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Medicinteknisk 
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företag i Sverige
Av Hans Wiksell

Medicinteknisk utveckling sker ofta vid stora företag och då av 
grupper som arbetar i team. Därför kanske det kan äga ett visst 
intresse att beskriva den däremot delvis kontrasterande verksam
het jag ägnat nästan all min tid åt de senaste femton åren vid ett 
litet förtag, Comair AB. Verksamheten där karaktäriseras av små 
resurser men ett synnerligen välfungerande samarbete med olika 
personer.

Redan inledningsvis hade jag den uppfattningen att det natur
ligt finns en art av obalans mellan diagnostisk utrustning och tera
peutiska möjligheter. Med dagens mycket utvecklade bildgivande 
tekniker baserade på främst röntgen, datorassisterad tomografi 
(CAT-scan), magnetresonanskamerateknik (MR), ultraljudsscan- 
ners (numera med fysiskt fasta fasade arrays av piezomosaik sna
rare än rörliga system) är det nu möjligt att uppnå extremt god 
avbildning av praktiskt taget samtliga organ i kombination med 
att på olika sätt parallellt avbilda sjukliga processer såsom tumö
rer, förkalkningar, kärlstrukturer etc med olika kemiska och bio
logiska kontrasttekniker.

Den moderna kirurgiska tekniken har allmänt kommit att utveck
las mot minimalt invasiv teknik där man åstadkommer ett mini
mum av yttre operationssår, om ens något, där det då ofta krävs 
mycket kortare tid för postoperativ konvalescens.

Många ingrepp kan idag utföras polikliniskt, dvs patienten kan 
vanligen återvända hem samma dag som ingreppet gjorts. Detta 
har säkert både för- och nackdelar men utvecklingen synes visa att 
denna väg är principiellt riktig då metoderna förfinats tillräckligt. 
Detta medförde också att mitt intresse kom att inriktas mot tek
nik med minsta möjliga sårbildning.
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Hypertermibehandling

Neurokirurgdocenten Jörgen Boethius vid Karolinska Sjukhuset 
introducerade mig för en del viktiga problem inom neurokirur- 
gin. Tämligen snart kunde vi starta ett intressant samarbete där 
jag stod för vissa tekniska detaljer vid behandling av bl a hjärn
tumörer med hjälp av hypertermi. Vårt samarbete blev välfunge
rande och jag fick också kontakt med emeritusprofessorn i neu
rokirurgi Lars Leksell liksom dåvarande professorn i samma ämne 
(KS), Lars Granholm. Lars Granholm betecknade senare vårt icke
konventionella arbete med hypertermi som ”synnerligen önsk
värt”.

Stereotaktisk Lars Leksell hade bl a utvecklat det första stereotaktiska opera- 
operations- tionssystemet liksom den i systemet integrerade strålkniven base- 

teknik rad på en radioaktiv koboltisotop. Jag minns starkt när han, med 
sitt brinnande intresse för apparaturutveckling (alla kategorier), 
visade mig de första MR-bilderna som väl dokumenterade strål- 
knivslesioner djupt in i hjärnan hos några patienter med kärl
missbildning. Detta var på restaurang La Brochette och Lars täck
te hela bordet med fdmbilder. Lesionerna var gjorda med hans 
gammaenhet och framträdde ofta mycket tydligt och exakt på de 
önskade anatomiska lokalisationerna.

Strax efter detta grundlädes mitt första större medicinska pro
jekt, utveckling av en ultraljudsaspirator för tumörkirurgi främst 
i hjärnan och ryggmärgen.

Jag kom också i kontakt med en mycket intressant men också 
extremt svår teknik, högintensivt fokuserat ultraljud. Tekniken 
innebär en potential att göra icke-invasiva lesioner på djupet i syfte 
att destruera en tumör. Till detta återkommer jag. Tekniken fram
kom på 1930-talet då man konstruerat en mycket kraftig sonar- 
sändare (för att söka ubåtar) i vars ljudpath man upptäckte död 
fisk. Tekniken har närmast periodiskt poppat upp många gånger 
sedan dess men ännu knappast nått ett genombrott inom medici
nen. Det skall bli spännande att se om så sker.

Ultraljudsaspira tion
Jag beskriver nedan Sonocutprojektet med tonvikt på tillämp
ningen medan övriga projekt beskrivs mer rent medicin-tekniskt. 
Projektet startades under år 1984.

En tumöroperation i hjärnan kan delvis karaktäriseras som ”den 
inte helt enkla konsten att successivt taga bort en hård ärta i mjukt 
smör och utan att ärtans läge därvid rubbas intills den är urska- 
lad, eller så bortskalad som det överhuvudtaget är möjligt”. Rubbas
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1. En hjärnoperation vid Karolinska Sjukhusets avdelning för neuro
kirurgi, 1993. Docent Tiit Mathisen använder här bl a ultraljudsaspira- 
tion för att avlägsna en tumör. Fördelen med ultraljudsaspiration är dels 
att förmå avverka vävnadsselektivt, dels att undvika några egentliga (rik
tade) mekaniska laster liksom att ernå en hög grad av taktilitet. Foto 
Hans Wiksell.

läget, ja då har man måhända utökat skadan. Dessutom framträ
der för det mesta inte gränszonen frisk/sjuk ens med operations- 
stereomikroskopets hjälp.

Det fanns vid denna tid en amerikansk utrustning baserad på 
ultraljud med låg frekvens och hög amplitud. Kostnaden för ut
rustningen var så hög att endast en utrustning fanns i Sverige (vid 
Södersjukhusets dåvarande neurokirurgiska klinik, cirka 1 MSEK. 
Den hade inköpts med stöd av en donation). Neurokirurgiska kli
niken vid SöS är numera tyvärr nedlagd.

Transducer- Jag hade tidigare arbetat med ultraljudsteknik och började nu ex- 
utveckling perimentera med piezoelektriska effekttransducers. Den utrustning 

som fanns var baserad på magnetostriktiv teknik som ger en rela
tivt ostabil oscillation med låg verkningsgrad men relativt hög 
basamplitud. Jag fick stöd från STU som aktivt önskade att en tek
nik av denna art skulle utvecklas i Sverige. Jag testade inlednings-
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2. De tre först utvecklade 
prototyperna för hand
stycken som också kunde 
ångsteriliseras i autoklav 
vid 135°C mellan varje 
användning. Redan med 
dessa kunde så höga ampli- 
tuder som över 300 |im 
peak to peak nås, dvs de 
kunde användas även för 
avverkning av kalcifierade 
godartade meningiom- 
tumörer som stundom kan 
vara mycket hårda.
Källa: Se bild 1.

vis med magnetostriktiv teknik med kärnpaket av nickellegerad plåt 
men övergav tekniken då jag nått en elektrisk effekt av omkring en 
kilowatt med switchteknik (transducern måste sitta i handstycket 
som kirurgen håller och värmet måste effektivt bortföras). Nu gjor
de jag test med förspända elektrostriktiva transducers med piezoe
lektriska standardelement. Senare specialbeställdes små piezoele- 
ment och ytterdiametern liksom vikten kunde minskas drastiskt (det 
är myckt viktigt att handstycket är smidigt men samtidigt effektivt).

