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Prevalence of spasticity six months after aneurysmal

subarachnoid haemorrhage – a cohort study

Niklas Bodin

Abstract

Background: Although previous studies show that the prevalence of spasticity after first-ever

stroke is approximately 20 %, all these studies have excluded subarachnoid haemorrhage.

Objective: To estimate the prevalence of spasticity six months after aneurysmal subarachnoid

haemorrhage (aSAH), and to assess if initial paresis at the onset of aSAH is a risk factor for

spasticity.

Methods: In the period April-June 2011, 30 patients with aSAH were recruited at the Uppsala

university hospital. The patients were examined at 1-10 days and six months after the onset of

aSAH. Spasticity was assessed by use of the Modified Ashworth Scale (MAS) and defined as

an MAS score ! 1 in any joint in the upper or lower extremity. Neurological impairment was

assessed by use of the National Institutes of Health Stroke Scale and global disability by use

of the modified Rankin Scale.

Results: Spasticity was present in 5 of 28 (18%) patients at six months. Initial paresis as a risk

factor for spasticity did not reach statistical significance (p=0.082). At six months, the

patients with spasticity had a higher NIHSS median score and more often paresis compared to

the patients without spasticity.

Conclusion: The prevalence of spasticity after aSAH is comparable to that after ischemic or

haemorragic stroke. More studies are needed to find the risk factors for spasticity in patients

with aSAH.
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Introduktion

Subaraknoidalblödning ingår tillsammans med haemorragisk och ischemisk stroke i

strokediagnosen och utgör cirka 5 % av alla stroke. Aneurysmal subaraknoidalblödning

(aSAB) står för ca 85 % av alla subaraknoidala blödningar och uppstår då ett aneurysm i det

subaraknoidala rummet spricker. Globalt är incidensen för aSAB 9/100 000 personår 1. I

Sverige är incidensen av aSAB 10.5 /100 000 personår2 och det innebär att med en population

på 9.2 miljoner så drabbas cirka 970 individer i Sverige av aSAB varje år. Risken att insjukna

är högre för kvinnor än för män och i Sverige finns en gradient där incidensen ökar från söder

till norr. Kända riskfaktorer är hypertoni, rökning och alkoholmissbruk 3. aSAB är en mycket

allvarlig sjukdom där 12 % avlider innan de når fram till sjukhus 1. Mortaliteten är cirka 35 %

mätt en till tre månader efter insjuknandet1 Medelåldern hos den som drabbas är 60 år vilket

tillsammans med den dåliga prognosen gör att det totala antalet levnadsår som går förlorade är

jämförbar med den hos ischemisk stroke 4. En betydande del av dem som överlever drabbas

av olika restsymptom såsom depression, ångest, kognitiv svikt, försämrad livskvalitet och

nedsatt arbetsförmåga 1.

Omfattningen av hjärnskadan efter aSAB beror dels på blödningens storlek men också av

olika komplikationer som kan uppstå den närmaste tiden efter insjuknandet. Hjärnan är under

denna tid extra känslig för syrebrist. Reblödning, vasospasm, cerebral infarkt och akut

hydrocephalus är exempel på komplikationer som kan försämra prognosen för patienten.

Då aSAB i likhet med ischemisk och haemorragisk stroke kan ge syrebrist som kan leda till

bestående hjärnskador, är det möjligt att aSAB även kan ge upphov till spasticitet.



5

Spasticitet är en motorikstörning som kan uppstå vid flera neurologiska sjukdomar såsom

stroke, cerebral pares, multipel skleros, neurodegenerativa tillstånd och ryggmärgsskador.

Således är spasticitet inte ett akut symtom utan mer ett kroniskt tillstånd som utvecklas över

tid. Det finns flera definitioner av spasticitet. Den vanligast förekommande är troligtvis den

av Lance från 1980 5:

 ”Spasticity is a motor disorder characterized by a velocity dependent increase in the tonic

stretch reflexes (muscle tone) with exaggerated tendon jerks, resulting from hyperexcitability

of the stretch reflex as one component of the Upper Motor Neuron (UMN) syndrome.”

Denna definition inbegriper alltså att spasticiteten utgör en komponent av det övre

motorneuronsyndromet. Några av syndromets andra komponenter är positiv Babinskis tecken,

spasmer, klonus, stegrade senreflexer, pares och muskulär trötthet.

