller åtminstone reduceras när 

individen sover (Campistol-Plana et al., 2006; Carman et al., 2013; Krause et al., 2006; 

MacDonald, 2007; Elziere et al., 2007; Pandurangi et al., 2012), men i vissa fall kan 

myoklonusen även finnas kvar under sömnen vilket upplevs mycket störande (Ensink et al., 

2003; Scozzafava & Yager, 2010).  

Denna klickande tinnitus kan bli mycket besvärande för individen att leva med och ha en 

negativ påverkan på det dagliga livet (Conill Tobías et al., 2012). Det sociala livet kan också 
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bli utsatt då individens sömn drabbas och koncentrationsförmågan blir nedsatt (Chien et al., 

2006). Svåra besvär med denna typ av tinnitus har till och med lett till att självmordstankar 

uppstår (Ensink et al., 2003).  

Ytterligare symptom som kan ha ett visst samband med palatal myoklonus är 

smärtproblematik i ansikte, nacke och bakom öronen (Pandurangi et al., 2012), migrän (Chien 

et al., 2006), depressiva symptom (Conill Tobías, et al., 2012), samt ångestattacker och 

huvudvärk (Aydin et al., 2006).  

4.2. Diagnostik 
Neurologiska undersökningar genomförs i stor utsträckning vid diagnostisering av essentiell 

palatal myoklonus. Magnetkameraundersökning (MRI) utförs i allra flesta fall (Aydin et al., 

2006; Bhadauria & Sarma, 2005; Campistol-Plana et al., 2006; Carman et al., 2013; Chien et 

al., 2006; Conill Tobías et al., 2012; Elziere et al., 2007; Ensink et al., 2003; Krause et al., 

2006; Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 2003; MacDonald, 2007; Pal et al., 2007; 

Pandurangi et al., 2012; Penney et al., 2006; Samuel et al., 2006; Scozzafava & Yager, 2010; 

Wan et al., 2013). MRI är en diagnostisk metod som i detta sammanhang används för att 

utesluta någon neurologisk patologi som skulle kunna ligga bakom myoklonusen, och på så 

sätt särskilja essentiell palatal myoklonus från den symptomatiska (Penney et al., 2006).  

Kontroll av sväljfunktion och kräxreflex har också ingått som en del i neurologisk utredning 

(Campistol-Plana et al., 2006), samt datortomografi (CT), där normala testresultat ytterligare 

kunde bekräfta diagnosen (Bhadauria & Sarma, 2005; Conill Tobías et al., 2012; Kutukcu et 

al., 2003).  

De allra flesta i de undersökta studierna fick diagnosen essentiell palatal myoklonus, då ingen 

neurologisk patologi kunde påvisas, vare sig med magnetkameraundersökning eller med 

andra neurologiska undersökningar (Bhadauria & Sarma, 2005; Krause et al., 2006; Krause et 

al., 2010; Morini et al., 2005; Pandurangi et al., 2012; Penney et al., 2006; Samuel et al., 

2004; Scozzafava & Yager, 2010, Wan et al., 2013). Undantagen var tre fallstudier där det i 

två av fallen inte uttryckligen angavs om den palatala myoklonusen var diagnostiserad som 

essentiell eller symptomatisk (Aydin et al., 2006; Conill Tobías et al., 2012) och ibland kunde 

palatal myoklonus fastställas utan att några rörelser i de palatala musklerna hade kunnat 

registreras (Ensink et al., 2003). Denna diagnostisering gjordes genom uteslutningsmetoden, 

då patienten tidigare hade behandlats för mellanöremyoklonus utan effekt. Huruvida 
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patientens palatala myoklonus i detta fall diagnostiserades som essentiell eller symptomatisk 

anges inte (Ensink et al., 2003). 

Audiologiska mätningar i form av ton-, tal- och impedansaudiometri används också vid 

diagnostisering av essentiell palatal myoklonus (Bhadauria & Sarma, 2005; Campistol-Plana 

et al., 2006; Carman et al., 2003; Conill Tobías et al., 2012; Elziere et al., 2007; Ensink et al., 

2003; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010; MacDonald, 2007; Penney et al., 2006). Syftet 

med en full audiologisk utredning är att kunna exkludera att tinnitus uppstått på grund något 

problem i mellanörat (Penney et al., 2006). Hjärnstamsaudiometri (ABR) har utförts för att 

säkerställa närvaron av normala latenser (Elziere et al., 2007; Kutukcu et al., 2003; Wan et al., 

2013). Vid tympanometri har ryckningar observerats vilka var synkrona med det objektiva, 

klickande tinnitusljudet (Conill Tobías et al., 2012; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010), 

och Valsalvas och Toynbees manöver testades i ett fall varpå varken ett negativt eller positivt 

tryck kunde uppmätas i mellanörat (Krause et al., 2006). Även otoskopering eller 

otomikroskopi har beskrivits för att kontrollera trumhinnornas status (Bhadauria & Sarma, 

2005; Conill Tobías et al., 2012; Elziere et al., 2007; Krause et al., 2006), och hos somliga 

drabbade har rörelser av trumhinnan kunnat observeras som var synkrona med den objektiva 

tinnitus som individen upplevde (Elziere et al., 2007). Dock är dessa rörelser i trumhinnan 

inte alltid observerbara (Bhadauria & Sarma, 2005; Krause et al., 2006).  

Oto/laryngologiska undersökningar samt nasal endoskopi är ytterligare metoder som används 

för att kunna ställa rätt diagnos (Elziere et al., 2007, Krause et al., 2006, Morini et al., 2005; 

Penney et al., 2005; Wan et al., 2013). Nasal endoskopi möjliggör att den mjuka gommens 

rytmiska sammandragningar tydligt kan uppfattas visuellt (Morini et al., 2005; Wan et al., 

2013)., och under en generell hälsoundersökning kunde rytmiska sammandragningar i mjuka 

gommen och även i gomspenen observeras (Pandurangi et al., 2012).  

Videoinspelningar av mjuka gommen har i vissa fall genomförts för att bekräfta den palatala 

myoklonusen (Krause et al., 2010; Pal et al., 2007; Pandurangi et al., 2012). 

Videoinspelningarna kunde sedan också användas för att jämföra myoklonusens frekvens och 

intensitet före och efter behandling (Pandurangi et al., 2012).  

Uppmätning/registrering av klickljuden har utförts för att möjliggöra en beskrivning av 

tinnitusljudets karaktär (Campistol-Plana et al., 2006; Elziere et al., 2007; Ensink et al., 2003; 

Penney et al., 2006). Frekvensen på klickljuden och frekvensen på den palatala myoklonusen 

beskrivs i vissa fall som synonyma eftersom klickljuden är synkrona med den palatala 
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myoklonusen (Carman et al., 2013; Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 2003), men i andra fall 

är det enbart frekvensen hos den palatala myoklonusen som beskrivs (Krause et al., 2006; 

Samuel et al., 2004). Nålelektromyografi (nEMG) är en specifik metod som kan utnyttjas i 

detta sammanhang, med syftet att fastställa frekvensen hos den palatala myoklonusen (Krause 

et al., 2006; Morini et al., 2005). Ett annat sätt att utföra en uppmätning av ljuden är att en 

mikrofon placeras i hörselgången på patienten för att rent akustiskt mäta det klickande ljudet. 

Ljudnivån på det klickande ljudet kunde i ett fall fastställas till 88 dB SPL (Krause et al., 

2006). I rapporten från den experimentella studien beskrivs att en mikrofon placerades i 

hörselgången hos patienterna, och frekvensen av klickljudet som registrerades fastställde 

frekvensen hos den palatala myoklonusen till 30-100 sammandragningar per minut (Krause et 

al., 2010).  

Nålelektromyografi utfördes förutom för att fastställa den palatala myoklonusens frekvens 

också för att avgöra vilken/vilka muskler som var orsaken till det klickande ljudet i de fall då 

den palatala myoklonusen inte var direkt observerbar. Eftersom nålelektromyografi kan 

användas för att registrera musklernas amplitud kan den metoden slå fast vilken muskel det är 

som har högst amplitud i det ögonblick då mjuka gommen dras samman. En specifik muskel 

kan på så sätt särskiljas, som kan tänkas bära huvudansvaret för den palatala myoklonusen 

(Aydin et al., 2006; Morini et al., 2005).   

En fullständig anamnes eller historik upptogs när det handlade om barn (Campistol-Plana et 

al., 2006; Carman et al., 2013; Elziere et al., 2007; Krause et al., 2006; McDonald, 2007). I ett 

fall beskrivs att historik kring patientens födsel, tillväxt och neuromotoriska utveckling 

undersöktes (MacDonald, 2007). Även bland vuxna patienter noterades sjukdomshistorik till 

viss del (Krause et al., 2010, Wan et al., 2013) och hos några fanns i anamnesen psykiatriska 

och neurologiska diagnoser såsom tickrubbning, ångestsyndrom, depression och hjärtneuros 

(Krause et al., 2010).  

En del andra metoder och undersökningar har också använts vid diagnostisering, såsom 

elektroencefalografi (EEG) (Aydin et al., 2006; Kutukcu et al., 2003), oromaxillofacial 

undersökning (Pal et al., 2007), somatosensoriska reaktionspotentialer (SEP) (Kutukcu et al., 

2003), registrering av distorsionsprodukt otoakustiska emissioner (DPOAE) (Conill Tobías et 

al., 2012), test av de vestibulära funktionerna (Wan et al., 2013), analys av 

cerebrospinalvätska (Scozzafava & Yager, 2010), och laboratorietester med blodprover 

(Carman et al., 2013; Chien et al., 2006; Kutukcu et al., 2003; MacDonald, 2007; Scozzafava 
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& Yager, 2010). Någon närmare förklaring ges inte till varför dessa undersökningar har 

genomförts eller hur de gick till. Dock har alla det gemensamt att inga patologiska fynd 

gjordes, utan resultaten återfanns inom normalområdet.  