Den transducer som tillverkades kunde avge en amplitud av upp 
mot 15 mikrometer. De försök jag gjorde med avverkning av 
främst olika frukter visade att man behövde upp mot 150 till 300 
mikrometer vid den använda frekvensen, som valdes till drygt 23 
kHz. Genom införandet av en resonant amplitudförstärkare kunde 
partikelhastighet och strain omväxlas till den önskade högre ampli- 
tuden med hjälp av en successivt utvecklad exponentiell hornform. 
Dvs partikelhastigheten uppväxlades till ”kostnad” i bakomlig
gande kraft. Oerhört myckt arbete nedlades och så småningom 
tog en god inre konstruktion för handstycket form.

Bl a måste en sugkanal upptas i hornet som utsättes för extrem 
stress, i arbetsändan kan accelerationen uppgå till över 350 000 g 
(1 g = 9.81 m/s2). Ett eventuellt utmattningsbrott lokaliseras till 
det område där kvoten mellan stress och snittarea är som störst. 
Hornet måste tillverkas i en high-grade titanlegering av flygkvali- 
tet, som väl förenar hög mekanisk tålighet med utmärkta ultra- 
Ijudsegenskaper. Jag minns att det första genomborrade testhor-

139



net bara höll några sekunder innan det frakturerade några centi
meter från tipen. Just då var jag nog nära att ge upp.

För att kunna borra kanalen rätt utvecklades bl a en metod där 
lokalisation av hålet efter borrningen av arbetsstycket genomför
des med eko teknik för ultraljud, varefter ytterkonturen svarvades 
felfördelat med CNC-verktygsstyrning efter kanalens således 
kända men oundvikliga skevhet.

Parallellt med detta utformades i samarbete med den skicklige 
Finmekanikern Weijo Sundman ett maximalslimmat och ytterst 
väldesignat ytterhölje i rostfritt stål, eloxerad aluminium och hög- 
kvalitativ plast. Målsättningen var redan från början att kunna 
autoklavera hela handstycket inklusive kabel med kontakter och 
slangset. Tidigare liknande konstruktioner hade endast kunnat 
formalingassteriliseras (resp etylenoxidgas) medan sterilisering i 
konventionell ångautoklav vid hela 135° C skulle medföra att ope- 
rationspersonalen själva kunde utföra allt förarbete varvid instru
mentet skulle kunna användas för flera operationer samma dag. 
En enorm praktiskt fördel med stor patientsäkerhet då den gene
rella uppvärmningen ger mycket hög sannolikhet för deaktivering 
av alla patogener.

Elektroniken uppbyggdes successivt med bl a faslåsning för det 
naturligt smalbandiga resonatorsystemet med högt mekaniskt Q- 
värde, vars resonansfrekvens följer temperaturändringarna. Jag 
samarbetade här även med den skicklige elektronikern och barn
domsvännen, teknologie doktor Leif Åsbrink.

Lars Leksell var mycket intresserad av ultraljudstekniken och vi 
möttes då och då, ofta genom att jag hämtade honom i min bil 
från hans stamställe vid Strandvägen nära hans bostad. En gång 
då vi testade prototypen på en bit lever på min verkstad utropa
de han ”det här fungerar ju!” Detta var en spännande tid.

Selektiv Ultraljudskniven fungerar allmänt så att en steril isoton koksalt- 
awerkning lösning irrigeras koaxiellt utanpå hornet men under ett plasthöl

je, vätskan bortför friktionsvärmet från hornet och transducern 
och utgör samtidigt kopplings- och bulktransportmedia samt kyl- 
medel för den avverkade vävnaden.

Ultraljudet ger upphov till höga och låga tryck. I undertrycks- 
faserna ”håller ej vätskan eller vävnaden samman” utan många små 
mikroskopiska porer slits upp. I dessa kaviteter är trycket inled
ningsvis lågt varvid lösta gaser vandrar till och övergår till gas i 
gasfas som uppfyller hålrummen i en dynamisk gasbalans. Genom 
denna s k likriktade diffusion, som även sker intracellulärt, rup- 
turerar successivt cellpaket och lossgöres lokalt från den vävnad 
som anlägges med tipen utan att något egentligt mekaniskt tryck 
behöver anläggas av operatören.
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Genom dessa fenomen nås en uttalat vävnadsselektiv avverk
ning så att avverkningen sker i proportion till cellernas vattenhalt. 
Dvs man kan med rätt inställning t ex i en lever avverka enbart 
de starkt vattenhaltiga parenchymatösa cellerna utan att vatten- 
fattigare kärllumen och bindväv medföljer. En fantastisk dissek- 
tionsteknik! Kniven ger även en mycket hög grad av taktilitet, dvs 
man känner mycket exakt vad man gör och vad som händer.

Efter välfungerande djurförsök var det dags att testa prototypen 
vid en verklig operation av en tumör. Lars Granholm hade påta
git sig ansvaret för detta första test. Ett sådant prov måste givet
vis föregås av de mest rigorösa genomgångar av alla tänkbara fel- 
fall och jag hade ägnat enorm uppmärksamhet åt att i förväg esti
mera och förhindra problem.

Transducern innehåller t ex en kraftig mekanisk förspänning för 
att utsätta keramikplattorna för den statiska grundspänning som 
förhindrar dessa att frakturera i den mest expanderade oscilla- 
tionsperioden, och jag hade i min fantasi sett hur stålbulten som 
ger förspänningen skulle frakturera och skjuta iväg hornet in i den 
frilagda hjärnvävnaden. Vidare att själva hornet kunde frakturera 
och åka in samma väg likt en projektil. Samt alla elektriska risker 
där kirurgen genom någon felfunktion t ex kunde få en stöt och 
rycka till. Efter många funderingar och prov av alla slag bedöm
de jag dock att allt var klart för test. Natten innan den första ope
rationen var närmast sömnlös med inslag av mardrömmar men 
också positiv spänning.

Klinisk debut Det första handstycket var ett s k ”långt tjockt rakt”. Jag träffade 
professor Lars Granholm vid neurokirurgiska operationsavdel
ningen på Karolinska Sjukhuset klockan 08:15 en dag år 1986. Vi 
var båda grönklädda.

Apparatens konsol var testad och ditkörd redan dagen innan. 
Jag meddelade att jag lämnat handstycket för autoklavering till 
operationssyster Kerstin Emilsson. Lars Granholm började tvätta 
sig och snart var patientens kraniotomi utsågad, den hårda duran 
öppnades snabbt och med hjälp av fasthållna spatlar låg tumören 
blottad. Den låg precis så som de på genomlysningsbordets opala 
glasskivor hängda röntgenbilderna visat, cirka 8 mm under hjärn- 
ytan, till vänster om medellinjen.