Patofysiologin bakom spasticitet är komplex och inte helt klarlagd. Spasticitet kan uppstå vid

skador i motorkortex, hjärnstammen eller ryggmärgen. En isolerad motorneuronskada i

primära motorkortex (Brodmanns area 4) räcker inte för att orsaka spasticitet. Skadan måste

även involvera premotorkortex (Brodmanns area 6), d v s de parapyramidala banorna som

löper ned till ryggmärgen i anatomisk närhet till de pyramidala banorna 6.  Dessa banor har till

uppgift att modulera signaltransmissionerna i reflexbågen i ryggmärgen. Förenklat kan man

säga att när banorna är skadade och inte kan hämma denna reflexbåge, uppstår

En hyperexciterad sträckreflex, vilket ju också stämmer överens med definitionen av

spasticitet. Med tiden kan även reologiska förändringar såsom atrofi och fibros uppstå i

muskler och mjukdelar. Utöver nervskadorna så kan dessa biomekaniska förändringar

avsevärt bidra till en funktionsnedsättande spasticitet 7.
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Spasticitet kännetecknas kliniskt av ett ökat motstånd vid passiv rörelse över en led. I det

typiska fallet ökar motståndet med stigande hastighet. För att gradera spasticiteten används

oftast den modifierade Ashworthskalan (MAS) 8. För patienten kan spasticiteten leda till

kontrakturer, felställningar, smärta, trötthet och trycksår 9. Dessa förändringar får ofta en

negativ inverkan på patientens självkänsla, lust att delta i sociala sammanhang, relationer och

förmåga att exempelvis sköta sin hygien utan hjälp 9.

Svenska studier visar att prevalensen för spasticitet är cirka 20 % hos patienter som drabbats

av sin första stroke 10,11,12. En brittisk studie 13 rapporterade nästan det dubbla, 38 % . Alla

tidigare studier 10,11,12,13 som undersökt spasticitet efter stroke har dock uteslutit SAB, trots att

SAB ingår i strokediagnosen. Eftersom spasticitet kan ge så svåra besvär och det dessutom

finns flera behandlingar att tillgå, är det av intresse att undersöka förekomsten av spasticitet

hos patienter som drabbats av aSAB.

I denna studie undersöks risken att utveckla spasticitet efter aSAB och om pares i arm eller

ben vid insjuknandet är en riskfaktor för att drabbas av spasticitet.
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Metod

Studiedesign:

Studien är en kohortstudie. Patienterna inkluderades under april-juni 2011 från Akademiska

sjukhusets upptagningsområde. Endast individer med aneurysmala SAB inkluderades, då

icke-aneurysmala SAB har en mycket god prognos med få eller inga restsymtom.

Inkluderingarna utfördes av undertecknad, medicine kandidat, och skedde på

neurointensivvårdsavdelning eller neurointermediärvårdsavdelning inom tio dagar efter

insjuknandet. Informationen inhämtades från patienten, via anhörig och från patientens

journal. Vid oklarheter konsulterades neurolog Erik Lundström, medicine doktor.

Medgivande till att delta i studien inhämtades från patienten alternativt via anhörig i de fall

patienten inte var kommunicerbar.

Inklusionskriterier:

1) Förstagångsaneurysmal SAB.

2) Boende i Uppsalas Akademiska sjukhus upptagningsområde, d v s landstingen för Uppsala,

Dalarna, Gävleborg, Örebro, Sörmland och Västmanland.

3) Informerat samtycke från patienten eller via anhörig.

Exklusionskriterier:

1) Patienter som lider av annan allvarlig sjukdom och förväntas avlida inom de närmsta

månaderna.

2) Traumatiskt orsakad SAB.

3) Patienter med tidigare känd spasticitet.
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Patienterna följdes sen upp 6 månader efter insjuknandet. Undersökning och intervju skedde

då på Akademiska sjukhuset eller i hemmet och utfördes även den av undertecknad.

Statistik:

Insamlad data fördes in i ett exceldokument. Därefter utfördes den statistiska bearbetningen i

programmet Statistica (v. 9 för PC) tillsammans med neurolog Erik Lundström, medicine

doktor. Vi beslutade att ett p-värde < 0.05 gällde som gräns för ett statistiskt signifikant

resultat. För att jämföra grupperna med och utan spasticitet användes testerna Student t-test,

Fishers exakta test och Man-whitney U test. Vår nollhypotes var att individer som hade en

initial pares inte löper en ökad risk att utveckla spasticitet sex månader efter aSAB jämfört

med individer som inte hade en initial pares.