Den essentiella palatala myoklonusen har inte alltid varit observerbar vid diagnostiseringen, 

vilket medfört att klickljuden har relaterats till andra tillstånd kring örontrumpeten. Detta var 

fallet hos en patient där det tog fyra år innan diagnosen essentiell palatal myoklonus kunde 

ställas (Bhadauria & Sarma, 2005).  

4.3. Behandling och utfall 

4.3.1. Behandling med botulinumtoxin A 
Injektioner av botulinumtoxin A i någon av de palatala musklerna prövades hos totalt 21 

patienter, och hos 18 av dessa var behandlingen framgångsrik (Carman et al., 2013; Chien et 

al., 2006; Conill Tobías et al., 2012; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 

2003; Pal et al., 2007; Penney et al., 2006; Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013). I de 

tre övriga fallen hade behandlingen antingen en mycket begränsad effekt, eller ingen effekt 

alls (Aydin et al., 2006; Ensink et al., 2003; Penney et al., 2006).  

Funktionen hos botulinumtoxin A är att blockera nervimpulser i de muskler som medlet 

injiceras i (Wan et al., 2013), vilket leder till en tillfällig muskelförlamning (Penney et al., 

2006). Medlet har länge använts för att behandla förhöjd muskelaktivitet (Carman et al., 

2013).  

Att få botulinumtoxin A injicerat i de palatala musklerna har flera gånger använts som en 

förstahandsbehandling, och hos 12 av 13 patienter var utfallet positivt (Conill Tobías et al., 

2012; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010; Pal et al., 2007; Penney et al., 2006). Den 

trettonde patienten upplevde efter två injektioner fortfarande ingen förbättring, och resultatet 

av vidare injektioner av botulinumtoxin A i det fallet finns ej dokumenterat (Penney et al., 

2006). Det har förekommit att en enda injektion av botulinumtoxin A räckt för att symptomen 

ska försvinna (Krause et al., 2006; Penney et al., 2006), men hos somliga har en andra 

injektion varit nödvändig för att symptomen skulle elimineras helt (Krause et al., 2010; Pal et 

al., 2007; Penney et al., 2006).  

Även om effekten av botulinumtoxin A visar sig vara god redan vid första injektionen i de 

palatala musklerna kan den successivt avta och upprepade injektioner behöver då utföras 
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(Conill Tobías et al., 2012; Krause et al., 2010). En sådan upprepning av behandlingen kan 

behöva utföras exempelvis var femte till sjätte månad (Conill Tobías et al., 2012).  

Injektion av botulinumtoxin A i någon av de palatala musklerna har även använts som en 

andrahandsbehandling i vissa fall där farmakologisk behandling inte kunnat reducera 

symptomen på ett ändamålsenligt sätt. Samtliga patienter som beskrivs där detta har varit 

fallet har upplevt god effekt av behandlingen (Carman, 2013; Chien et al., 2007; Kutukcu et 

al., 2003; Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013). Även här, då behandlingen utförts 

som ett andra alternativ, har symptomen många gånger försvunnit eller åtminstone reducerats 

redan efter första injektionen (Carman et al., 2003; Kutukcu et al., 2003; Scozzafava & Yager, 

2010; Wan et al., 2013), och i vissa fall där symptomen reducerats efter första injektionen har 

en andra injektion helt eliminerat dem (Wan et al., 2013). Effekterna av behandlingen med en 

första injektion av botulinumtoxin A har varit bibehållen vid uppföljning av patienterna bland 

annat sex månader efter behandlingen (Kutukcu et al., 2003), tio månader efter (Carman et al., 

2010) och ett år efter behandlingen (Kutukcu et al., 2003).  

Botulinumtoxin A injiceras oftast via munnen, och när det gäller essentiell palatal myoklonus 

främst i muskeln tensor veli palatini (Carman et al., 2013; Krause et al., 2006; Kutukcu et al., 

2003; Pal et al., 2007; Scozzafava & Yager, 2010). I några fall har medlet även injicerats i 

muskeln levator veli palatini (Conill Tobías et al., 2012; Krause et al., 2010; Penney et al., 

2006), och i ett fall injicerades medlet i tensor veli palatini samt muskeln salpingopharyngeus 

(en muskel i svalget) (Wan et al., 2013).  

Ett undantag både kring hur medlet injicerades och vilken muskel som det injicerades i har 

noterats, där injektionen istället för via munnen utfördes endonasalt och enbart i muskeln 

salpingopharyngeus. Detta på grund av att injektioner i tensor veli palatini och levator veli 

palatini redan hade utförts utan att någon reducering av symptomen kunnat påvisas. 

Injektionen i muskeln salpingopharyngeus däremot gav effekt efter två injektioner och 

patienten var fortfarande symptomfri vid uppföljning tre månader efter behandlingen (Chien 

et al., 2006).  

Nålelektromyografi används i flera fall vid injektionerna av botulinumtoxin A i de palatala 

musklerna (Carman et al., 2013; Chien et al., 2006; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010; 

Kutukcu et al., 2003). Detta utförs för att finna den plats där högst amplitud av 

muskelaktivitet registreras vilket är den optimala platsen för injektionen (Krause et al., 2010).  
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Inga allvarliga eller oönskade sidoeffekter noterade hos åtta av de totalt 21 patienter som 

behandlades med injektioner av botulinumtoxin A (Chien et al., 2006; Krause et al., 2006; 

Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 2003; Penney et al., 2006), men bland de övriga 

patienterna kunde en del övergående sidoeffekter noteras: 

 mild nästäppa (Carman et al., 2012; Wan et al., 2013) 

 nasalt tal (Conill Tobías et al., 2012; Krause et al., 2010; Wan et al., 2013) 

 svårigheter att svälja (Ensink et al, 2003; Kutukcu et al., 2003; Penney et al., 2006) 

 förändringar i rösten (Krause et al., 2010; Penney et al., 2006)  

 velofarynxinsufficiens (oförmåga att stänga till mellan mun- och näshåla) (Krause et al., 

2010; Penney et al., 2006; Wan et al., 2013) 

 palatal förlamning (Pal et al., 2007) 

Pal et al. (2007) beskriver den patient, ett barn, hos vilken det rapporterades en mer allvarlig 

sidoeffekt i form av palatal förlamning, vilket gav starka smärtor samt mycket stora 

svårigheter att svälja. Barnet i detta fall blev inlagt på sjukhus för att kunna behandlas. 

Förlamningen var dock övergående, och efter en månad var patienten fri både från 

symptomen från den palatala förlamningen och från den palatala myoklonusen (Pal et al., 

2007).  

4.3.2. Farmakologisk behandling 
Farmakologisk behandling har många gånger använts som ett första alternativ av behandling 

vid essentiell palatal myoklonus (Aydin et al., 2006; Bhadauria & Sarma, 2005; Campistol-

Plana et al., 2006; Carman et al., 2013; Chien et al., 2006; Ensink et al., 2003; Krause et al., 

2010; Kutukcu et al., 2003; Morini et al., 2005; Pandurangi et al., 2012; Samuel et al., 2004; 

Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013). Totalt 17 patienter beskrivs som har behandlats 

med diverse farmaka och hos åtta av dessa har sådan behandling varit verksam och inga 

ytterligare behandlingar har behövts för att reducera symptomen (Bhadauria & Sarma, 2005; 

Camistol-Plana et al., 2006; Morini et al., 2005; Pandurangi et al., 2012; Samuel et al., 2004). 

En patient beskrivs som valde farmakologisk behandling men där det inte framgår huruvida 

patienten blev hjälpt av behandlingen eller inte (Krause et al., 2010). Hos de resterande åtta 

patienterna där farmakologisk behandling initialt användes uteblev fullgod effekt varpå andra 

behandlingsmetoder prövades (Aydin et al., 2006; Carman et al., 2013; Chien et al., 2006; 

Ensink et al., 2003; Kutukcu et al., 2003; Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013).  
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Klonazepam (antiepileptika) är ett av de farmaka som främst har prövats, när det gäller att 

reducera symptomen av essentiell palatal myoklonus. Tre av sex patienter som har behandlats 

med klonazepam upplevde en klar förbättring av symptomen (Morini et al., 2005; Pandurangi 

et al., 2012; Samuel et al., 2004) och effekten har kunnat kvarstå i upp till sex månader 

(Pandurangi et al., 2012). I ett fall blev dock biverkningarna av medicinen så kraftiga att 

patientens vardagliga liv påverkades mycket negativt, varpå behandlingen avbröts (Samuel et 

al., 2004). I de tre övriga fallen upplevdes ingen förbättring av behandling med klonazepam 

(Kutukcu et al., 2003; Scozzafava & Yager, 2010).  

Piracetam (används för behandling av myoklonus) har också använts i behandlingssyfte och 

visat sig ha god effekt, då symptomen minskat efter en månads behandling (Campistol-Plana 

et al., 2006). Natriumvalproat (antiepileptika) är ytterligare en farmakologisk behandling som 

använts varpå tinnitus reducerats och endast sporadiskt återkommit efter avslutad behandling 

(Bhadauria & Sarma, 2005).  