Operationssyster överlämnade handstycket och jag kopplade in 
kablar och slangar. Lars använde sugen och diatermin ytterligare 
några gånger, flyttade fram operationsmikroskopet i läge, fokuse
rade detta, och bad om handstycket. Vi kontrollerade tillsammans 
att irrigationsvätskan kom fram och att titantipen i tomgång gav 
ifrån sig en kraftig aerosol då jag överskred 10% pådrag och där
efter reducerade jag pådraget till noll, dvs 5 mikrometer topp-till-
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topp amplitud. Den peristaltiska irrigationspumpen på konsolen 
stoppade automatiskt. Lars satte an tipen mot den blottade delen 
av tumören och bad mig öka till 20% amplitud. Pumpen starta
de igen. Vi såg en kraftig rödfärgad aerosol omge handstycket. 
Snart bad Lars mig öka till 60% (kapseln penetrerades) och sedan 
att reducera till 40% pådrag. Sugflaskan av glas på konsolen fyll
des nu snabbt med tumörfragment och blod. Efter några minuter 
bad Lars mig komma fram och titta i operationsmikroskopets and
ra okularpar. Har Du sett, kärlen blir faktiskt kvar! Och verkli
gen, tunna blodkärl bildade ett nätverk hängande delvis i luften.

Efter några minuter var tumörens bakre del väl debulkad och 
Lars lämnade ifrån sig handstycket till operationssyster och bör
jade med en pincett etc det tidsödande arbetet att frigöra kapseln 
i små små steg omväxlande med ny debulking och blodstillning, 
som alltid med risken att framkalla en omfattande blödning från 
något större närliggande kärl.

Efter ett par dryga timmar var tumörens kapsel helt frigjord och 
avlägsnad men jag stannade kvar tills operationen var helt klar 
med såret slutet och deltog i eftersnacket.

Det var den första operationen med ultraljudsaspiration men 
jag kom att medverka vid samtliga operationer med ultraljuds
kniven vid KS under nära ett års tid. Under denna tid förfinade 
jag successivt funktionen för systemet.

Självfallet lärde jag mig mycket under denna tid med många 
typer av hjärntumöroperationer. De flesta neurokirurgerna använ
de nu rutinmässigt utrustningen och jag fick en god kontakt med 
hela personalen. Arbetet medförde mycket fint teamwork där jag 
ibland införde små ändringar i systemet. Vid några felfunktioner 
kunde jag även åtgärda dessa utan några betydande bortfall i till
gänglighet. Något totalbortfall av funktionen inträffade aldrig. 
Den medicinska tekniken liknar till viss del flygtekniken i det att 
systemen aldrig får stanna.

Efter denna smygande prototypperiod kunde systemet anses fär
digt och skötseln överläts helt till kliniken. KS inköpte snart sys
temet till ett lågt pris och det användes med utmärkt funktion fort
farande (dock kompletterat med nya och förfinade handstycken).

Nyd. hand- Nu byggde vi flera identiska system och handstyckena utveckla- 
Stycken des i flera steg. Speciellt intressant var de böjda koncepten där den 

frästa vågledaren CNC-fräses ur ett enda stycke magnesiumlege
ring för att ge erforderlig precision. Att jiggbocka en stång går inte 
då det visade sig uppstå oreproducerbara spänningar i vågledar- 
materialet som störde ljudutbredningens symmetri.

Systemet fick även genomgå test hos Semko och godkändes i 
enlighet med den internationella normen IEC 601-1, Cardiac
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Floating, S. N, Fl och D mm. Jag erhöll senare också BSI och 
GMP godkännande för tillverkningen, bl a måste då dokumente
ras att lunch aldrig intas på verkstaden.

Jag lät en auktoriserad patentbyrå utföra en intrångsgranskning 
samt sökte ett flertal egna patent varav de flesta senare beviljades. 
Speciellt ett patent har varit av stort intresse, möjligheten att paral
lellt kombinera ultraljudsaspiration med monopolär diatermi för 
hämostas.

Successivt framtogs s k smala böjda handstycken, långtipshand- 
stycke samt senare även ännu mindre s k mikroutföranden, då även 
med höljet helt utfört av plast och låg totalvikt (80 gram).

Några system såldes av mig i Sverige och användarna rapporte
rade mycket goda resultat med många lyckade operationer. Spe
ciellt borttagning av tumörväxt i ryggmärgen kräver ofta tillgång 
till ultraljudsaspiration. Ett flertal artiklar publicerades.

Många Barnkirurgprofessorn vid St Görans sjukhus, Björn Thomasson, 
tillämpningar lånade då och då mig och ett system” vid stora levertumörope

rationer. Den blödningsreduktion som uppnås med ultraljudstek
niken var ofta en förutsättning för att överhuvud taget kunna utfö
ra dessa mycket stora ingrepp. Att någon ersättning svårligen 
kunde ordnas visar delvis villkoren för medicinteknisk utveckling.

I samarbete med Jörgen Boethius gjordes ett mycket intressant 
arbete. Det är nämligen så att ett färskt blodkoagel icke kan trans
porteras med undertryck i en smal sugkanal, därtill är väggfrik
tionen för stor. Detta medför att uttagning av ett blodkoagel efter 
en hjärnblödning inte kunde ske med minimalt invasiv kirurgi. 
Med stereotaktisk teknik kan man dock relativt lätt nå blödnings- 
området vid vissa hjärnblödningar. Vi noterade att man nu kunde 
evakuera ett blodkoagel om ultraljudsvibrationen användes för att 
dels sönderdela koaglet, dels minska friktionen i röret under ut- 
transporten. En sådan operation genomfördes också med utmärkt 
resultat vid KS.

Kirurger har ett stort kontaktnät och jag överhopades snart med 
förfrågningar från många olika länder. Jag ansåg mig snart inte hinna 
att besvara alla dessa frågor och jag överlät projektet till ett annat 
företag men behöll tillverkningsrätten. Intills idag har omkring ett 
hundra system och dubbelt så många handstycken tillverkats.

Lithocutprojektet
Parallellt med slutfasen i aspiratorprojektet startade jag med stöd 
från STU under år 1987 upp ett nytt projekt. Det avsåg sönder- 
delning av njursten med hjälp av utifrån kroppen inriktade foku
serade akustiska stötvågor. Tekniken benämnes ESVL som i extra
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corporeal stöt-vågs litotripsi. STU anslaget försågs med en vill- 
korsklausul där jag skulle demonstrera sönderdelning av modell
sten för att ernå den slutliga delen av anslaget.

Arbetet lades upp efter två parallella linjer, generering av stöt
vågor med piezoelektrisk respektive elektrohydraulisk teknik. Vid 
användning av piezoelektriska element blir materialpåfrestningar
na så stora att man måste arbeta med ett mosaiksystem för att få 
delelement som har i området samma höjd som bredd (elementen 
kommer annars att förstöras, precis som stenen).

Den elektrohydrauliska tekniken baseras i princip på urladdning 
av elektrisk energi uppladdad i en kondensator. Urladdningen sker 
i saltvatten varvid ett gasplasma bildas såsom en kontrollerad explo
sion. Explosionen medför en mycket snabbt stigande tryckvåg som 
isotropt utstrålar runt gnistgapet. Den koherenta vågbilden av
länkas sedan i en ellipsoidalformad reflektor av rostfritt stål och så 
att gnistgapet befinner sig i det ena av den ellipsoidala formens 
fokus och patientens njursten inriktas till det andra. Reflektorn är 
lämpligt "avhuggen” i sin form. Dimensioneringen för reflektorn 
är naturligtvis på många sätt väsentlig för funktionen.