Deltagare:

Under perioden april till juni 2011 inkluderades 30 patienter med aSAB. En patient var

felinkluderad, blödningen var icke-aneurysmal, och ingår inte i studien. En annan patient

avled i sviterna av sin blödning. Därmed kvarstod 28 patienter som följdes upp med en 6-

månkontroll.
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Figur 1. Flödesschema för deltagarna i studien:

Åldersfördelningen på deltagarna var normalfördelad och medelåldern var 55 år. Andelen

kvinnor var 18 (62 %) och män 11 (38 %). WFNS-poängen var fördelad så att 13 av

deltagarna hade 1 p., 7 hade 2 p., ingen hade 3 p., 5 hade 4 p. och 3 hade 5p. (se tabell 1.)

Inkluderade april – juni 2011:
 n = 30

Korrekt inkluderade:
n = 29

          Uppföljning 6 mån:
n = 28

Exkluderade:
1 pat pga fel diagnos (icke-

aneurysmal SAH)

Avlidna:
1 pat i sviterna av aSAH
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Tabell 1. Deltagare

Tabell 1: Baslinjedata (N=29)

Variabel Patienter med

spasticitet (n= 5)

Patienter utan

spasticitet (n= 23)

Alla patienter (N=29) P-värde

Medelålder (SD) 60 (13) 54 (11) 55 (11) 0,29**

Kvinnor, n (%) 4 (80) 13 (57) 18 (62) 0,33***

WFNS, n (%)

WFNS 1 0 13 13

WFNS 2 3 4 7

WFNS 3 0 0 0

WFNS 4 0 5 5

WFNS 5 2 1 3

Initial pares*, n (%) 3 (60) 4 (17) 7 (25) 0,082***

*Spasticitet definieras som ! 1 p. på MAS. Initial pares definieras som att det i journalen anges att

patienten har en pares vid första undersökningen efter insjuknandet.

**Student T-test (för oberoende sample)

***Fischers exakta test (tvåsidigt).

Tabell 2. Studieprotokoll

Tabell 2 anger parametrar samt tidpunkten för insamlandet av data.

Parameter Baseline
Dag 1-10

Uppföljning 2
6 mån

Genomgång av inklusionskriterier och informerat
samtycke x

Karaktärisering av SAB x
World Federation of Neurological Societes (WFNS) x
Modified Rankin Scale (mRS) x x
National Institutes of Stroke Scale (NIHSS) x x
Modified Ashworth scale (MAS), spasticitet x x
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Mätinstrument

Förekomst av spasticitet undersöktes med hjälp av den modifierade Ashworthskalan (MAS).

MAS är en sexgradig skala som ger poäng efter graden av motstånd vid passiv rörelse över en

led. Det finns flera andra skalor som mäter spasticitet men ingen har fått sådant genomslag

som MAS. Skalan är tydlig och enkel att använda och har en dokumenterat god reliabilitet 14.

MAS har dock vissa svagheter. Det är exempelvis inte angivet hur positionen ska vara på den

kroppsdel som undersöks. Hastigheten i den passiva rörelsen är heller inte standardiserad.

MAS särskiljer inte den neurogena komponenten från den reologiska och det är upp till

undersökaren att bestämma vilka leder som ska undersökas. Jag valde att använda MAS

eftersom den är den mest använda skalan idag för att mäta spasticitet såväl kliniskt som i

forskning. Detta möjliggör även jämförelser med andra studier om spasticitet. Den passiva

rörelsen i finger-, hand-, armbågs, axel-, höft-, knä- och fotleder undersöktes i tre olika

hastigheter med patienten i sittande eller liggande position. I denna studie definieras

spasticitet som ! 1 p. på MAS i någon led.

 Tabell 3. MAS

                                           Definitionerna för den modifierade Ashworthskalan.

Poäng Definitionerna för de olika skalstegen i den Modified Ashworth scale

0 Ingen ökad tonus

1 Lätt ökad tonus, som ett lätt hugg i slutet av av rörelsen, när man böjer eller sträcker i leden

1+ Lätt ökad tonus, som ett lägg hugg följt av ett minimalt motstånd genom resten av rörelsen
(mindre än hälften av rörelsen)

2 Mer markerad tonusökning genom huvuddelen av rörelsen, men i huvudsak lätt att böja och
sträcka

3 Betydande motstånd. Passiv rörelse är svår

4 Leden är mycket svår att böja eller sträcka

      Tillägg: Om det inte går att röra leden så noteras det som en 9:a.
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Vid ankomsten till Akademiska sjukhuset graderades svårighetsgraden på blödningen med

hjälp av skalan WFNS. Denna utvecklades av World Federation of Neurological Societes och

är en klinisk skattningsskala som är enklare att använda och mer reliabel än tidigare använda

skalor. Glascow Coma Scale är en skala som ger en poäng baserad på patientens motoriska

kontroll, talförmåga och förmåga att öppna ögonen. Allvarligare symptom hos patienten ger

lägre poäng. WFNS är en utveckling av Glascow Coma Scale på så sätt att den även innefattar

om patienten har ett motoriskt bortfall eller inte.