Nedan specificerade farmakologiska behandlingar har prövats men visade sig ha mycket liten 

effekt eller ingen effekt alls:  

 karbamazepin (antiepileptika) (Aydin et al., 2006; Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 

2003; Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013) 

 amitryptilin (antidepressivt läkemedel) (Kutukcu et al., 2003) 

 valproinsyra (antiepileptika) (Kutukcu et al., 2003; Scozzafava & Yager, 2010) 

 gabbapentin (antiepileptika) (Morini et al., 2005) 

 Tegretol® (antiepileptika) (Ensink et al., 2003) 

 ospecificerat muskelavslappnande läkemedel (Chien et al., 2006). 

4.3.3. Övriga behandlingsalternativ 
Vid ett tillfälle genomfördes ett kirurgiskt ingrepp på grund av patientens mycket svåra besvär 

av objektiv tinnitus, som gick så långt att en önskan att ta sitt eget liv förelåg (Ensink et al., 

2003). Behandlingen innebar blockering av örontrumpeten med hjälp av serenocem (ett slags 

cement som används vid diverse otologisk kirurgi, bland annat rekonstruktion av 

hörselbenskedjan och fixering av elektroder hos cochleaimplantat). Behandlingen reducerade 

klickljuden på det öra där ingreppet utförts i ungefär ett år framåt, men istället upplevdes 

ljuden i det motsatta örat. Ingreppet återupprepades och vid en uppföljning sex månader efter 

det andra ingreppet var patienten fri från klickljuden. Mätning av patientens hörtröskel visade 

att hörseln inte hade påverkats nämnvärt, då resultaten låg inom 10 dB HL på hela 
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frekvensskalan. Negativa sidoeffekter postoperativt båda ingreppen var öroninflammation, 

vilket också var väntat (Ensink et al., 2003).  

Radiofrekvensablation på musklerna tensor veli palatini och levator veli palatini har även det 

använts i ett fall, då klickljuden försvann inom några dagar efter behandling (Aydin et al., 

2006). Behandlingen går ut på att under lokalbedövning tillföra energi via en 

radiofrekvensgenerator (2400 J), främst till musklerna tensor veli palatini och levator veli 

palatini men även andra muskler i mjuka gommen, under 15 sekunder. Behandlingen ska 

enligt Aydin et al. (2006) inte göra att mjuka gommens eller örontrumpetens funktioner blir 

påverkade. Vid uppföljning sex månader senare var patienten i detta fall fortfarande 

symptomfri, och inga negativa sidoeffekter noterades (Aydin et al., 2006). 

En annan form av behandling är att ge utförlig information kring diagnosen. Bhadauria och 

Sarma (2005) beskriver ett fall där utförlig information tillsammans med farmakologisk 

behandling gav stor lättnad för patienten. Efter behandlingen upplevde patienten tinnitus som 

endast sporadiskt förekommande och nu mycket mer hanterbar (Bhadauria & Sarma, 2005).  

4.3.4. Ingen behandling 
Efter att diagnosen essentiell palatal myoklonus har ställts är det inte alltid någon 

behandlingsåtgärd har vidtagits (Elziere et al., 2007; MacDonald, 2007). Orsaken till detta 

kan vara att patientens objektiva tinnitus inte påverkar patientens dagliga aktiviteter i 

tillräckligt stor utsträckning för att motivera behandling (Elziere et al., 2007). Behandling mot 

palatal myoklonus brukar således inte ske förrän patienten får funktionella eller psykosociala 

hinder på grund av symptomen (Pandurangi et al., 2012).  

I den experimentella studien utförd av Krause et al. (2010) var det fyra av tio patienter som 

valde att inte ta emot någon av de olika behandlingarna som erbjöds men det nämns inte 

huruvida deras symptom kvarstod efter det att studien hade genomförts eller om några 

förändringar i symptomen uppstod (Krause et al., 2010). Det som nämns är att dessa patienter 

om symptomen förvärrades hade möjlighet att ändra sitt beslut och på nytt utredas för att ta 

emot någon av de tidigare föreslagna behandlingarna. Penney et al. (2006) beskriver tio 

patienter med diagnosen essentiell palatal myoklonus som alla blev erbjudna behandling med 

botulinumtoxin A. Fem av dessa nekade behandling, och ingen av dessa har rapporterat någon 

spontan regression av symptomen (Penney et al., 2006). Spontan regression av objektiv 

tinnitus orsakad av essentiell palatal myoklonus har dock noterats i ett fall där ingen 

behandlingsåtgärd hade vidtagits (MacDonald, 2007). 
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 
Avsikten med denna studie var inledningsvis att genomföra en systematisk litteraturstudie 

kring ämnet. Dock fann författarna tidigt att det inte fanns tillräckligt mycket dokumenterade 

experimentella studier som skulle kunna inkluderas i en sådan, och därför valdes istället 

forskningsöversikt som metod. En forskningsöversikt kan användas då ett område inte är väl 

undersökt och en översikt av kunskapsläget kan då göras (Backman, 2008).  

Sökningarna genomfördes i fyra olika databaser vilka alla ansågs relevanta utifrån 

ämnesområdet. Sökningarna hade dock kunnat genomföras i endast tre databaser, då 

sökningen i PubMed enbart gav dubbletter från tidigare sökning i Cinahl. Sökorden kunde ha 

förfinats ytterligare, dock skulle ett problem ha uppstått i att få flertalet artiklar som inte 

handlade om den objektiva tinnitus som förknippas med palatal myoklonus. För att inte 

hamna utanför det audiologiska ämnesområdet valdes sökorden att begränsas, eftersom 

objektiv tinnitus var huvudfokus i studien, då i samband med palatal myoklonus. En sökning 

på sökordet palatal myoclonus skulle ha inneburit ett stort arbete med genomläsning och 

sållning för att kunna finna relevanta artiklar. Då även en manuell sökning utfördes genom 

referenslistorna till de inkluderade artiklarna ansågs området om objektiv tinnitus i samband 

med essentiell palatal myoklonus väl undersökt, och existerande relevant litteratur funnen. 

Sökning som innefattade ordet myoclonus hade även kunnat skilja ut användbara artiklar som 

använder benämningen palatal tremor, vilket setts nämnas i flertalet inkluderade studier. Dock 

har benämningen palatal myoklonus valt att användas som namn på begreppet i hela denna 

studie eftersom det fortfarande är den termen som uppges vara den som används mest 

(Albanese & Jankovic, 2012). Därutöver använder en inkluderad studie publicerad i maj 2013 

uttrycket palatal myoklonus vid beskrivning av diagnosen (Wan et al., 2013), vilket tyder på 

att uttrycket fortfarande används.  

Artiklar som inkluderades i studien skulle vara skrivna på engelska eller svenska, och 

resultatet är därför enbart baserat på urvalet av genomförda studier på dessa språk. Ingen 

inkluderad studie var dock publicerad på svenska. Att enbart inkludera studier på ett begränsat 

antal språk kan ha medverkat till att betydelsefulla studier som skulle ha kunnat svara mot 

syftet har exkluderats och att resultatet i studien då har blivit missvisande. Vid en första 

genomläsning på endast titel och abstrakt i databaserna kan relevanta artiklar även där ha 

exkluderats, som vid läsning i fulltext hade kunnat motsvara syftet. Dock var författarna 
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mycket noga med att kontrollera titel och abstrakt för att detta inte skulle kunna ske. 

Exklusion av artiklar där palatal myoklonus förekom i samband med någon annan sjukdom 

gjordes, eftersom det var svårt att särskilja diagnostik- och behandlingsåtgärderna som 

beskrevs för respektive åkomma. Då forskningsöversikten ska undersöka hur kunskapsläget 

ser ut just nu (Backman, 2008) lades en begränsning i att artiklarna skulle vara publicerade 

från år 2003 och framåt, för att få ta del av det allra senaste som finns beskrivet inom 

forskningen på området. 

Några undantag vad gällde diagnostiseringen fanns bland artiklarna i resultatet, då det i vissa 

studier inte uttryckligen angavs om diagnosen essentiell palatal myoklonus hade ställts 

(Aydin et al., 2006; Conill Tobías et al., 2012; Ensink et al., 2003), men med beskrivningarna 

av patienternas symptombild och frånvaron av andra sjukdomar som grund har dessa artiklar 

ändå valts att inkluderas.   

Ingen begränsning genomfördes utifrån deltagarnas ålder, och därmed inkluderas även studier 

på barn. Barn upp till ungefär 12 års ålder har ofta inte den kunskap som behövs för att till 

exempel ge ett informerat samtycke till att ingå en studie. Vid vetenskapliga studier på 

minderåriga barn är det därför oftast barnets föräldrar som har det ansvaret. Det är således 

mycket viktigt att värna om barn som forskningsobjekt då de inte fullt ut kan förstå 

innebörden av medverkan (Polit & Beck, 2012). Nio av 19 artiklar i resultatet är studier på 

barn, men i bara få av dem angavs resonemang kring etiska aspekter. Majoriteten av de 

inkluderade artiklarna var fallstudier som ger en beskrivning av ett enskilt eller flera fall 

(Forsberg & Wengström, 2012). Eftersom fallstudier är en beskrivning endast av enskilda fall 

kanske författarna till de inkluderade studierna inte haft möjlighet att vara lika noga med att 

ange vilka etiska principer och resonemang de har följt. Det får förutsättas att sådana 

resonemang alltid bedrivs inom vård av alla individer, och särskilt av barn. I den 

experimentella studien var det däremot tydligare beskrivet där information gavs om 

behandlingsmetoden och ett skriftligt informerat samtycke gavs av de som skulle medverka i 

studien. Minderåriga barn samtyckte till medverkan i studien i samråd med föräldrar (Krause 

et al., 2010).  