Systemet försågs med en gummibälg så att kopplingsvätskan be
finner sig bakom ett tunt gummimembran som anlägges mot pati
entens hud. Två olika ellipsstorlekar tillverkade för jämförande 
provning (18 resp 23 cm). Den större ellipsoiden kom senare att 
användas och har idag världens största aperture med motsvarande 
låg belastning på mellanliggande vävnad och utan krav på separat 
hudbedövning. Inga hämatom ses heller över ingångsområdet.

För att kunna följa de ytterst snabba förloppen införskaffades 
en avancerad digital signalanalysator med möjlighet att studera 
pulserna i både tid- och frekvensdomän. Som mättransducers ut
vecklades kalibrerade givare av mycket tunn (halvvågsbandbredd), 
kapacitivt kopplad, piezoelektrisk plastfilm (PVDF).

Mycket hög spänning erfordras för urladdningen, jag använder 
upp till 30 kilovolt. Den koaxiella urladdningskretsen tillverkades 
likt en radarkonstledning, dvs som ett nätverk av kondensatorer 
och ytterst små induktanser (PFN, pulsformande nätverk). Med 
denna teknik och mycket hög salthalt i plasma- och kopplings- 
mediat kunde stigtider ned mot 30 nanosekunder (sic!) nås lik
som en mycket kort duration för pulsen (= 0.2 mikrosekunder).

Mätningar visade nu att den elektrohydrauliska generatorn hade 
betydligt bättre fragmenteringskapacitet varför den piezoelektris
ka stöt-vågsgeneratorn lades åt sidan, (tryckpulsen vid målet kan 
nå 1 200 bar och de mest lättfrakturerade stenarna inleder sin frak- 
turering vid cirka 200 bar i denna tidsskala).

Fragmenteringen sker genom elastisk stöt varvid tryckpulsen nära 
totalreflekteras i stenens bakkant där den akustiska impedansen
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3. Blockschema som visar PFN kretsen med trigger och plasmaelektrod. 
PFN-systemets kapacitanser uppladdas först med upp till 30 000 volt 
likspänning varefter den lagrade energin (max 22.3 Ws) ytterst snabbt 
urladdas mellan plasmaelektrodens spetsar i en saltlösning. Därvid gene
reras en mycket snabb tryckpuls på upp till flera tusen bar som senare 
avlänkas till att träffa stenen. Källa: Se bild 1.

(produkten av vågutbredningshastighet och densitet) för första 
gången är lägre längs ljudpathen. Därvid teckenvänds den positiva 
vågfronten till en expansionsvåg som icke-linjärt adderas med den 
ingående vågens negativa avslutning och summan ger en så stor 
expanderande stress att stenen frakturerar (därefter sker en mång
faldig frakturering). Det är viktigt att pulsens stigtid är mycket kort 
enär detta medför hög energikoncentration i tid och rum i stenen.

Trots att PFN systemet medför en kort stigtid har man också 
stor nytta av den vågformsdistorsion som sker i vätskan och i väv
naden där energidensiteten är hög (nära explosionscentrum och 
nära målet). Materialet trycks här ihop så kraftigt att vågutbred- 
ningshastigheten ökar från nominella 1 490 meter per sekund till 
ett betydligt högre värde. Då trycket är störst i den initiellt sinus- 
formade vågens mittparti kommer just denna del av vågen att ”åka 
ifatt sin egen början” och ge en stegformad, ytterst kort, vågfront. 
Detta icke-linjära fenomen förklarar även beteckningen stöt-våg 
eller shock-våg i ESVL. I frekvensplanet innebär kort stigtid att 
energin fördelas över ett stort frekvensområde, något som är 
väsentligt för att hög peak-energi skall kunna föras in djupt och 
genom levande vävnad.

Ett ESVL system är en omfattande utrustning och hittills hade 
jag alltså koncentrerat mig på den sk stötvågstuben med erfor
derlig kringutrustning. Vid sidan av mätningar utfördes även 
många praktiska experiment på modellsten (Leca-kulor och krit- 
block är väl lämpade och reproducerbara) liksom på utopererade 
äkta njur-, uretär- och gallstenar av alla varianter.
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4. Foto av en ESVL-frakturerad modellsten (krita). Notera den homo
gena partikelstorleksfördelningen. Fokalområdets storlek framgår av geo
metrin för påverkan, (huvudsakligen mellan vänstra och mittersta delen). 
Fraktureringen är utförd i vatten för att chock-vågorna skall kunna ledas 
fram. 30 skott med 18 Ws/skott. Källa: Se bild 1.

Det är mycket viktigt att kopplingsvätskan är väl avgasad för 
att den inte skall dämpa och sprida ljudet genom omfattande kavi- 
tation. Under denna tid utförde jag avgasningen genom att hemma 
nästan varje kväll koka 25 liter vatten med alla tillgängliga kast
ruller och fylla en plastdunk som då den var helt fylld försågs med 
tillslutning och blev lagom avkyld till nästföljande morgon.

För att eliminera risken för att en inträngande stötvåg skall 
kunna ge upphov till en hjärtarrytmi bör stötvågen synkroniseras 
med hjärtats rörelser så att tryckvågen inkommer då hjärtat inte 
är polariserat, den sk R-vågen i EKG. Det är ett avsevärt problem 
att kunna sluta högspänningskretsens 30 kilovolt där urladd
ningströmmen når värden över 100 ampere (3 megawatt eller 
omkring 3 promille av effekten hos ett kärnkraftverk under den korta 
tid pulsen varar!). Detta måste ske med en fördröjning mindre än 
cirka 8 millisekunder för att inte hjärtat skall hinna repolariseras.

Detta problem löstes efter mycket experimenterande med en 
speciell triggerkrets bestående av tre metallkulor varav en rörlig 
kunde ges en mycket stor acceleration med hjälp av en solenoid 
som matas med tom högre energi än själva stötvågens (max 22.5 
wattsekunder). Tyratron ansåg jag tillförde för hög induktion. 
Inledningsvis använde vi en manuell slutning av kretsen (anord
ningen benämndes ”trollstaven”) som okapslad utvecklade en
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Klinisk debut

åskliknande knall vilket medförde att besökande gäster ibland flyd
de ut i korridoren.

Det gick nu bra att sönderdela olika typer av stenar in vitro och 
STU inbjöds att bese en demonstration. Just den dagen uppstod 
naturligtvis ett mindre problem men efter några försök kunde 
mycket vackra fragmenteringar visas och jag erhöll skriftligt klar
tecken för den slutliga delen av anslaget.

Nu startade en hektisk period där resterande delar av utrustning
en framtogs med högsta fart. För att kunna inrikta stötvågorna 
exakt till en njursten krävs ett stadigt stativ med elektriska växel
system och hissar. En automatisk avgasningsutrustning för kopp- 
lingsvattnet konstruerades liksom automatik- och säkerhetskret- 
sar, vissa av dessa förlagda till en liten inbyggd dator.