         

                Tabell 4. WFNS.

WFNS GCS (summa) Motoriskt

bortfall

1 15 -

2 13 till 14 -

3 13 till 14 +

4 7 till 12 +/-

5 3 till 6 +/-

För att undersöka neurologiska symptom hos deltagarna använde jag skalan National

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). NIHSS har förekommit i flera utformningar

senaste åren och jag valde den med 11 delmoment och 42 som högsta poäng, vilken är den

mest använda i Sverige idag. Skalan mäter bland annat medvetandegrad, ögonmotorik,

synfältsbortfall, pares i arm eller ben, ataxi, sensibilitetsnedsättning och kognitiva

nedsättningar. Tidigare studier 15 har visat att NIHSS tenderar att överskatta symptom från

vänstra hemisfären och underskatta symptom från hjärnstammen och lillhjärnan. Dock är

skalan enkel och snabb att använda och den har en dokumenterat god reliabilitet och validitet

16 17 18. I denna studie är pares i arm eller ben definierat som en poäng eller mer på delmoment

fem respektive sex i NIHSS.
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Patienternas funktionsnivå mättes med skalan modified Rankin Scale (mRS), som är ett

vanligt förekommande mätinstrument inom strokevården och därför lämplig att använda även

i denna studie. En svaghet med mRS är att den endast tar hänsyn till patientens fysiska

kapacitet och därmed riskerar man att missa psykiska eller kognitiva problem som kan orsaka

nog så mycket lidande för patienten. Reliabiliteten är väl dokumenterad och analyserad i en

reviewartikel 19 från 2009.
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Resultat

Prevalens, lokalisation och grad av spasticitet

Efter sex månader hade 18 % (5 av 28 patienter) utvecklat spasticitet. Av dessa hade två

patienter spasticitet endast i övre extremiteten, ingen endast i nedre extremiteten och tre hade

spasticitet i både övre och nedre extremiteten (se tabell 5.)

Tabell 5. Visar fördelningen och graden av spasticitet hos de fem patienterna.

Lokalisation av spasticitet, n (%): Patienter med spasticitet (n=5):

      Endast övre extremiteten 2 (40 %)

      Endast nedre extremiteten 0

      Övre och nedre extremiteten 3 (60 %)

Grad av spasticitet*, n (%):

       MAS 1 1 (20 %)

       MAS 1+ 3 (60 %)

       MAS 2 1 (20 %)

       MAS 3 0

       MAS 4 0

*MAS-poängen anger den högsta poängen som varje patient hade i någon led.

Initial pares och spasticitet

Av samtliga deltagare hade 7 (25 %) initial pares vid insjuknandet. Tre av de fem patienterna

som sedan utvecklade spasticitet hade en initial pares, medan endast fyra av de 23 som inte

utvecklade spasticitet hade initial pares. Dock finns ingen statistiskt signifikant skillnad

mellan grupperna (p = 0.082). (Se tabell 6.)
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Tabell 6. Visar antalet deltagare med initial pares i de två grupperna.

Variabel: Patienter med

spasticitet (n=5)

Patienter utan

spasticitet (n=23)

Alla patienter (N=29) P-värde
(där vi
jämför pat
med och
utan
spasticitet)

Initial pares *, n (%) 3 (60) 4 (17) 7 (24) 0,082**

* Initial pares definieras som att det i journalen anges att patienten har en pares vid första

undersökningen efter insjuknandet .

 **Fischers exakta test (tvåsidigt).

Spasticitet i relation till andra variabler

Efter sex månader var det fler som hade en pares i gruppen med spasticitet i jämförelse med

gruppen utan spasticitet. Gruppen med spasticitet hade även en högre medianpoäng på NIHSS

i  jämförelse med gruppen utan spasticitet.(se tabell 7.)

Tabell 7. Jämförelse mellan grupperna med och utan spasticitet avseende pares och NIHSS sex

månader efter insjuknandet.

Variabel, n (%): Patienter med
spasticitet (n= 5)

Patienter utan

spasticitet (n= 23)

Alla patienter (N=28) P-värde

Pares i arm 2 (40) 0 2 (7) 0,026*

Pares i ben 3 (60) 1 (4) 4 (14) 0,011*

 NIHSS median

(nedre – övre kvartil)

4 (0-6) 0 (0-1) 0 (0-1,75) 0,039**

Pares i arm och ben definieras som  1 poäng på delmoment 6 respektive 8 på NIHSS. NIHSS anger

totalpoängen vid 6-månaderskontrollen.
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Tabell 8. Visar fördelningen av mRS-poängen i grupperna med och utan pares sex månader

efter insjuknandet.