Kvalitetsgranskningen som genomfördes visade att studierna överlag hade ett lågt 

evidensvärde, då endast en experimentell studie ingick i resultatet av litteratursökningen och 

resterande var fallstudier. Att resultatet till största del är baserat på artiklar med lågt 

evidensvärde är förstås en stor brist i studien (Forsberg & Wengström, 2013), men om artiklar 
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med lågt evidensvärde hade exkluderats skulle inga artiklar ha kunnat ingå i 

forskningsöversikten.  

Det saknas en överblick inom området för objektiv tinnitus orsakad av essentiell palatal 

myoklonus, och enligt Backman (2008) är forskningsöversikten en passande metod att 

använda i det läget. Detta är ett av skälen till att forskningsöversikten valdes som metod. 

Bristen på studier inom ämnet gör intentionen med denna forskningsöversikt ännu viktigare. 

Att enbart negligera ämnen där forskningen inte är baserad på experimentella studier känns i 

det här fallet inte rimligt då forskningen någonstans måste rota sig för att kunna växa. 

Dessutom är objektiv tinnitus orsakad av essentiell palatal myoklonus mycket ovanligt 

förekommande. Randomiserade kontrollerade studier är givetvis eftersträvansvärda för att 

fastslå effekten av en viss behandling, men sådana kan sällan genomföras när det handlar om 

sällsynta diagnoser (Behera, Kumar, Soares, Sokol & Djulbegovic, 2007).  

Huvudfokus i denna studie låg främst på ett audiologiskt perspektiv men andra specifika 

områden inom öron-, näs- och halssjukdomar tangerades också vid inläsning av 

bakgrundslitteratur och artiklar. En noggrannhet har eftersträvats vid översättning av ord och 

dess betydelse men misstolkningar kan ändå ha skett eftersom orden inte har varit välkända 

för författarna. Namn på läkemedel och läkemedelssubstanser har blivit kontrollerade via 

FASS. Även om det finns svenska varunamn på flera av läkemedlen har ursprungsnamnet på 

substansen valts att användas i dess svenska stavningsform.  

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Symptombild 
Objektiv tinnitus orsakad av palatal myoklonus har enligt resultatet i denna forskningsöversikt 

som främsta symptom det klickande ljud som patienterna rapporterar att de hör i öronen 

Ljudet hörs för individen själv men det hörs också utanför örat för omgivande individer, och 

det kan höras på upp till två meters avstånd (Krause et al., 2006; Morini et al., 2005). Att själv 

höra ljudet kan vara påfrestande nog för patienten, men att omgivningen dessutom hör det 

måste vara mycket stressande. Det är lätt att förstå att vardagen då kan förändras, att det kan 

påverka hela livssituationen och att ett undvikande beteende kan uppstå över att behöva vistas 

tillsammans med andra människor. Det som ändå kan betecknas som positivt med att det 

klickande ljudet hörs även utanför örat är att det finns en möjlighet till att bli bättre betrodd, 

och att problemet då tas på fullt allvar. Enligt Tyler (2000) kan många tinnituspatienter annars 



- 21 - 
 

känna sig besvärade av att höra ett ljud som andra inte hör och vill kunna verifiera för andra 

att det verkligen är ett ljud som hörs.  

5.2.2. Diagnostik 
Utifrån resultatet ses att patienterna med klickande ljud i öronen ofta får göra många olika 

utredningar för att kunna fastslå att diagnosen är essentiell palatal myoklonus. Det verkar inte 

heller finnas något enhetligt testbatteri för denna diagnos. Många av undersökningarna 

genomförs i uteslutande syfte, till exempel magnetkameraundersökning för att utesluta 

neurologisk påverkan (Penney et al., 2006). Att genomföra alla dessa mätningar kan vara 

oerhört krävande för en patient, men det är förstås väldigt betydelsefull att problemet 

verkligen blir ordentligt undersökt så att dessa patienter inte negligeras enbart på grund av 

sina ovanliga symptom. Det är trots allt ett verkligt ljud i kroppen som alstras, och därför bör 

orsaken till fenomenet hittas (Snow, 2004).  

Andersson et al. (2003) betonar även vikten av att interdisciplinär kompetens utnyttjas för att 

utreda de bakomliggande orsakerna till att patienterna har tinnitus. En av fallstudierna 

beskriver en man som slussats runt mellan olika instanser i fyra år och inte fått korrekt 

diagnos (Bhadauria & Sarma, 2005), vilket får ett sådant interdisciplinärt samarbete att 

framstå som mycket betydelsefullt. Den legitimerade Audionomen kan där spekuleras ha en 

roll i det initiala skedet, då det är fullt möjligt att patienten kan komma för problematik med 

ospecificerade klickande ljud i öronen. Audionomen blir då den första som kommer i kontakt 

med patienten och en hörselutredning genomförs. Patienten kan ju också eventuellt ha denna 

tinnitus i samband med en hörselnedsättning, och då är det troligt att det är både 

hörselnedsättningen och tinnitusproblematiken som patienten kommer för att utreda. 

Tinnitusproblematiken behöver trots allt inte vara så stor att den påverkar patienten i det 

dagliga livet (Elziere et al., 2007). 

Det är viktigt att diagnostik genomförs relativt snabbt så att patienten kan få veta vad den 

orsakande faktorn är, eftersom det utifrån resultatet i denna studie urskiljs att den palatala 

myoklonusen med objektiv tinnitus både kan skapa koncentrationsproblem (Pandurangi et al., 

2012), och bidra till något så allvarligt som självmordstankar (Ensink et al., 2003).  

I studierna som ingått i denna forskningsöversikt var det många av patienterna som 

diagnostiserades med essentiell palatal myoklonus (Bhadauria & Sarma, 2005; Carman et al., 

2003; Campistol-Plana et al., 2006; Chien et al., 2006; Elziere et al., 2006; Krause et al., 

2006; Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 2003; MacDonald, 2007; Morini et al., 2005; 
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Pandurangi et al., 2012; Penney et al., 2006; Samuel et al., 2004; Scozzafava & Yager, 2010). 

Detta överensstämmer med Brazis et al. (2011) som hävdar att det är essentiell palatal 

myoklonus som främst förknippas med klickande tinnitus. Det är oftast de individer som 

drabbats av den essentiella typen av palatal myoklonus som träffar en audiolog (Tyler, 2000), 

även om 7,6 % av dem som har symptomatisk palatal myoklonus också har klickande ljud i 

öronen som ett symptom (Deuschl et al., 1990). Eftersom ett inklusionskriterie i denna studie 

var att enbart ta med artiklar som beskrev palatal myoklonus som en enskild åkomma och inte 

i samband med övriga samtidigt inträffade sjukdomar föll det sig naturligt att den essentiella 

typen blev framträdande i resultatet. Den symptomatiska palatala myoklonusen är ofta 

sekundär och har som tidigare konstaterat oftast inte klickande tinnitus som ett framträdande 

symptom (Brazis et al., 2011).  

Förvånansvärt nog nämner inte alla att det utförs audiologiska undersökningar i studierna, 

utan enbart i tio av dem beskrivs det att sådana genomförs (Bhadauria & Sarma, 2005; 

Campistol-Plana, 2006; Carman et al., 2003; Coníll Tobías et al., 2012; Elziere et al., 2007; 

Ensink et al., 2003; MacDonald, 2007; Krause et al., 2006; Krause et al., 2010; Penney et al., 

2006). Eftersom klickljuden hörs från öronen borde audiologiska undersökningar vara 

självklara att utföra, då tinnitus mycket ofta är förknippat med hörselnedsättning (Andersson, 

2000). Frånvaron av audiologiska mätningar kan dock kanske förklaras med att det inte är 

utförliga beskrivningar av diagnostiska undersökningar i varje studie, till exempel är det 

enbart i fyra av studierna klart beskrivet att de gör undersökning av trumhinnorna genom 

otoskopi (Bhadauria & Sarma, 2005; Conill Tobías et al., 2012; Elziere et al., 2007; Krause et 

al., 2006). Det är även svårt att veta vad samlingsbegrepp som audiologiska och neurologiska 

utredningar innebär, och vad som placeras under dessa kategorier. Därför kan otoskopi helt 

säkert ha genomförts hos många av patienterna i studierna, men att författarna möjligtvis valt 

att ta med och beskriva de större utredningarna men att utesluta de mindre undersökningarna. 

Dessutom har författarna i studierna inte alltid beskrivit intentionen med de diagnostiska 

undersökningar som har utförts och eftersom många av de undersökningarna ligger utanför 

den legitimerade Audionomens arbetsfält blir det svårt att få ett grepp över varför de utförs.  

5.3.3. Behandling och utfall 
Flertalet farmakologiska behandlingar utfördes i syfte att lindra symptomen av palatal 

myoklonus med klickande tinnitus. I vissa fall skedde en positiv förbättring direkt genom 

farmakologisk behandling (Bhadauria & Sarma, 2005; Campistol-Plana, et al., 2006; Morini, 

et al., 2005; Pandurangi, et al., 2012) medan andra fallstudier beskrev att patienten först 
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behandlades med farmaka och då den inte hjälpte utfördes andra behandlingsmetoder för att 

reducera symptomen (Aydin et al., 2006; Carman et al., 2013; Chien et al., 2006; Ensink et 

al., 2003; Kutukcu et al., 2003; Scozzafava & Yager, 2010; Wan et al., 2013).  Av detta tolkas 

att det ofta är olika typer av farmakologiska behandlingar som används i första hand för att 

kunna hantera symptomen som uppstår av essentiell palatal myoklonus. Men när detta inte 

fungerar får andra behandlingsmetoder prövas, med mer avancerade tekniker som också 

kräver kirurgi.  