Inriktningen sker med röntgen och/eller ultraljud och dessa iso- 
centriska delsystem infogades nu i konceptet. Speciellt besvärligt 
var det att inte få en störande röntgenskugga från ellipsoidens stora 
stålyta.

Jag började nu allt oftare besöka Karolinska Sjukhuset och dis
kutera den kliniska fortsättningen för projektet. Intresset var stort 
och jag Fick ett utomordentligt Fint samarbete med den urologis- 
ka kliniken vid sjukhuset kring dåvarande klinikchefen professor 
Lennart Andersson, docent Anne-Charlotte Kinn samt, från sek
tionen för diagnostisk röntgen, docent Hans Ohlsen. Tillsammans 
utgjorde vi den sk ESVL-gruppen vid KS.

Arbetet flyttades nu över till sektionen för Experimentell kirur
gi där vi utförde en serie försök på sövd gris. Här utfördes ett 
omfattande arbete där stensprängningen utforskades in vivo. Det 
är naturligtvis mycket viktigt att noga testa alla funktioner innan 
man kan behandla människor med tekniken. Samtidigt sker för
söken alltid på djupt sövda djur så att det aldrig blir fråga om 
något lidande för djuren. Djuret sövdes, en njursten eller en mo
dellsten inopererades samt fragmenterades därefter omedelbart 
och resultaten kartlades noga. Vid första försöket uteblev frag
menteringen helt, vi fann dock snart orsaken, små mängder fri 
effektivt stötdämpande luft inkom vid operationen. Då vi lärt oss 
bemästra detta gick sedan försöken perfekt.

Samtidigt Finslipades också de mycket exakta tre-dimensionel- 
la och partiellt isocentriska inriktningar med röntgen och ultra
ljud som erfordras för att med en hög precision på bara några mil
limeter kunna träffa stenen (fokalområdet är timglasformat med 
3.5 mm radie och 12 mm höjd, den sk minus 6 dB volymen, dvs 
det område där stenpåverkan kan förväntas).

Resultaten var nu så goda att vi beslöt att inleda riktiga behand
lingar av patienter med njursten. Jag hade ännu icke konstruerat
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ett lämpligt operationsbord som för ESVL måste vara mycket spe
ciellt för att medge tillräcklig precision och åtkomst för såväl sten 
i njurens olika lokaliteter som i uretärerna.

De första behandlingarna kom därför att äga rum i en sk 
angiovagga vid avd för Diagnostisk röntgen. Denna vagga, som 
vanligen användes vid speciella röntgenundersökningar består av 
två metallstänger mellan vilka en bärande plastfilm är spänd likt 
en rullgardin. Med hjälp av elektriska motorer är det därvid möj
ligt att bekvämt variera patientens läge. Ett hål med 30 cm dia
meter upptogs i plastfilmen så att god kontakt kunde nås mel
lan patientens hud och stötvågstubens tunna kopplingsmem- 
bran.

På detta sätt behandlade vi ett antal njurstenspatienter med 
mycket goda resultat from år 1989. Oftast utfördes behandling
en av njursten polikliniskt dvs patienten kunde således få åka hem 
redan efter någon timmes vila.

Operations- Jag arbetade nu hårt på att få det speciella operationsbordet klart. 
bordet Detta byggdes liksom den övriga utrustningen på låsbara hjul för 

att lätt kunna transporteras. Bordet försågs med två fristående 
osymmetriska bordsskivor vilka gjordes röntgentransparanta och 
så monterade att de oberoende kunde höjas- och sänkas, rollas 
samt vinklas, allt för att medge optimal åtkomst för alla före
kommande stenlägen. Mellan skivorna monterades en armerad 
spännbar och sidoförskjutbar rem av silikongummi.

Då bordet var klart visade det sig fungera mycket väl och vi 
kunde mobilt behandla njursten vid olika avdelningar, allt efter 
arbetsbelastningen. Ett antal gallstenar kom även att behandlas på 
liknande sätt. För gallstenssjukdomen gäller dock att man ofta 
också behöver taga bort gallblåsan för att få ett gott bestående 
resultat. ESVL anses därför inte utgöra någon perfekt lösning för 
behandling av gallstenssituationer generellt.

Effektiv Speciellt väsentligt för den goda stenfraktureringsfunktionen var 
fragmentering den respirationstrigger som konstruerades, och som medför att 

skott inte avges om stenen, pga andningsrörelser som kan uppgå 
till 4 cm i amplitud, inte befinner sig exakt i fokus. Också en 
avvägd paus (1.2 sekunder) mellan skotten visade sig vara väsent
lig för att säkerställa att kavitationsbubblor från föregående skott 
hunnit att lösa sig. Detta medför bl a mindre skada på mjukväv
naden. Antalet erforderliga skott för att säkert frakturera en njur
sten så att fragmenten kan kissas ut (<4 mm) har kunnat reduce
ras till omkring 600 skott, dvs en behandling kan ofta utföras inom 
cirka 23 minuter inkl inriktning och allt annat som hör till. 
Elektrodspetsarna klarar även flera behandlingar mellan bytena.
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5. Kurvor från uppmätning av relativ stigtid (A) och fokaltryck (B), vid 
ESVL med varierad (automatiskt svept) paustid mellan skotten. P g a att 
kavitationsmolnet från föregående skott icke hinner lösas bort vid för 
kort paustid nås förlängning av stigtid resp reduktion av fokaltryck vid 
paustider kortare än cirka 1200 ms. Plottad paustid 0.2 till 40 sekun
der. Registrering med PVDF mäthydrofon och digital signalanalysator. 
För kort paustid medför svag eller utebliven fragmentering med risk för 
onödig vävnadsskada medan för lång paustid endast förlänger behand
lingstiden. Källa: Se bild 1.

Med hjälp av ultraljudsteknik kan också den erforderliga rönt
gendosen minskas till mycket låga nivåer.

Utrustningen inköptes så småningom av KS och användes idag 
rutinmässigt med mycket goda behandlingsresultat av den ytterst 
skicklige operatören medicine doktor Bengt-Erik Carbin.

Den här beskrivna utrustningen har idag tillverkats i tolv exem
plar varav tio finns i vårt land. Den är därmed den vanligaste ESVL 
utrustningen i Sverige. Ett betydande antal vetenskapliga publi
kationer finns idag som bl a väl dokumenterar en mycket god funk
tion för alla stenlägen.

Det har i flera rapporter framkommit att ekonomin för det 
beskrivna systemet är synnerligen god med låg investeringskost-

6. Kurva som visar den 
dramatiska nedgången 
kring år 1984 avseende 
både konventionell öppen 
urinvägsstenkirurgi (sur- 
gery) och perkutan sten- 
kirurgi (PNL) till förmån 
för ESVL tekniken då den 
allmänt introducerades. 
Från Annales Chirurgiae et 
Gynaecologiae, 1989.