Variabel, n (%): Patienter med
spasticitet (n= 5)

Patienter utan

spasticitet (n= 23)

Alla patienter (N=28)

mRS 0 0 (0) 1 (4) 1 (4)

mRS 1 1 (20) 9 (39) 10 (36)

mRS 2 1 (20) 6 (26) 7 (25)

mRS 3 0 (0) 7 (30) 7 (25)

mRS 4 3 (60) 0 (0) 3 (11)

mRS 5 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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Diskussion

Prevalens av spasticitet

Denna studie visar att 6 månader efter aSAB hade 18 % (5 av 28 patienter) utvecklat

spasticitet. Resultatet stämmer väl överens med tidigare studier på området. Lundström et al.

visade att ett år efter stroke hade 18 % utvecklade spasticitet 10. Ytterligare en svensk studie11

rapporterade en prevalens på 19 % tre månader efter stroke. Resultaten är likvärdiga trots att

alla tre studier undersökt patienterna vid olika lång tid efter insjuknandet. Detta kan förklaras

av att spasticitet efter stroke verkar uppkomma inom en månad efter insjuknandet 21.  Min

studie visar även att de som drabbats oftare hade spasticitet i övre än i nedre extremiteten.

Denna fördelning av spasticiteten stämmer också överens med tidigare studier gjorda på

ischemisk och haemorragisk stroke 10,11. En prevalens på 18 % och 970 insjuknade betyder att

ungefär 175 patienter utvecklar spasticitet orsakad av aSAB i Sverige varje år. Denna studie

visar att denna patientgrupp finns vilket gör det lättare att ge stöd och behandling åt dessa

patienter.

En svaghet med studien är dess få deltagare. Under studiens gång fick ingen av deltagarna

någon läkemedelsbehandling mot spasticitet men fyra fick någon form av sjukgymnastik. Det

är dock tveksamt om detta påverkar resultatet eftersom sjukgymnastik tyvärr har ytterst

begränsad effekt på spasticitet 20. Patienten som avled insjuknade i en utbredd aSAB med

ventrikelgenombrott och avled två månader senare med omfattande hjärnskador. Man kan

tänka sig att en så allvarlig hjärnskada ger ökad risk för motorneuronskada och utveckling av

spasticitet, vilket vi aldrig fick tillfälle att undersöka. Vidare finns en liten men teoretisk

möjlighet att spasticiteten hos någon av patienterna inte orsakats av aSAB utan av en ny

stroke eller annan sjukdom som tillstött under 6-månadersperioden.
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Dessa är några faktorer som kan tänkas påverka hur väl mitt resultat korrellerar med den

sanna prevalensen av spasticitet efter aSAB.

Initial pares som riskfaktor för spasticitet

Min studie kunde inte bevisa att initial pares hos patienter med aSAB är en riskfaktor för att

utveckla spasticitet (p=0.082). Detta resultat skiljer sig ifrån vad Erik Lundström et al visar i

en studie från 2010, nämligen att pares vid insjuknandet i förstagångsstroke ökar risken att

drabbas av spasticitet 21. Kanske är det sant att den initiala paresen endast predicerar för

spasticitet efter ischemisk och haemorragisk stroke men inte efter aSAB. Mer troligt är nog att

sambandet skulle kunna bevisas i en större studie på patienter med aSAB. Oavsett, så finns

det svårigheter med begreppet initial pares. Vid genomgången av samtliga tillgängliga

journaler återfanns en bred variation i beskrivandet av pares. Några exempel är ”ljusskygg,

men inget fokalneurologiskt i övrigt” och ”grov kraft u.a.”. Sådana odetaljerade anteckningar

gör det omöjligt att bedöma på vilket sätt kraften i extremiteterna är undersökt, vilket

påverkar tillförlitligheten i informationen. Detta skulle kunna undvikas genom en

standardisering av undersökningsmetoden. Ett förslag är att i det kliniska arbetet konsekvent

använda delmoment fem respektive sex i NIHSS. Ytterliggare en svårighet med att undersöka

initial pares är att en liten del av patienterna väntar flera dagar innan de söker vård. Hos dessa

kan man förstås inte utesluta en initial, övergående pares. Det finns god dokumentation 22,6 på

att spasticitet ofta förekommer parallellt med negativa symptom i övre

motorneuronsyndromet (t ex pares). Mot bakgrund av detta anser jag att initial pares som

riskfaktor för spasticitet hos patienter med aSAB bör undersökas i större studier.
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Spasticitet i relation till andra variabler

Pares i arm eller ben efter sex månader förekom oftare hos gruppen med spasticitet jämfört

med den utan, vilket stämmer överens med tidigare studier 21,6. Sambandet kan förklaras av att

regionerna som svarar för motorkontroll och uppkomst av spasticitet ligger nära varandra i

hjärnan, d v s skadas den ena så skadas ofta även den andra.