Även om rekommendationer kring att använda botulinumtoxin A som förstahandsbehandling 

diskuteras (Penney et al., 2006) bör det iakttas en försiktighet vad gäller att göra en sådan 

rekommendation, då den baseras på studier med lågt evidensvärde. Även om det i vissa fall, 

särskilt hos barn, setts en full eliminering av symptomen (Krause et al., 2006; Krause et al., 

2010; Pal et al., 2007) kan det finnas en negativ aspekt med behandlingen då injektioner oftast 

behöver återupprepas regelbundet för att bibehålla dess effekt. Återupprepning av injektioner 

kan behöva göras så ofta som var femte till sjätte månad (Conill Tobías et al., 2012).  

Det är förstås i sammanhanget viktigt att framhålla att nya behandlingsmetoder bör 

kontrolleras för att veta att de är säkra för patienten. Albanese och Jankovic (2012) menar att 

botulinumtoxin hittills inte är säkerställt som behandling för palatal myoklonus. I Sverige har 

Läkemedelsverket (2013) ansvar över att godkänna samt granska olika typer av läkemedel för 

att det ska finnas säkra metoder att tillgå som är effektiva och lämpliga för sitt ändamål 

(Läkemedelsverket, 2013). Eftersom palatal myoklonus är en åkomma som inte är särskilt 

vanlig verkar det inte finnas några riktlinjer kring hur den bör behandlas, och det är av den 

orsaken som stor försiktighet bör iakttas och erforderlig kompetens bör finnas att tillgå för att 

dessa behandlingsmetoder ska kunna användas. 

I denna forskningsöversikt har ett flertal av patienterna som beskrivits i de undersökta 

studierna behandlats med injektioner av botulinumtoxin A (Aydin et al., 2006; Carman et al., 

2013; Chien et al., 2006; Conill Tobías et al., 2012; Ensink et al., 2003; Krause et al., 2006; 

Krause et al., 2010; Kutukcu et al., 2003; Pal et al., 2007; Penney et al., 2006; Scozzafava & 

Yager, 2010; Wan et al., 2013). Vissa biverkningar av denna behandling har uppstått i form 

av till exempel svårigheter med att svälja (Conill Tobías et al., 2012; Kutukcu et al., 2003; 

Penney et al., 2006) och tillfällig palatal förlamning av mjuka gommen (Pal et al., 2007). 

Enligt § 2b i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) har patienten rätt att få 

information rörande den vård och de behandlingsmetoder som finns tillgänglig (SFS 
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1982:763). I enlighet med HSL (SFS 1982:763) är det därför betydelsefullt att patienterna får 

god information om att behandlingsalternativ med injektioner av botulinumtoxin A finns. 

Men lika viktigt är förstås informationen kring eventuella biverkningar (Albanese & Jankovic, 

2012). Att få information om sin diagnos är i sig väldigt viktigt och har i resultatet av denna 

forskningsöversikt bekräftats genom att mannen i en fallstudie blev mycket lättad över att få 

sitt besvär av palatal myoklonus förklarat för sig (Bhadauria & Sarma, 2005).  

Nålelektromyografi kan med fördel användas i syfte att utreda vilken muskel det främst är 

som är involverad i den palatala myoklonusen (Krause et al., 2010). Positivt med denna 

metod är att det går att säkerställa vilken muskel som är involverad och direkt kunna ge rätt 

behandling till den involverade muskeln, vilket förhindrar det långdragna förloppet med att 

finna rätt muskel och ge injektioner på olika platser som ändå inte är verksamma. Ibland är 

det problematiskt att avgöra vilken muskel det är som är involverad i tinnitusproblematiken 

kring palatal myoklonus, vilket har lett till att behandling med botulinumtoxin även har utförts 

på andra muskler än dem som brukar vara involverade. Ett sådant exempel är injektioner i 

muskeln salpingopharyngeus (Chien et al., 2006; Wan et al., 2013).  

Även fast injektioner med botulinumtoxin A i de palatala musklerna var den 

behandlingsmetod som var mest framträdande i artiklarna i resultatet fanns även andra 

tillvägagångssätt för att behandla essentiell palatal myoklonus, till exempel 

radiofrekvensablation (Aydin et al., 2005) och kirurgi kring örontrumpeten (Ensink et al., 

2003). Men dessa utfördes då injektioner med botulinumtoxin A inte slagit väl ut och var 

annars inte metoder som valdes i första hand. En helt annan behandlingsmetod som tidigare 

publicerats av East och Hazell (1987) är att använda tinnitusmaskerare på patienter med 

objektiv tinnitus orsakad av palatal myoklonus. Behandling med tinnitusmaskerare visade sig 

i en studie ha effekt på några patienter med klickande tinnitus som blev helt symptomfria, och 

det utan några sidoeffekter (East & Hazell, 1987). I resultatet från denna forskningsöversikt 

har behandling med tinnitusmaskerare dock inte alls berörts, ingen av de studier som 

resultatet baseras på nämner denna typ av behandling. Istället visar resultatet att behandlingar 

som utförts de senaste tio åren mestadels fokuserar på farmakologi och kirurgi med dess 

eventuella biverkningar. Tinnitusmaskerare som i studien av East och Hazell (1987) visats ha 

framgång utan sidoeffekter bör kunna erbjudas som ett alternativ för patienten, eftersom detta 

kan prövas initialt utan oro kring sidoeffekter eller allvarliga komplikationer av behandling. 

Denna metod skulle komplettera den grupp av behandlingsmöjligheter som idag finns att 

tillgå.  
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Enligt Bäckström (2001) är psykologiskt inriktade åtgärder av stor vikt vid audiologisk 

rehabilitering, men någon psykologisk behandling vid objektiv tinnitus orsakad av essentiell 

palatal myoklonus har inte fått särskilt stort utrymme i de studierna som återfinns i resultatet. 

Psykologiska åtgärder borde rimligtvis vara ett komplement eller alternativ till de 

behandlingsmetoder som föreslås.  

De positiva respektive negativa utfallen av de olika behandlingarna måste beaktas med 

försiktighet eftersom resultatet i denna studie nästan enbart är baserat på fallstudier på ett fåtal 

individer, och har låg evidensgradering. Det krävs större experimentella kontrollerade studier 

för att med säkerhet kunna påvisa vilken effekt en behandling har. Författarna till denna 

studie har inte heller den medicinska bakgrunden för att kunna uttala sig om positiva eller 

negativa aspekter vad gäller de farmakologiska behandlingsalternativen.  

6. Slutsats 
Objektiv tinnitus som orsakas av essentiell palatal myoklonus kan uppfattas vara ett litet 

problem då prevalensen är mycket låg i jämförelse med andra typer av tinnitus, men resultatet 

i denna forskningsöversikt visar att diagnosen kan vara enormt besvärande för individen som 

är drabbad och i stor utsträckning ha en negativ påverkan på dennes livskvalitet. Hos dessa 

patienter är det därför angeläget att en korrekt diagnos ställs tidigt, genom relevanta 

mätmetoder, och att patienten ges möjlighet att pröva någon eller flera av de 

behandlingsmetoder som finns att tillgå för att eliminera eller åtminstone lindra symptomen.  

Botulinumtoxin A har de senaste åren använts i allt större utsträckning, med goda resultat i en 

stor andel av fallen och med få oönskade sidoeffekter. Även medicinering med exempelvis 

antiepileptika har förekommit och har i vissa fall lindrat eller eliminerat symptomen. Vad 

gäller båda dessa behandlingsmetoder föreligger det dock ett behov av kontrollerade studier 

på ett större antal individer för att kunna fastslå en reproducerbarhet med behandlingen. Dels 

för att så småningom kunna rekommendera någon av dem som förstahandsbehandling, dels 

för att undersöka om det finns faktorer som påverkar utfallet av den ena eller andra 

behandlingen och därmed på förhand kunna ge patienten tillförlitlig information kring vad 

denne har att vänta sig.  



- 26 - 
 

7. Referenser 
 

Albanese, A., & Jankovic, J. (2012). Hyperkinetic movement disorders – Differential 
diagnoses and treatment. USA: Wiley-Blackwell. 

Andersson, G., & Arlinger, S. (Red.). (2007). Nordisk lärobok i audiologi. Bromma: CA 
Tegnér AB.  

Andersson, G., Baguley, D. M., McKenna, L., & McFerran, D. (2005). Tinnitus: A 
multidisciplinary approach. London: Whurr.  

Andersson, G., Kaldo-Sandström, V., & Larsen, H. C. (2003). Tinnitus drabbar 15 procent – 
dagens ljudmiljöer en riskfaktor. Läkartidningen, 100(19), 1708-1713. 

Andersson, G. (2000). Tinnitus: Orsaker, teorier och behandlingsmöjligheter. Lund: 
Studentlitteratur.  

* Aydin, O., Iseri, M., & Ozturk, M. (2006). Radiofrequency ablation in the treatment of 
idiopathic bilateral palatal myoclonus: a new indication. Annals of Otology, Rhinology, and 
Laryngology, 115(11), 824-826.   

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Behera, M., Kumar, A., Soares, H. P., Sokol, L., & Djulbegovic, B. (2007). Evidence-based 
medicine for rare diseases: Implications for data intepretation and clinical trial design. Cancer 
Control – Journal of the Moffitt Cancer Center, 14(2), 160-166.  