STONE THERAPY 1976 - 1987

SURGERY
ESWL
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7. Röntgenfotografi av sten (det runda vita området) i njuren, (a) före 
och (b) strax efter ESVL behandling. De grusliknande fragmenten fram
träder tydligt till höger om den kateter som här införts för att underlätta 
utpassagen av urin och fragment under någon tid. Foto Diagnostisk rönt
gen, KS.

nad och obetydliga driftkostnader samt lågt behov av service (utfö- 
res vanligen av de Medicintekniska avdelningarna).

Arbetet har således medfört att många urologer i Sverige idag 
kan erbjuda sina patienter en skonsam ESVL behandling som 
komplement till övriga tekniker (laserlitotripsi etc) som användes 
vid den ytterst mångfacetterade sjukdom som urinvägssten utgör.

Systemens tidigare höga prisläge medförde att ESVL inled
ningsvis endast var tillgänglig vid speciella sten-center (många 
sjukhus delar även idag en utrustning, dvs utrustningen trans
porteras med lastbil efter ett fastlagt schema). Arbetet har också 
medfört att dyrbar import av ESVL utrustning har kunnat ersät
tas mot viss export.

Även Lithocut har av Semko och Sprima ernått godkännande 
enligt de medicinska normerna samt genomfördes en patient- 
intrångsgranskning och inlämnades flera patentansökningar.



8. ESVL behandling kräver en omfattande utrustning (Lithocut). Bilden 
visar Med dr Bengt-Erik Carbin vid KS Urologiska operationsavdelning 
i lärd med att frakturera en njursten belägen nära uretärens utlopp från 
njuren. Patienten är vaken under behandlingen men får någon preme- 
dicinering för att kunna ligga helt stilla och inte äventyra den nödvän
diga noggranna inriktningen. Vanligen får patienten gå hem samma dag 
som det icke-invasiva ingreppet utförts. Källa: Se bild 1.

ECP projektet

Många män får förr eller senare besvär med vattenkastningen pga 
prostataförstoring, benign prostata hypertrofi eller BPH. Orsaken 
är nybildning av sk adenomvävnad i prostatakörteln så att urin
rörets passage straxt under urinblåsan utsättes för ett förhöjt kom- 
pressionstryck. Symptomen är successivt minskande urinflöde som 
tom kan utvecklas till totalt stopp (retension) liksom vanligen täta 
besvärande trängningar, ofta nattetid.

Från 1950-talet har den vanliga åtgärden utgjorts av en endo- 
skopisk ”hyvling” av prostatakörtelns övre del, sk TURP opera
tion (transuretral elektroresektion, prostata). Även en större ope
ration finns där man avlägsnar prostatakörteln ur sin kapsel med
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hjälp av ett snitt genom bukväggen och vidare genom urinblåsan. 
En TURP operation kräver anestesi samt några dagars sjukhus
vistelse och icke sällan blodtransfusion. Modern operationsteknik 
ger mycket goda resultat men oftast får dock patienten retrograd 
ejakulation, dvs sädesvätskan deponeras i blåsan vid utlösning.

Under senare år hade nya metoder baserade på hypertermi resp 
termoterapi börjat testas för behandling av BPH, inledningsvis i 
Japan, Frankrike och Israel. Även en operationshistoria med kry- 
obehandling (kyla) av BPH finns beskriven, resultaten var dock 
tämligen dåliga då avstött vävnad fastnade i urinröret och pati
enterna måste behandlas för obstruktion akut. Metoden har näs
tan helt övergetts.

Den termiska behandlingen av BPH siktar på att skapa en väl- 
placerad nekros i det förstorade området av prostata som efter 
några dagars svullnad leder till att volymen reduceras. På sikt resor- 
beras även de avdödade cellerna helt. Troligen förstör behand
lingen även en del av de nervändar i området som signalerar uri- 
neringsbehov, något som anses minska trängningarna.

Metoden kan även med mindre intensitet användas för värme
behandling av det ofta långdragna, smärtsamma, sjukdomsyndro- 
met prostatit, då framkallas dock avsiktligt inte någon termisk 
nekros.

Egen Jag beslutade mig nu för att utveckla en utrustning för termisk 
Utveckling behandling av BPH. Jag valde att använda en teknik baserad på 

en intrauretral kateter som inskjutes i urinröret och lokaliseras i 
urinblåsan med hjälp av en uppblåsbar ballong. Jag insåg efter att 
ha utfört en del inledande studier att kylningen av det uppvärm
da området närmast uretra, där energiutvecklingen kommer att nå 
sitt maxima, var ytterst väsentlig för att kunna skydda urinrörets 
slemhinna samtidigt som smärtförnimmelserna måste hållas så låga 
som möjligt. Behandlingen kan liknas vid en finavstämd dator
styrd balans mellan kraftfull värmning och kylning.

Arbetet diskuterades hela tiden i samarbetsgruppen vid KS där 
samma personer som vid ESVL projektet kom att deltaga. Lennart 
Andersson blev under denna tid emeritusprofessor och jag kom 
att få ett utmärkt samarbete också med nya klinikchefen i urolo- 
gi, professor Peter Ekman. Samtidigt blev docent Anne-Charlotte 
Kinn chefläkare vid urologkliniken vid St Görans sjukhus. Utveck
lingsfasens senare del kom därför att ske vid båda dessa sjukhus 
varimellan en utrustning pendlas.

Först uppbyggdes ett effektivt kylsystem baserat på en värme
växlare med en volym av endast 14 cl kylmedia och där kylning
en åstadkommes med Peltierelement. Dessa matas med upp till 
600 watt effekt från en tyristorregulator, i sin tur styrd av en liten
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Olika radio
frekvens

enkortsdator med sin programvara lagrad i PROM. En testut
rustning riggades upp hemma på vardagsbordet och regulatorns 
reglerkoefficienter tunades för bästa reglerdynamik.

Efter tillverkning av ett antal olika kateterformade applikatorer 
utfördes sedan bl a djurförsök (åter på sövd gris) med olika radio
frekvens, 3, 432, 915 och 2 450 MHz. Våglängden blir i vävnad 
cirka tio gånger kortare än i luft pga den cirka sextio gånger högre 
dielektricitetskonstanten. Försöken visade att både RF och mikro
vågor kunde användas, bästa värmebild- och gradient erhölls med 
915 MHz, varför denna frekvens valdes (våglängd i vävnad 4.4 
cm, absorptionslängd 3 cm). 2 450 MHz gav liten värmebild och 
mycket stor värmeförlust i matande kabel som naturligt måste vara 
tunn. För frekvensproven användes bl a inhyrda amatörradiokom- 
ponenter. Kontakt togs även med Televerkets Frekvensförvaltning, 
även om förväntad fri utstrålning kunde bedömas som ytterst obe
tydlig pga den stora dämpningen med applikatorn lokaliserad 
djupt in i kroppen.

En mikrovågsförstärkare uppbyggdes med god styrbarhet och 
försedd med dubbla motvända riktkopplare för exakt mätning av 
nettoeffekten. Generatorn försågs med ferritcirkulatorer för att 
skydda vid ofördelaktig stående våg (SWR). Den utfördes helt 
halvledarbestyckad, max uteffekt 150 watt. Televerket krävde vida
re att oscillatorn skall vara urkopplad i Stand By.