Gruppen som utvecklade spasticitet hade en högre medianpoäng på NIHSS jämfört med

gruppen utan spasticitet. Detta kan till viss del förklaras av att det även var vanligare med

pares i gruppen med spasticitet, vilket ger poäng på NIHSS. En annan förklaring kan vara att

en mer utbredd hjärnskada inte bara predicerar för spasticitet utan även yttrar sig som

nedsättningar på flera av de nervfunktioner som undersöks i NIHSS.

Urvalet i denna studie är inte helt representativt eftersom patienterna endast inkluderats från

ett center och under en begränsad tidsperiod. Vidare är det oklart hur många patienter med

aSAB som under inkluderingsperioden inte sökt vård eller avlidit innan ankomst till sjukhus.

Förslag på framtida forskning

Hur ska vi i framtiden identifiera vilka av patienterna med aSAB som löper extra hög risk att

drabbas av spasticitet? I en detaljerad djupgenomgång av journalerna tittade jag på

komplikationerna reblödning, cerebral infarkt, Delayed Cerebral Ischemia och akut

hydrocephalus för de fem patienter som senare utvecklade spasticitet. Jag fann att samtliga

drabbades av minst en av dessa komplikationer under vårdförloppet. Inga slutsatser kan dras

av detta då bristen på tid hindrade mig att analysera samtliga deltagares, men det är inte

orimligt att anta att dessa komplikationer kan vara riskfaktorer för att utveckla spasticitet. För
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den intresserade redovisas en fallbeskrivning (appendix 3) av en av patienterna, som under

efterförloppet drabbas av en rad komplikationer och sedan utvecklar spasticitet.

Varför är det viktigt att ta reda på vilka av patienterna som löper extra stor risk att utveckla

spasticitet? Förutom att ge information till patienterna så skulle det ge bättre möjlighet att

upptäcka och behandla spasticiteten i ett tidigt skede, vilket ger bäst effekt. I framtiden kanske

man till och med kan förhindra att spasticiteten uppstår. En forskargrupp vid universitetet i

Keele i Storbritannien gav en låg dos botulinumtoxin eller placebo till 30 patienter som

utvecklat en pares i armen inom tre veckor efter stroke23. Därefter undersöktes armfunktionen

och graden av spasticitet vid flera tillfällen fram till 20 veckor efter behandlingen. För de 17

patienter som initialt hade en komplett pares skedde en större förbättring av armfunktionen i

gruppen som fick behandling jämfört med placebogruppen. Graden av spasticitet utvecklades

också långsammare i behandlingsgruppen så länge botulinumtoxinet var verksamt i

musklerna. Trots att detta är en liten pilotstudie så är den ett exempel på hur nya

behandlingsstrategier eller till och med profylax mot spasticitet kan bli aktuella i framtiden.

Sammanfattning

Min studie visar att prevalensen av spasticitet sex månader efter aSAB är 18 % och därmed

jämförbar med den efter ischemisk och haemorragisk stroke. Fler och större studier krävs för

att kartlägga vilka av patienterna med aSAB som löper extra hög risk att drabbas. Denna

kunskap skulle göra det möjligt att identifiera och erbjuda behandling till patienterna i ett

tidigt skede, vilket är av stor vikt för att framgångsrikt behandla spasticitet.
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Författarens tack

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare dr Erik Lundström, som alltid varit tillgänglig

och med stort engagemang hjälpt mig i mitt arbete med denna uppsats. Vidare vill jag tacka

alla patienter som medverkat i denna studie och därmed gjort det möjligt att få fram ny

kunskap som kan gagna andra människor i framtiden.



1a Medvetandegrad
Enligt RLS-85

0. Vaken och alert (RLS 1).

1. Slö, men kontaktbar vid lätt stimulering (RLS 2).

2. Mycket slö, kräver upprepade eller smärtsamma stimuli för kontaktbarhet eller för   

    att följa uppmaning (RLS 3).

3. Coma. Pat okontaktbar. Reflex- eller automatiska rörelser (RLS 4-8).

1b. Orientering
Fråga patienten om aktuell månad och patientens 

ålder. Ge inga ledtrådar. Första svaret gäller.