* Bhadauria, R. S., & Sarma, Y. S. (2005). Case of objective tinnitus. Medical Journal Armed 
Forces India, 61, 391-392.   

Brazis, P. W., Masdeu, J. C., & Biller, J. (2011). Localization in clinical neurology (6th ed). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.   

Bäckström, B. (2001). Att dokumentera audiologisk rehabilitering – en studie om 
audionomens arbetsprocess och journalföring. (Magisteruppsats). Göteborg: Göteborgs 
universitet. Tillgänglig: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19165/1/gupea_2077_19165_1.pdf 

Canalis, R. F., & Lambert, P. R. (Red.) (2000). The ear: comprehensive otology. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins. 

* Campistol-Plana, J., Majumdar, A., & Fernández-Alvarez, E. (2006). Palatal tremor in 
childhood: clinical and therapeutic considerations. Developmental Medicine & Child 
Neurology, 48, 982-984. 

* Carman, K. B., Ozkan, S., Yarar, C., & Yakut, A. (2013). Essential palatal tremor treated 
with botulinum toxin. Pediatric Neurology, 48, 415-417.  



- 27 - 
 

* Chien, H. F., Sanchez, T. G., Sennes, L. U., & Barbosa, E. R. (2007). Endonasal approach 
of salpingopharyngeus muscle for the treatment of ear click related to palatal tremor. 
Parkinsonism and Related Disorders, 13(4), 254-256.  

* Conill Tobías, N., de Paula Vernetta, C., García Callejo, F.J., & Marco Algarra, J. (2012). 
Acta Otorrinolaringológica Española, 63(5), 391-392.   

Dauman, R., & Tyler, R. S. (1992). Some considerations on the classification of tinnitus. In J. 
M. Aran & R. Dauman (Red.), Proceedings of the Fourth International Tinnitus Seminar (pp. 
225-229). Bordeaux, France.  

Deuschl, G., Mischke, G., Schenck, E., Schulte-Mönting, J., & Lücking, C. H. (1990). 
Symptomatic and essential rhythmic palatal myoclonus. Brain, 113(6), 1645-1672.  

Dhillon, R. S., & East, C. A. (1999). Ear, nose and throat and head and neck surgery: an 
illustrated colour text (2nd ed). Edinburgh: Churchill Livingstone. 

East, C. A., & Hazell, J. W. P. (1987). The suppression of palatal (or intra-tympanic) 
myoclonus by tinnitus masking devices. The Journal of Laryngology and Otology, 101, 1230-
1234.  

Eggermont, J. (2012). The neuroscience of tinnitus. Storbritannien: Oxford OUP.  

* Elziere, M., Roman, S, Nicollas, R., & Triglia, M. (2007). Objective tinnitus associated with 
essential palatal myoclonus: Report in a child. The International Tinnitus Journal, 13(2), 157-
158. 

* Ensink, R. J., Vingerhoets, H. M., Schmidt, C. W., & Cremers, C.W. (2003). Treatment for 
severe palatoclonus by occlusion of the eustachian tube. Otology & Neurotology, 24, 714-716. 

Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (2013). Ordlista. Hämtad från 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/ordlista.jsp?doSearch=M (2013-05-07).  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier (3 uppl.). 
Stockholm: Natur & kultur.  

Fuchs, P. (Red.) (2010). The Oxford handbook of auditory science. Vol. 1, The ear. Oxford: 
Oxford University Press. 

Gray, H. (1913). Gray's Anatomy: Descriptive and Applied. Philadelphia: Lea & Febiger. 
Hämtad från http://etc.usf.edu/clipart/53800/53870/53870_palate.htm (2013-05-26).  

Hall, J. W. (1998). Audiologists' desk reference. 2, Audiologic management, rehabilitation, 
and terminology. San Diego: Singular Pub. Group. 

Holgers, K-M. (2003). Mechanisms and classification of tinnitus: a discussion paper. 
Audiological Medicine, 1(4), 238-241. 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=acta%20otorrinolaringol%20esp&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes%2Frevistas%2Facta-otorrinolaringologica-espa%25C3%25B1ola-102&ei=OxGSUaCJIojP4QSN4YHgAQ&usg=AFQjCNHQvevWLIAol6s-93VlEygxRIuHBA&bvm=bv.46471029,d.bGE


- 28 - 
 

Klockhoff, I. (1981). Impedance fluctuation and a ”tensor tympani syndrome”. I R. Penha, P. 
De Noronha Pizarro (Red.), Proceedings of the fourth international symposium on acoustic 
impedance measurements. Lissabon: Universidade Noca de Lisaboa, 1981, 69-76. 

* Krause, E., Heinen, F., & Gürkov. (2010). Difference in outcome of botulinum toxin 
treatment of essential palatal tremor in children and adults. American Journal of 
Otolaryngology-Head and Neck Medicine and Surgery, 31, 91-95. 

* Krause, E., Leunig, A., Klopstock, T., & Gürkov, R. (2006). Treatment of essential palatal 
myoclonus in a 10-year-old girl with botulinum neurotoxin. Otology & Neurotology, 27, 672-
675. 

* Kutukcu, Y., Imirzalioglu, N., Odabasi, Z., Gokcil, Z., & Vural, O. (2003). Essential palatal 
myoclonus in monozygotic male twins. Journal of Neurology, 250, 885-886. 

Lockwood, A. H., Salvi, R. J., & Burkard, R. F. (2002). Tinnitus. New England Journal of 
Medicine, 347, 904-910. 

Ludman, H., Bradley, P. J., & Ludman, H. (Red.) (2007). ABC of ear, nose, and throat (5th 

ed). Malden: Blackwell. 

Läkemedelsverket. (2013). Om Läkemedelsverket. Hämtad från 
http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/ (2013-05-10).  

* MacDonald, J. T. (2007). Objective tinnitus due to essential palatal tremor in a 5-year-old. 
Pediatric Neurology, 36, 175-176.  

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2005). Evidence-based practice in nursing & 
healthcare: a guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
* Morini, A., Boninsegna, C., Nostro, M., Simonetti, S., Orrico, D., Moretto, G., & Tinazzi, 
M. (2005). Palatal tremor suppressed by mouth opening. Clinical and neurophysiological 
correlations in two patients. Journal of Neurology, 252, 1335-1340. 

Nicolas-Puel, C., Faulconbridge, R. L., Guitton, M., Puel J. L., Mondain, M., & Uziel, A. 
(2002). Characteristics of tinnitus and etiology of associated hearing loss: a study of 123 
persons. The International Tinnitus Journal, 8(1), 37-44.  

Olsson, H., & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber.  

* Pal, P.K., Lakshmi, P. S., & Nirmala, M. (2007). Efficacy and complications of botulinum 
toxin injection in palatal myoclonus: Experience from a patient. Movement Disorders, 22(10), 
1484-1486.  

* Pandurangi, A. A., Nayak, R. B., Bhogale, G. S., Patil, N.M., Chate, S. S., & 
Chattopadhaya, S. (2012). Clonazepam in the treatment of essential palatal tremors. Indian 
Journal of Pharmacology, 44(4), 528-530.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMelnyk%2C+Bernadette+Mazurek.&qt=hot_author


- 29 - 
 

* Penney, E. P., Bruce, I. A., & Saeed, S. R. (2006). Botulinum toxin is effective and safe for 
palatal tremor. A report of five cases and a review of the literature. Journal of Neurology, 
253, 857-860.  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice. (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 

* Samuel, M., Kleiner-Fisman, G., & Lang, A. E. (2004). Voluntary control and a wider 
clinical spectrum of essential palatal tremor. Movement Disorders, 19 (6), 717-718.  

* Scozzafava, J., & Yager, J. (2010). Essential palatal myoclonus. The New England Journal 
of Medicine, 362, e64. 

Seikel, J. A., King, D. W., & Drumright, D. G. (2005). Anatomy & physiology for speech, 
language and hearing (3rd ed.). New York: Thomson Delmar Learning. 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 
 
Snow, J. B. (Red.). (2004). Tinnitus: theory and management. Hamilton: BC Decker. 
  
Statens folkhälsoinstitut (2012). Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor? Hämtad 
från http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Fysisk-
halsa/Sjukdomar-och-ovriga-besvar/ (2013-04-20).  
 
Stewart, M. G. (Red.). (2011). Differential diagnosis in otolaryngology - Head and neck 
surgery. New York: Thieme. 

Svenska Akademiens ordbok. (2013). Tinnitus. Hämtad från http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
(2013-03-21).  

Tyler, R. S. (Red.). (2000). Tinnitus handbook. San Diego, CA: Singular. 

Valente, M., Hosford-Dunn, H. & Roeser, R. J. (Red.). (2008). Audiology: treatment (2nd ed.). 
New York: Thieme. 

* Wan, T. K., Chen, J. T., & Wang, P. C. (2013). EMG-guided salpingopharyngeus Botox® 
injection for palatal myoclonus. B-ENT, 9, 64-69. 

Willging, J. P., & Cotton R. T. (2002). Velopharyngeal insufficiency. In C. D. Bluestone 
(Ed.), Pediatric otolaryngology (4th ed). (pp.1789-1800). Philadelphia: Sunders.  

World Health Organization (2010). International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems (10th rev.). Geneva: World Health Organization.  

World Health Organization (n.d.). The pathophysiology of the ear. Hämtad från 
http://www.who.int/occupational_health/publications/noise3.pdf (2013-03-24). 