Parallellt med detta arbete utvecklades en helt ny intra-uretral 
kateter varvid jag hade mycket hjälp av ingenjör Gunnar Hekkel- 
strand och hans stora kunskaper om plastkonstruktioner.

För att kunna uppnå en högeffektiv kylning var det nödvändigt 
att ha en kateter bestående av mest tomrum så att ett stort kyl- 
flöde (14 gram/sekund) kunde beskickas utan farligt höga över
tryck (~1 mVp). För att kunna nå en tunn väggtjocklek och även 
uppnå möjligheten att autoklavera allt material som står i kontakt 
med patienten, valdes redan från början silikongummi av högsta 
grade (patientsäker autoklavering vid 135°C).

Ett multilumensystem extruderades med hjälp av en specialtill
verkad dysa. Diametern valdes till 7 mm. En sådan tunnväggig 
kateter med en stelare kärna är smärtfri och lätt att föra in samt 
förhindrar effektivt uretraslemhinnan att skrynklas då den senare 
dilateras, vilket annars skulle kunna äventyra kyltransportfunk
tionen.

Inledningsvis testades med konventionella metalliska tempera
turmätare men för att nå total frihet från växelverkan med mikro
vågsfältet, komma ned i dimension samt för att komma ifrån elek
triska säkerhetsproblem valdes optiska fibersensorer för tempera
turmätningen.
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9. Ritning på den utvecklade intra-uretrala katatern som införes genom 
urinröret till urinblåsan där en uppblåsbar förankringsballong sörjer för 
lokalisationen och så att kylfönster och mikrovågsapplikator befinner sig 
exakt i rätt läge i prostatakörtelns övre del. Katetern utgöres av ett extru- 
derat tunnväggigt multilumensystem i silikongummi. Katetern kan åter
användas omkring 100 ggr men autoklavsteriliseras mellan varje använd
ning i 135°C vattenånga för att helt undanröja risken för kontamina- 
tion. Källa: Se bild 1.

Genom temperatursensorns oundvikliga närhet till kyllumen 
uppstår ett systematiskt modifierande mätfel. Då denna deviation 
är mycket lika för olika kateterindivider har felet kunnat kom
penseras till ett obetydligt restfel med ett i datorn inlagt polynom 
innefattande även den av systemet kända kyltemperaturen. Dvs 
temperaturmätningen blir ”true”.

Ett omfattande arbete var programmeringen av huvuddatorn 
(totalt ingår fyra sammankopplade datorsystem). Som dator an
vändes en för realtid anpassad och avstörd PC.

Svårigheten vid denna typ av projekt är att hårdvaran inte finns 
färdig vid inledningen av kodningen. Mjuk- och hårdvara måste 
sas byggas parallellt. Totalt nedlade jag över 450 timmars arbete 
på kodningen. Arbetet strukturerades så att jag först hemma på 
kvällstid gjorde skelettet i koden samtidigt som dagarna användes 
för att bygga och testa hårdvaran. Koden måste göras med sådana 
interrupt-strukturer att viktiga funktioner aldrig kan hamna i 
”bakgrunden” eller i ändlösa lopar etc.
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ECP-tekniken Tekniken, som tillhör familjen TUMT (Trans Uretral Mikrovågs 
Termo Terapi), gavs nu namnet ECP som står för ”Electro Coa- 
gulation /Partially/ of the Prostatic Gland”. Att denna förkortning 
även kan skämtsamt uttydas som ”Easy Pee” var knappast en nack
del.

Utrustningen fick formen av en cirka en meter hög rackenhet 
på hjul med en vikt av omkring 120 kg. Ovanpå denna återfin
nes sedan huvuddatorn ON LINE med tangentbord och bild
skärm.

Den första behandlingen utfördes på Karolinska Sjukhusets uro
logiska klinik i september 1991. Denna behandling liksom föl
jande har alltid gått utmärkt, vi har aldrig behövt avbryta en 
behandling. Från starten behandlade vi under 60 minuter.

Vid behandlingarna uppritas väsentliga parametrar som kurvor 
på skärmen och dessa lagras samtidigt på hårddisken och kan stu
deras med ett speciellt utvecklat statistikprogram. Jag har alltid 
själv medverkat vid behandlingarna vid KS och St Göran och där
vid har funktionerna kunnat förfinas på ett mycket effektivt sätt. 
Samtidigt har jag i lugn avstressad miljö kunnat samtala med 
omkring 150 patienter och fått mycket värdefulla synpunkter.

Med hjälp av dessa data utförs analysarbete samtidigt som en 
datorbaserad modell kontinuerligt utvecklas. Denna tre-dimen- 
sionella modell är baserad på den sk Bio-Heat ekvationen med 
Laplace gradientbeteende och för simuleringen av cellpåverkan 
använder jag en modifiering av Arrhenius reologiska integralek
vation, publicerad första gången år 1889. Bl a kan ofta en succes
siv reduktion av värmningsmotståndet ses under behandlingen 
som ett tecken på att perfusionen i de centrala delarna av det 
behandlade området delvis slagits ut. Modellen innefattar simu
lerad perfusion.

Behandlings- Detta arbete kalibrerat med kliniska data visade under sensomma- 
tiden kortas ren 1992 att det skulle gå att reducera behandlingstiden till endast 

30 minuter totalt. Detta är naturligtvis av stort värde för både pati
ent och personal. Professor Peter Ekman godkände i augusti 1992 
behandling med endast 30 minuters exponeringstid samtidigt som 
vi började skissa på en randomiserad multicenterstudie med sk 
sham-arm för noggrann bestämning av placeboeffekten (systemet 
fanns vid denna tidpunkt på flera sjukhus i Sverige samt i England). 
Sham-studien leds av en doktorand i urologi.

Resultaten från dessa nu allmänt tillämpade kortare behand
lingar visade sig bli mycket goda. Docent Bo Bergman vid KS 
Urologiska klinik kunde i en sammanställning visa att samtliga 
behandlade patienter återfick normalt urinflöde för sin ålder samt 
även blev kvitt mycket av de besvärande trängningarna. Be-
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10. Poliklinisk behandling av benign prostata hyperplasi (BPH) vid 
urologmottagningen, KS. Docent Bo Bergman och författaren utför här 
den helt icke-invasiva operationen som endast pågår 30 minuter. Patien
ten, som är helt opåverkad (några patienter kan besväras av ”falska”, av 
värmen framkallade, trängningskänslor), kan direkt efteråt gå hem men 
måste naturligtvis komma tillbaka för noggranna undersökningar vid 
flera senare tillfällen. Till vänster syns ECP konsolen med den intra-ure
trala katatern införd genom urinröret. Optimal klinisk effekt nås först 
efter några månader. Källa: Se bild 1.

handlingarna, som nästan alltid sker polikliniskt, är inte så obe
hagliga för patienterna och någon annan bedövning än det i glid- 
gelen inblandade xylocainet behövs ej. Genom den effektiva kyl
ningen blir slemhinnetemperaturen till visst djup endast måttligt 
förhöjd vilket i hög grad bidrar till lågt obehag.