0 Två rätt.

1. Ett rätt. Ges också om intuberad/dysarti/annan språksvårighet.

2. Inget rätt. Ges om afasi/coma.

1c Förståelse. 
Ge kommando (visa inte) Slut ögonen! Knyt handen 

(icke paretisk sida) Om afatisk patient utförs panto-

mim

0. Två rätt.

1. Ett rätt.

2. Inget rätt.

2. Ögonmotorik/ögonställningar
Observera först ögonställningen, testa sedan ögonrö-

relserna åt höger och vänster sida. Om patienten inte 

lyder uppmaningen, prova dolls eye-manöver (vrid 

huvudet).

0. Ua.

1. Partiell blickpares (=déviation conjugée som kan övervinnas viljemässigt eller med

    dolls eye.) Perifer ögonmuskelpares.

2. Komplett blickpares (=deviation conjugée) som inte kan övervinnas viljemässigt 

    eller med Doll´s eye.

3. Synfält
Använd konfrontationstest, t.ex. fingerräkning eller 

genom att föra handen ”hotfullt” mot patientens öga. 

Om patienten är blind på ett öga, kontrollera det 

friska ögat.

0. Ua.

1. Partiell hemianopsi (t.ex. kvadrantopsi). Visuellt utsläckning/neglekt (testas med 

    bimanuell konfrontation).

2. Komplett hemianopsi.

3. Bilaterala synfältsdefekter (t ex blind inklusive kortikal blindhet).

4. Facialispares
Medvetandesänkt eller afatisk patient testas genom 

att skatta reaktionen på smärtsamt stimuli.

0. Ua.

1. Partiell central facialispares (utslätad nasolabialfåra, asymetri vid leende).

2. Komplett central facialispares.

3. Perifer facialispares.

5. Pares i arm
Patienten i liggande. Lyft armarna till Grasset-ställ-

ning (=lyft armarna 45 grader, om liggande). Be pa-

tienten hålla kvar i 10 sekunder. Testa icke-paretiska 

sidan först. Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.

0. Håller kvar i 10 sekunder.

1. Sjunker inom < 10 sekunder men når ej sängen.

2. Faller till sängen < 10 sekunder, visst motstånd mot gravitation.

3. Armen faller omedelbart men kan röras mot underlaget.

4. Ingen rörlighet i armen.

6. Pares i benen
Patienten i liggande. Rakt benlyft till 30 grader. Be 

patienten hålla kvar benen i 5 sekunder. Testa icke-

paretiska sidan först. Amputation eller kontraktur ger 

0 poäng.

0. Håller kvar i 5 sekunder.

1. Sjunker inom < 5 sekunder, men når ej sängen.

2. Faller till sängen < 5 sekunder, visst motstånd mot gravitation.

3. Benet faller omdelebart, men kan röra sig mot underlaget.

4.  Ingen rörlighet i benet.

7. Ataxi
Testas med knä-häl och finger-näs prov. Avser endast 

cerebellär symtomatologi. Om patienten är ampute-

rad, inte förstår eller är hemiparetisk ges 0 poäng.

0. Ua.

1. Ataxi i en extremitet.

2. Ataxi i två extremiteter.

8. Sensibilitet (smärta)
Testas med nål. Avses endast dysfunktion pga stroke. 

Medvetandesänkt eller afatisk patient skattas med 

smärtsamt stimuli. Patient i coma ges 2 poäng.

0. Ua

1. Lätt till måttlig nedsättning, olika grader av förändrad känselupplevelser men pat är

    medveten om att hon berörs.

2. Svår, eller total nedsättning, pat omedveten om beröring. Pat med hjärnstamsstroke

    och bilateral känselnedsättning. Patient i coma.

9. Språk/kommunikation
Be pat beskriva bilden, namnge föremålen och läsa 

meningarna.

0. Ua

1. Lätt-måttlig dysfasi. Svårighet att namnge och att finna ord, parafasi,

    omskrivningar eller lätta-måttliga svårigheter att förstå eller uttrycka sig.

2. Svår afasi.

3. Mutism eller global afasi.

10. Dysartri
Be pat läsa ord från listan, tala inte om varför! Intu-

berad pat ges 0 poäng.

0. Ua

1. Lätt dysarti, sluddrar på några ord eller förståeligt med svårigheter.

2. Svår dysarti, oförståeligt tal eller är mutistisk.

11. Utsläckning/neglect
A. Utgå från tidigare test, särskilt synfält och 

språk. B. Be patienten blunda. Berör samtidigt 

hö/vä sida. Vid uttalat synfältsbortfall men 

samtidigt normal uppfattning av hudstimulering 

ges 0 poäng. Om afasi ges också 0 poäng om 

pat förefaller reagera normalt vid hudstimule-

ring.