 

* = Artiklar inkluderade i resultatet 



 

Bilaga 1 – Sökmatris  

 
 

SÖKORD OCH 
SÖKORDS- 

KOMBINATIONER 

 

DATABASER 

 
Cinahl 

 
Begränsning: 2003-2013, 
”peer-review”, svenska 

och engelska 

 
Medline (Ebsco) 

 
Begränsning: 2003-2013, 

svenska och engelska 

 
PubMed 

 
Begränsning: 2003-2013, 

svenska och engelska 

 
Scopus 

 
Begränsning: 2003-2013, 

svenska och engelska 

Antal 
träffar 

Antal 
relevanta 

Antal 
träffar 

Antal 
relevanta 

Antal 
träffar 

Antal 
relevanta 

Antal 
träffar 

Antal 
relevanta 

 
1. Objective tinnitus 
 

9 1 30 9 (1) 47 9 (9) 182 22 (13) 

 
1. Tinnitus 
 

1060  3310  3324  9620  

 
2. Palat* 
 

3142  18279  18267  76444  

 
3. Tinnitus AND Palat* 
 

7 2 (1) 25 13 (10) 25 13 (13) 179 26 (25) 

 
1. Palat* 
 

3142  18279  18267    

 
2. Click* 
 

594  5530  5550    

 
3. Palat* AND Click* 
 

6 3 (2) 36 17 (11) 36 17 (17) 236 27 (26) 

 

Sökningarna utförda 15 maj, 2013.  

* = trunkering 

() = dubbletter 



 

Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Fallstudier 

 
Författare 
(År) Land 
 

Titel Patient- 
beskrivning Symptombild Diagnostik Behandling Utfall 

Aydin et al. 
(2006). 
Turkiet.  

Radiofrequency 
ablation in the 
treatment of 
idiopathic bilateral 
palatal myoclonus: 
A new indication. 

Kvinna, 20 år.  Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus samt 
ångestattacker 
och huvudvärk.  

Neurologiska 
undersökningar, 
komplett 
otolaryngologis
k undersökning,  
EEG, nEMG, 
MRI. 

Medicinering i 
form av 
karbamazepin > 
botulinumtoxin A > 
radiofrekvensablati
on.  

Medicinering med karbamazepin hade 
ingen effekt. En vecka efter varje 
behandling med botulinumtoxin A återkom 
symptomen och besvär med biverkningar. 
Tre-fyra dagar efter behandling med 
radiofrekvensablation försvann tinnitus. 
Efter sex månader var patienten 
fortfarande symptomfri. Inga biverkningar 
uppstod denna behandling. 

Bhadauria & 
Sarma. 
(2005). 
Indien. 

Case of objective 
tinnitus. 

Man, 53 år.  Unilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus på 
vänster sida.  

Otoskopi, 
Webers test, 
tonaudiometri, 
impedansaudio
metri, CT, 
MRI.  

Medicinering i 
form av 
valproinsyra 

Mannen hade sökt behandling för sitt 
tillstånd i fyra år utan att få korrekt 
diagnos. Behandling med valproinsyra 
sattes in och reducerade hans tinnitus. Sex 
månader senare upplevde patienten endast 
sporadiska besvär. Väl utförlig information 
kring diagnosen underlättade mycket för 
patientens förmåga att hantera besvären.  

Campistol-
Plana et al. 
(2006). 
Spanien. 

Palatal tremor in 
childhood: 
Clinical and 
therapeutic 
considerations. 

Tre pojkar och 
en flicka, 6:0-
7:4 år.  

Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus. För en 
patient försvann 
tinnitus under 
munöppning. 
Klickljuden 
reducerades 
under sömn. 

Komplett 
anamnes, 
neurologiska 
och 
audiologiska 
undersökningar, 
kontroll av 
sväljfunktion 
och kräkreflex, 
MRI.  

Medicinering i 
form av piracetam.  

Samtliga blev symptomfria efter en 
månads behandling med piracetam. Hos ett 
av barnen avbröts behandlingen och 
klickljuden kom tillbaka, vid återinsättning 
av medicinen eliminerades klickljuden 
igen.  

Carman et al. 
(2013). 
Turkiet. 

Essential palatal 
tremor treated 
with 
botulinumtoxin. 

Pojke, 9 år. Objektiv 
klickande 
tinnitus, hörbar 
från strupen.  
Klickljuden 
reducerades 
under sömn.  

Historik och 
utredning kring 
neuromotorisk 
utveckling, 
neurologisk 
utredning, 
laboriatorieteste
r, audiometri, 
tympanometri,
MRI. 

Medicinering i 
form av 
antiepileptika > 
botulinumtoxin A.  

Medicinsk behandling med antiepileptika 
gav ingen effekt. Inom två veckor efter 
behandling med botulinumtoxin A avtog 
symptomen. Effekten kvarstod och vid 
uppföljning tio månader efter 
behandlingen var patienten fortfarande 
symptomfri.  

Chien et al. 
(2006). 
Brasilien. 

Endonasal 
approach of 
salpingopharyngeu
s muscle for the 
treatment of ear 
click related 
palatal tremor.  

Kvinna, 22 år.  Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, väl 
hörbar för andra 
inom en meter.   
Koncentrations- 
och 
sömnsvårighete
r samt migrän 
som följd. 

Neurologisk 
och 
otolaryngologis
k undersökning, 
laboriatorieteste
r, MRI.  

Medicinering i 
form av 
muskelavslappnand
e och antiepileptika 
> botulinumtoxin A 
i palatala musklerna 
> botulinumtoxin A 
i muskeln 
salpingopharyngeus 

Medicinering och behandling med 
botulinumtoxin A i palatala muskler hade 
ingen effekt. Patienten fick dessutom 
svårigheter med att svälja efter behandling, 
varpå beslutet fattades att blockera 
muskeln salpingopharyngeus med 
botulinumtoxin A via nasal endoskopi. En 
vecka efter ingreppet upplevde patienten 
en tydlig förbättring. Tinnitus försvann 
inom tre månader och patienten upplevde 
inga biverkningar.  

Conill 
Tobías et al. 
(2012). 
Spanien. 

Objective tinnitus 
from palatal 
myoclonus. Use of 
botulinumtoxin: A 
case report.  

Kvinna, 78 år.  Bilateral 
objektiv 
tinnitus samt 
depressive 
symptom. 

Orofaryngologi
sk utredning, 
otoskopi, 
nasofibroskopi, 
tonaudiometri, 
tinnitometri, 
tympanometri, 
DPOAE, CT, 
MRI.  

Botulinumtoxin A.  Tinnitus försvann sju dagar efter 
injektionen. Patienten fick sidoeffekt i 
form av nasalt tal under första veckan efter 
behandlingen. Tinnitus återkom efter fem 
månader, dock inte i samma intensitet som 
innan. Fick då en ny injektion av 
botulinumtoxin A. Behandlingen hade 
temporär effekt och behövde återupprepas 
var 5-6 månad.  



 

Elziere et al. 
(2007) 
Frankrike. 

Objective tinnitus 
associated with 
essential palatal 
myoclonus: Report 
in a child. 

Flicka, 7 år. Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus.  

Historik om 
psykomotorisk 
utveckling, 
nasal 
endoskopi,  
undersökning 
kring 
röstapparaten, 
neurologisk 
utredning, 
otoskopi, ton-, 
tal- och 
impedansaudio
metri, ABR, 
MRI.  

Ingen behandling 
vidtogs.  

Ingen behandling vidtogs då patientens 
dagliga aktiviteter ej var påverkade. Ingen 
förändring av tinnitus har skett ett år efter 
diagnosen. 

Ensink et al. 
(2003). 
Nederländer
na. 

Treatment for 
severe 
palatoclonus by 
occlusion of 
the eustachian 
tube. 

Pojke, 8 år.  Unilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, hörbar 
för andra 20-30 
centimeters 
avstånd från 
patientens öra.  

Fiberoptisk, 
otolaryngologis
k och 
neurologisk 
undersökning, 
tympanometri, 
audiometri, 
EEG, MRI. 

Medicinering i 
form av Tegretol > 
botulinumtoxin A > 
snitt av senorna 
från m. stapedius 
och m. tensor 
tympani > 
piracetam > 
blockering av 
örontrumpeten. 

Patienten led mycket av de klickande 
ljuden och inga medicinska behandlingar 
hjälpte, varpå patienten flera gånger 
uttryckte en önskan att ta sitt liv. Varken 
Tegretol, botulinumtoxin A, tympanotomi 
eller piracetam avhjälpte symptomen och 
en kirurgisk blockering av örontrumpeten 
utfördes som sista utväg. Detta eliminerade 
symptomen i cirka ett år, varpå de kom 
tillbaka och upprepad kirurgi utfördes.  

Krause et al. 
(2006). 
Tyskland.  

Treatment of 
essential palatal 
myoclonus in a 
10-year-old girl 
with botulinum 
neurotoxin. 

Flicka, 10 år. Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, väl 
hörbar för andra 
inom två meter.  

Full historik, 
otolaryngologis
k, neurologisk, 
audiologisk och 
fyisologisk 
undersökning, 
nasal 
endoskopi, 
impedansaudio
metri,  nEMG, 
otomikroskopi, 
MRI. 

Botulinumtoxin A.  En injektion av botulinumtoxin gavs i m. 
tensor veli palatini där den var som mest 
aktiv och efter en dag hade klickandet 
reducerats. Efter en vecka var det knappt 
märkbart, och vid uppföljning 18 månader 
senare är patienten fortfarande 
symptomfri. Inga biverkningar har 
noterats.  

Kutukcu et 
al. (2003). 
Turkiet. 

Essential palatal 
myoclonus in 
monozygotic male 
twins. 

Två män, 39 år. 
Enäggs-
tvillingar.  

Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus samt 
ofrivilliga 
rörelser i mjuka 
gommen.  

Neurologiska 
och 
otolaryngologis
ka 
undersökningar, 
laboratorietester
, CT, EEG, 
SEP, ABR., 
MRI. 

Medicinering i 
form klonazpeam, 
piracetam, 
valproinsyra, 
amitriptylin och 
karbamezapin > 
botulinumtoxin A.  

Ingen av de medicinska behandlingarna 
gav effekt hos någon av patienterna. Efter 
injektion av botulinumtoxin fick en av de 
två patienterna svårigheter med att svälja. 
Tre dagar efter behandlingen lättade 
tinnitusen och sex dagar efteråt var 
symptomen helt borta. Effekten kvarstod i 
ett år respektive sex månader.  

MacDonald. 
(2007). 
USA. 

Objective tinnitus 
due to essential 
palatal tremor in a 
5-year-old. 

Pojke, 5 år.  Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, hörbar 
för andra inom 
10 centimeter 
från patientens 
öron.  

Historik om 
födsel, tillväxt 
och utveckling, 
audiometri,     
tympanometri, 
neurologisk 
undersökning, 
laboratorietester
, MRI.  

Ingen behandling 
vidtogs.  

Efter sex månader hördes klickljuden inte 
längre av utomstående men patienten själv 
hörde dem. Ett år efter att patienten fått 
diagnosen var symptomen helt borta och 
patienten upplevde inte längre besvär av 
tinnitus. 

Morini et al. 
(2005). 
Italien. 

Palatal tremor 
suppressed by 
mouth opening. 
Clinical and 
neurophysiologica
l correlations in 
two patients.  

Kvinna, 38 år.  Objektiv 
klickande 
tinnitus, hörbar 
för andra inom 
två meter, 
ofrivilliga 
rörelser i nedre 
delen av 
munnen. 
Klickljuden 
försvann vid 
munöppning. 

Neurologisk 
undersökning, 
nasal 
endoskopi,  
nEMG. 

Medicinering i 
form av 
gabbapentin och 
klonazepam.  

Gabbapentin var ej verksam för att 
reducera symptomen. Patienten upplevde 
dock förbättring efter behandling med 
klonazepam.  



 

Pal et al. 
(2007). 
Indien. 

Efficacy and 
complication of 
botulinum toxin 
injection in 
palatal myoclonus: 
Experience 
from a patient. 

Pojke, 8 år.  Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus.  

Laryngologiska
, neurologiska 
och 
audiologiska 
utredningar, 
oromaxillofacia
l utredning, 
videodokument
ation av de 
palatala 
musklerna, 
MRI. 

Botulinumtoxin A.  Direkt efter injektionen upplevde patienten 
öronvärk i 24 timmar. Tre dagar efter 
injektionen började tinnitus minska och 
sex dagar efter var patienten helt 
symptomfri. Dock började tinnitus 
successivt återkomma efter tre-fyra 
månader, och ett år efter behandlingen var 
den tillbaks med full styrka. Upprepad 
behandling med botulinomtoxin A utfördes 
varpå patienten fick den oönskade 
sidoeffekten komplett palatal förlamning 
och ont vid sväljning. Tinnitus försvann 
dock. Förlamningen avtog och efter en 
månad var patienten återställd. Vid 
kontroll efter fem månader hade de 
palatala rörelserna minskat och tinnitus var 
fortfarande borta.  

Pandurangi 
et al. (2012). 
Indien. 

Clonazepam in the 
treatment of 
essential palatal 
tremors. 

Kvinna, 30 år. Bilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, 
hörbara för 
andra inom en 
meters avstånd. 
Smärta i nedre 
delen av 
ansiktet, bakom 
öronen och i 
nacken. 
Koncentrations- 
och 
arbetsförmåga 
påverkades 
negativt av 
symptomen.  

Generell 
hälsoundersökn
ing, detaljerad 
utredning 
huruvida det 
centrala 
nervsystemet är 
påverkat,  
videodokument
ation av de 
palatala 
musklerna, 
MRI. 

Medicinering i 
form av 
klonazepam.  

Behandlingen gav effekt inom en vecka, 
och efter tre månader upplevde patienten 
en förbättring av smärtan med 80 % och 
även en förbättring av sin tinnitus. Efter 
sex månader uppvisades bibehållen effekt. 
Koncentrationen och arbetsförmågan hos 
patienten förbättrades likaså. Genom 
ytterligare videodokumentation var 
förbättringen även mätbar.  

Penney et al. 
(2006). Stor-
britannien. 

Botulinum toxin is 
effective and safe 
for palatal tremor - 
A report of five 
cases and a review 
of the literature. 

Tio personer. 
Två män och tre 
kvinnor valde 
behandling, 26-
42 år.  

Bilateral och 
unilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus.  

Oral 
undersökning, 
nasal 
endoskopi,  
neurologisk 
undersökning,  
audiometri, 
MRI.   

Botulinumtoxin A.  En patient blev symptomfri efter första 
injektionen av botulinumtoxin A, tre 
personer upplevde en viss förbättring efter 
första injektionen och blev symptomfria 
efter andra injektionen. En patient fick 
fortsatt behandling.  En patient fick 
sidoeffekter i form av svårigheter att svälja 
och förändrad röstkvalitet.  

Samuel et al. 
(2004). 
Kanada. 

Voluntary control 
and a wider 
clinical 
spectrum of 
essential palatal 
tremor. 

Flicka, 11 år.  Unilateral 
objektiv 
klickande 
tinnitus, höger 
sida. Kunde 
reduceras 
genom att hålla 
andan.  

Neurologisk 
undersökning, 
MRI.  

Medicinering i 
form av 
klonazepam. 

Patienten kunde påverka klickljuden med 
hjälp av fingerrörelser. Behandling med 
klonazepam sattes in och hade en tillfällig 
effekt på symptomen, men patientens 
skolarbete påverkades negativt av 
biverkningarna. Patientens besvär ansågs 
inte tillräckligt allvarliga för att motivera 
behandling med botulinumtoxin A.  

Scozzafava 
& Yager. 
(2010). 
Kanada. 

Essential palatal 
myoclonus. 

Kvinna, 18 år. Objektiv 
klickande 
tinnitus och 
kännbara 
ofrivilliga 
rörelser i och 
mjuka gommen 
och gomspenen. 
Svårt att svälja. 

Laboratorieteste
r, undersökning 
av 
cerebrospinalvä
tska, MRI. 

Medicinering i 
form av 
klonazepam, 
valproinsyra och 
karbamazepin > 
botulinumtoxin A 

Behandling med de olika medicinerna 
klonazepam, valproinsyra och 
karbamazepin gav ingen effekt. En 
injektion av botulinumtoxin A i tensor veli 
palatini gav märkbar förbättring av 
symptomen. Flera månader efter 
behandlingen var symptomen milda, men 
inte besvärande för patienten.  

Wan, Chen 
& Wang. 
(2013). 
Taiwan. 

EMG-guided 
salpingopharyngeu
s Botox injection 
for palatal 
myoclonus. 

Man, 37 år. Objektiv 
klickande 
tinnitus 
bilateralt, 
hörbar för andra 
inom ca 25 
centimeter. 

Nasal 
endoskopi, 
historik, test av 
vestibulära 
funktioner, 
ABR, MRI.  

Medicinering i 
form av 
karbamazepin > 
botulinumtoxin A. 

Behandling med karbamazepin hade ingen 
effekt. Botulinumtoxin A injicerades i 
muskeln salpingopharyngeus vilket gav 
viss förbättring. Tre månader senare gavs 
ytterligare en injektion, varpå patientens 
tinnitus eliminerades helt och den har 
återuppstått sedan dess.  



 

Experimentell studie 

 
Författare 
(År) Land 

 

Titel Patient- 
beskrivning Symptombild Diagnostik Behandling Utfall 

Krause et al. (2010) 
Tyskland. 

Difference 
in outcome 
of 
botulinum 
toxin 
treatment 
of 
essential 
palatal 
tremor in 
children 
and adults. 

Sju vuxna och 
tre barn, 
könsfördelning 
1:1.  

Objektiv 
klickande 
tinnitus.  

Intervjuer, Öron-, näs- 
och halsundersökning, 
neurologisk utredning., 
nasal endoskopi, ton- 
och talaudiometri, 
videodokumentation med 
en mikrofon i 
hörselgången, 
kontinuerlig 
impedansaudiometri, 
MRI.  

Medicinering i 
form av 
karbamezepin  
> 
botulinumtoxin 
A. 

Den farmakologiska behandlingen 
hade ingen effekt.  Men för alla de fem 
patienter som valde behandling med 
botulinumtoxin A visade sig 
behandlingen ha god effekt. För fyra 
av patienterna eliminerades deras 
tinnitus helt och för en patient 
reducerades tinnitus efter första 
behandlingen. Den fulla effekten kom 
två-fem dagar efter injektionen och 
effekten kvarstod i minst fyra och 
högst 32 veckor hos patienterna, varpå 
upprepade injektioner utfördes. Hos en 
av patienterna (flicka, tio år) 
eliminerades tinnitus helt efter tre 
dagar och har inte kommit tillbaka alls 
sedan denna första behandling. 

 

ABR = Hjärnstamsaudiometri.  

CT = Datortomografi.   

DPOAE = Distorsionsprodukt otoakustiska emissioner.   

EEG = Elektroencefalografi.  

MRI = Magnetkameraundersökning.  

nEMG = Nålelektromyografi.  

SEP = Somatosensoriska reaktionspotentialer.  
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