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En akut, nästan total tetrapa-
res drabbade en 70-årig kvinna,
som i samband med status asth-
maticus krävt respiratorvård,
icke-depolariserande neuromus-
kulär blockad och kortikosteroi-
der i högdos.

Cellfysiologiska och bioke-
miska studier av enskilda mus-
kelcellssegment från paretisk
muskel visade att paresen var
orsakad av en total förlust av
muskelcellens primära moleky-
lära motor – myosin – medan
kontraktila och regulatoriska
proteiner i aktinfilamentet var
opåverkade.

Mekanismerna bakom denna
farmakautlösta tetrapares är
ofullständigt kända. En möjlig
orsak är en direkt myotoxisk ef-
fekt av farmaka och samtidig
membranskada i muskelceller.

För snart 20 år sedan beskrevs för
första gången ett fall av akut tetrapares,
vilken debuterade efter flera dygns be-
handling med icke-depolariserande
neuromuskulär blockad (NMB) samt
kortikosteroider. Patienten var en ung
kvinna som i samband med ett status
asthmaticus-anfall krävt respiratorvård
[1].

Under 1990-talet har denna farma-
karelaterade tetrapares uppmärksam-
mats mer, och nu är mer än 70 fall rap-
porterade, i huvudsak från USA [2-8]
men även från Japan [9], Australien
[10] och Europa [11, 12]. I klinisk rutin-

vård är emellertid tillståndet föga känt
[4, 11].

Två typer av pares
Två typer av pares har beskrivits ef-

ter avslutad NMB: 1. En kortvarig akut
pares som består under några timmar
upp till flera dygn. Orsaken är sannolikt
en förlängd neuromuskulär blockad
[13]; 2. En mer utdragen men reversibel
tetrapares, som varar från några veckor
till flera månader och som kräver inten-
siv och långvarig rehabilitering. I vissa
fall har den orsakats av enbart NMB,
men vanligen – och i de allvarligaste
fallen – har icke-depolariserande bloc-
kadfarmaka administrerats i kombina-
tion med kortikosteroider i högdos, i
allmänhet vid behandling av status asth-
maticus [1-3, 12]. I denna artikel kon-
centrerar vi oss på den långvariga pare-
sen och dess etiologi.

I typiska fall varierar graden av för-
lamning av den spinalnervsinnerverade
bål- och extremitetsmuskulaturen från
lätt till total, medan hjärtmuskel och
kranialnervsinnerverad muskulatur
vanligen inte drabbas [3]. Enstaka fall
med oftalmoplegi har dock rapporterats
[14]. Kännetecknande är intakta senso-
riska och kognitiva funktioner. Dys-
funktionen är således begränsad till den
motoriska enheten, dvs motoneuronet,
ändplattan och/eller muskelcellen.

Lindriga former förbises troligen
Morfologisk och elektrofysiologisk

diagnostik visar att de patologiska för-
ändringarna är begränsade till ändplat-
tenivå [15, 16] och muskelcellsnivå [3].
Den dominerande uppfattningen är att
paresen har en myopatisk genes [3, 4,
16], men också en dysfunktion i den
neuromuskulära transmissionen har fö-
reslagits spela en avgörande roll
[15,17]. Förmodligen är åtminstone de
lindrigare formerna av denna tetrapares
relativt vanliga, men de förbises eller
feldiagnostiseras ofta [4, 11].

Vi vill med denna artikel öka känne-
domen om den allvarliga akuta farma-
kautlösta paresen för att förbättra utsik-
terna till tidig diagnostik och rehabilite-
ring. Dessutom försöker vi klargöra
mekanismerna bakom paresen samt
visa hur diagnostiken kan förbättras ge-

nom cell- och molekylärfysiologisk
teknik för studium av enskilda muskel-
celler tillsammans med elektrofysiolo-
giska och histopatologiska metoder.

Fallbeskrivning
En 70-årig kvinna kom akut till sjuk-

hus efter några dagar med influensalik-
nande symtom och tilltagande svårig-
heter att andas. Hon hade kronisk inva-
lidiserande andningssvikt på grund av
astma och emfysem. Patienten stod på
salbutamol (Ventoline), ipratropium
(Atrovent), salmeterol (Serevent) och
flutikason (Flutide) för inhalation samt
teofyllinpreparat och prednisolon 5
mg/dygn per os.

Symtombilden dominerades av oro
och obstruktivitet. Behandlingen mot
astma inleddes på akutmottagningen,
men patienten blev inte bättre och över-
fördes därför till intensivvårdsavdel-
ningen. Där sattes också försiktig sede-
ring in, och inom några timmar inleddes
respiratorbehandling på grund av kol-
dioxidretention. Hypoxi förekom inte
under det akuta skedet.

Under de fyra första vårddygnen
blev patienten extuberad och reintube-
rad två gånger, varje gång på grund av
oro, obstruktivitet och koldioxidreten-
tion efter sedering. Hon bedömdes där-
efter behöva en längre tids andnings-
stöd och trakeotomerades under det
sjätte vårddygnet.

Respiratorbehandlingen pågick kon-
tinuerligt i tio dygn, då kvinnan också
behandlades med steroider, bronkdila-
terande läkemedel och antibiotika. På
sextonde vårddygnet började hon tränas
ur respiratorn och fick spontanandas i
korta perioder, vilka successivt förläng-
des dag för dag. Samtidigt upptäcktes
en nästan total tetraplegi med intakt mi-
mik. Den exakta tidpunkten när förlam-
ningen uppstod är inte känd, eftersom
patienten varit sederad en vecka efter
trakeotomin på grund av cirkulatorisk
och respiratorisk instabilitet.