0. Ua.

1. En modalitet nedsatt.

2. Uttalad hemi-inattention för en modalitet eller hemi-inattention för mer än en 

    modalitet. Känner inte igen sin egen hand.

Personnr: _____________________ Namn:____________________________ Datum ____________ Kl._______

NIH stroke-skala (version utan hand för Riks-Strokeregistrering)

 Poäng

 Höger

  Vänster

 Höger

 Vänster

  Totalpoäng NIHss

Version: 19 augusti 2010                                        Pat ID: ____



Provided by the Internet Stroke Center — www.strokecenter.org 

MODIFIED Patient Name: ___________________________  
RANKIN Rater Name: ___________________________  
SCALE (MRS) Date: ___________________________  

 

Score Description 
 

0 No symptoms at all 
 
 

1 No significant disability despite symptoms; able to carry out all usual duties and activities 
 
 

2 Slight disability; unable to carry out all previous activities, but able to look after own affairs 
without assistance 

 
 

3 Moderate disability; requiring some help, but able to walk without assistance 
 
 

4 Moderately severe disability; unable to walk without assistance and unable to attend to own bodily 
needs without assistance 

 
 

5 Severe disability; bedridden, incontinent and requiring constant nursing care and attention 
 
 

6 Dead 
 
 
TOTAL (0–6): _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
References 
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Scott Med J 1957;2:200-15 
 
Bonita R, Beaglehole R.  “Modification of Rankin Scale: Recovery of motor function after stroke.” 
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Van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. “Interobserver agreement for the assessment of 
handicap in stroke patients.” 
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Appendix 3.

Fallbeskrivning, Annika 40 år.

Bor med sambo och två barn. Arbetar.
Tablettbehandlad hypertoni.

31/10 Insjuknar i bilen på väg hem från Norrköping med plötslig och kraftig huvudvärk.
Inkommer till akuten i Norrköping där CT visar subaraknoidalblödning med inslag av
hydrocephalus. Pat är initialt RLS 2 och har inga pareser.

Pat transporteras till Linköping, intuberas och erhåller V-drän. CT-angiografi kan inte påvisa
något aneurysm eller annan blödningskälla.

Pat extuberas och överförs till NIMA på UAS. Fortsatt misstänkt aSAB.

5/11. V-dränet dras.
9/11. Episod med plötslig vänstersidig svaghet som sitter i ca 30 min. Akut CT visar inga
nytillkomna förändringar. Den planerade CT-angiografin samma dag får skjutas upp. Hela
tiden RLS 1.
15/11 Krampar. Ljusstela, vida pupiller. RLS 3b. Intuberas och Akut CT visar nytillkommet
subaraknoidalt blod vars fördelning inger misstanke om aneurysm i bakre cirkulationen.
Således verifierad reblödning. Får nytt V-drän och återförs intuberad till NIVA.

Senare samma dag bekräftar CT-angiografi ett aneurysm. Komplicerad embolisering utförs,
aneurysmet spricker två gånger under ingreppet.

16/11 Kontroll-CT visar nytillkomna ischemiska lesioner i området för aneurysmet (a.cerebri
posterior dx)
18/11 extuberas.
19/11 Status: Nytillkommen pares vä arm, mkt svag vä ben.
Stigande feber och CRP. E Coli i urin. Erhåller Claforan.
19-30/11. Fortsatt febril och utvecklar smärta i benen. Likvor: växt av KNS, stegring
monocyter och glukoskonsumption. Pat får meningitbehandling: Claforan och Vancomycin.

2/12. V-dränet dras.

3/12 Patienten blir tröttare. Sjunker från RLS 1 till 2. CT visar vidgade ventriklar och
bekräftar misstanken om Akut hydrocephalus. Får ett lumbaldränage senare samma dag.

3-12/11. Vårdas kvar pga smärtproblematik i benen (smärtkonsult inkopplad), intravenös
antibiotika mm.

13/12. Utskrivs till medicinkliniken i Bollnäs.

Sammanfattningsvis initialt RLS 2 och inga pareser. Under vårdförloppet kramper,
reblödning, komplikationer under embolisering, cerebral infarkt, meningit och akut
hydrocefalus. Jag träffar patienten sex månader efter insjuknandet i samband med
uppföljningen i studien och hon har då spasticitet i vänster axel och armbåge samt pares i
vänster arm och ben.
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