Knappt 4.2 wattsekunder kan förändra temperaturen 1 grad per 
sekund hos 1 gram vävnad (även blod) och vid behandlingarna 
tillföres 25 till 90 watt. Temperaturen i prostatas varmaste delar 
kan nå 55°C men temperaturen i urinröret får aldrig överskrida 
46 grader (är ofta tom lägre än 37°C pga den lokala kylningen). 
Temperaturen i tarmslemhinnan övervakas också noga och får 
aldrig överskrida 43°C. En så hög temperatur som 55°C leder 
snabbt till dödliga cellskador. Terapeutiska nivåer kan uppnås 
inom 2 till 3 minuter (den icke-stationära fasen). Cirka 21 gram 
vävnad nås av en energidissipation cirka 2 500 ggr den normala 
metabolismens (600 Watt/m\ dvs energiutvecklingen i patienten 
är under behandlingen närmast fördubblad och patientens gene
rella kroppstemperatur stiger cirka 1°).

Idag har åtta behandlingssystem för BPH tillverkats och finns 
förutom i Sverige också i Norge, England och Ryssland. Även
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detta system är godkänt av Semko samt finns patentintrångs- 
granskning och patentansökningar för de speciella tekniker som 
utvecklats.

Framtiden får utvisa hur tekniken slutgiltigt kommer att vär
deras för behandling av BPH. Själv är jag säker på att detta är en 
utmärkt icke-invasiv teknik för skonsam och närmast riskfri men 
också billig behandling av väl utvalda och kanske även ”tidiga” fall 
av BPH.

Det är mycket viktigt att informera patienterna om att den när
maste veckan efter en behandling kan innebära en hel del problem 
såsom sveda, blod i urinen etc. Patienten har ofta under några 
dagar postoperativt en kateter så att urinstopp inte inträffar pga 
svullnaden som kan uppstå. Troligen kan dock kateter helt und
vikas med en mindre dos av ett sk antiflogistiskt farmaka.

Högeffekt ultraljud
Detta arbete utgör mitt ”drömprojekt”, en ”akustisk strålkniv”. 
Jag har nu arbetat med högeffekt fokuserat ultraljud för tumörte
rapi i olika omgångar under närmare femton år. Problemet med 
denna extremt potentiella teknik är att den är så oerhört svår och 
komplex.

Samtidigt ligger potentialen i att tekniken innebär en möjlig
het till helt icke-invasiv sk ablation av t ex en tumör. Detta då, i

11. Bilderna visar det upp- 
kast som pga strålnings- 
trycket (radiation pressure) 
erhålles hos en fri vattenyta 
då en (icke-fullskalig) foku
serad experimenttranducer 
(f = 80 mm) riktas under
ifrån och upp med fokus i 
vattenytan. Verkan av den i 
texten nämnda kaviations- 
spridningen framträder tyd
ligt. Övre bilden är sålunda 
utförd med kranvatten med 
stort innehåll av lösta gaser 
(ger stort fokalområde) me
dan undre bilden är utförd 
med avgasat vatten (ger 
nålformat fokalområde). 
Notera särskilt vattenpelar
nas bas. Källa: Se bild 1.
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Kavitation

motsats till fallet för joniserande strålning, utan att någon begräns
ning föreligger pga den sk ackumulerade helkroppsdosen. Dvs i 
princip kan behandling med denna teknik tänkas upprepas ett fler
tal gånger (förhoppningen är dock inte att man skall kunna bota 
en svår tumör med tekniken, men att väl lindra besvären och kan
ske fördröja progressen).

Principen är enkel att ytligt beskriva. Utåt liknar nämligen 
utrustningen en ESVL-maskin. Ljudvågor genereras vid en frekvens 
i området 1 MHz (våglängd i vävnad cirka 1.5 mm) och så att dessa 
konvergerar mot ett fokalområde likt solen genom ett brännglas. 
Ljudet utsättes för en dämpning på sin väg genom vävnad men kan 
nära målet ge upphov till en hög intensitet. Då nås i fokus ett fler
tal fenomen såsom kavitationsbildning, friktionsvärme, mikrojet- 
strömning, i vissa fall tom bildning av fria radikaler.

Tillföres ljudet kontinuerligt uppstår stående-vågbildning genom 
interfererande reflektioner. I sin tur ledande till ett tre-dimensio- 
nellt stående-våg- eller fasgrid-mönster (jmfr laserholografi) i väv-

12. Bild av den nu uppbyggda fullskaliga ”akustiska strålknivsgene- 
ratorn” där ingenjör Bo Lindström (medhjälpare till författaren sedan 
många år) här utför uppmätning av faslinjariteten från de olika piezo
elektriska delelementen. Källa: Se bild 1.
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naden med speciellt ”lockande positioner” för växande och dyna
miskt växelverkande, i olika svängningsmod oscillerande bubblor.

Ett av huvudproblemen är att bildade kavitationsbubblor 
genom ickelinjär dämpning och brytning kan blockera den avsed
da geometriska utbredningen, dvs det teoretiska fokalområdet kan 
mycket lätt bli ostabilt med skador på fel positioner tom långt 
ifrån fokus. Skall metoden kunna tillämpas kliniskt krävs sanno
likt därför en mycket sofistikerad styrning där olika tekniker 
användes för att övervaka, återföra och bibehålla önskad balans. 
Tekniken har också stark koppling till modern kaosteori.

Idag sker omfattande experiment med tekniken och en fullskale- 
transducer uppbygges fn tillsammans med kringutrustning. Lik
nande aktivitet rapporteras också från andra grupper i världen och 
framtiden får på nytt visa om tekniken kan komma att tillämpas 
rutinmässigt för skisserade icke-invasiva ingrepp.

Summary Medical technological developments in a small firm in 
Sweden

In this article development work in the field of medical technology at a 
very small company in Sweden, Comair AB, is described. Several of the 
projects are funded by The Swedish Board of Technical Development 
(STU/NUTEK).

Most of the clinical research- and evaluation work is performed at the 
Karolinska Hospital and St Göran Hospital, Stockholm.

Four main projects based on ultrasound, shock-waves and micro-waves 
are discussed. 1) Sonocut—a surgical ultrasonic steam-autoclave able 
aspirator for tissue-selective removal of brain tumours, 2) Lithocut—a 
system for often non-hospitalising and non-invasive fracturing of urin- 
ary stones (ESWL), 3) ECP (Electro Coagulation /Partially/ of the 
Prostatic Gland)—a system for policlinic and non-invasive treatment of 
benign prostatic hyperplasi (BPH) with steam-autoclave able intral-ure- 
tral catheter and, finally, 4) a new and potentially promising totally non- 
invasive technique based on high-intensity focused ultrasound with the 
aim of ablating tumour tissue.

Some of the Basic problem profiles for each project are discussed and 
so is also the medical background.

The article focuses on the small company’s problems in this highly- 
high tech and interdisciplinary niche but also on the efficiency possible 
with a small organisation having good scientific teamwork.

None of the projects is completely new in concept; however several 
techniques are further developed and refined to achieve very good cli
nical results combined with low costs for investment and use.
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