Tetrapares och muskelatrofi
Neurologisk bedömning visade nor-

mal funktion av kranialnervsinnerverad
muskulatur och normal sensorisk funk-
tion. Vidare noterades tetrapares samt
uttalad atrofi av extremitetsmuskulatu-
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ren. Två likvoranalyser, som gjordes se-
dan tetraplegin upptäckts, visade lik-
som datortomografi av hjärnan normala
förhållanden. På grund av klinisk miss-
tanke om Guillain–Barrés syndrom
gavs dock 20 g immunglobulin (Gam-
magard) intravenöst fem dygn i följd.

Nutrition tillfördes inledningsvis pa-
renteralt och från sjunde dagen via
sond. Multivitaminpreparat gavs under
vårdtiden, liksom glutamintillskott. Be-
handlingen inriktades i övrigt mot in-
fektion, hjärtsvikt, trombos- och ulcus-
profylax enligt vedertagna intensiv-
vårdsprinciper.

Avled av respirationssvikt
Den fortsatta rehabiliteringen gick

mycket långsamt, men efter en månads
vård kunde patienten klara sig utan re-
spirator flera dygn i sträck. Hon var va-
ken, kommunicerade med omgivning-
en, och muskelkraften började långsamt
återvända.

Under rehabiliteringen tillstötte yt-
terligare infektion med allmänpåver-
kan, så att hon på nytt behövde respira-
tor. Efter omkring en vecka kunde kvin-
nan åter mobiliseras, nu med respirator-
hjälp. Under den sjunde veckan började
hon åter spontanandas under korta peri-
oder, hon kunde röra händer och fötter
och sitta i stol med stöd. Efter åtta vec-
kors vård, och i en fas av långsam resti-
tution av muskelfunktionen, avled pati-
enten på grund av respiratoriska kom-
plikationer.

Steroider och relaxantia
Under vårdperioden fick kvinnan to-

talt 184 mg betametason intravenöst,
varav 107 mg under de första sju dyg-
nen. Från femte dygnet gavs även inha-
lationsbehandling med steroiden bude-
nosid (Pulmicort). Dygnsdosen var
3 mg, uppdelad på sex tillfällen, under
en veckas tid. Den minskades därefter,
och från fjärde veckan och under resten
av vårdtiden gavs 0,75 mg per dygn vid
tre dostillfällen.

Patienten intuberades tre gånger un-
der de fyra första dygnen, och vid varje
tillfälle gavs 75 mg succinylkolin (Ce-
locurin) intravenöst. I samband med
trakeotomi gavs en engångsdos på 30
mg atrakurium (Tracrium) i v. Patienten
fick i övrigt inga läkemedel med speci-
fika effekter på den neuromuskulära
transmissionen.

Laboratoriefynd
Blodprov tagna under det första

vårddygnet visade förhöjda värden för
CK, ASAT/ALAT och LD, värden som
ökade under de första dygnen för att nå
sitt maximum på fjärde dygnet (µkat/l:
CK 12,9; ASAT 20,7; ALAT 19,3 och
LD 36,3).

Under de närmast följande dygnen

sjönk serumenzymnivåerna, som där-
efter var relativt stabila strax ovanför
övre normalgränsen för CK, 50 procent
över övre referensnivå för LD och vid
ungefär dubbla normalnivån för
ASAT/ALAT. Analys av LD-isoenzy-
mer visade främst ökning av LD 1–3
men även LD 4–5.

Värdet för alkaliska fosfataser steg
efter halva vårdtiden till maximalt 56,2
µkat/l, sjönk därefter något, men låg se-
dan kvar på omkring tiofaldigt förhöjda
nivåer. Isoenzymer från levern domine-
rade.

Elektroneurografi och
elektromyografi
Elektrofysiologiska registreringar

utfördes på 20:e, 33:e och 39:e vård-
dygnet. Elektroneurografi (ENeG) vi-
sade väsentligen normala sensoriska
ledningshastigheter och amplitudsvar
vid samtliga tre undersökningstillfällen
(nn suralis, medianus och ulnaris). De
motoriska ledningshastigheterna var
inom eller strax nedanför normalgrän-
sen, medan amplitudsvaren var extremt
låga eller saknades vid de tre tillfällena
(nn peroneus, medianus och ulnaris).
Dock noterades en tendens till ökande
motoriska amplitudsvar från första
(0–0,2 mV) till andra (0,2–0,5 mV) och
tredje (0,2–0,7 mV) undersökningstill-
fället vid supramaximal stimulering.

Vid nio upprepade stimuleringar (1,
2 och 5 Hz) av n ulnaris registrerades ett
väl bibehållet EMG-amplitudsvar från
m abductor digitus V vid samtliga un-
dersökningstillfällen. Avsaknaden av
patologiskt dekrement av de motoriska
amplitudsvaren tyder på intakt neuro-
muskulär transmission.

Såväl EMG-mässigt som kliniskt no-
terades en tämligen välbevarad funktion
i m deltoideus under hela observations-
perioden. Vid det första undersöknings-
tillfället sågs varken kliniskt eller EMG-
mässigt några tecken på volontär aktive-
ring av övriga undersökta extremitets-
muskler (mm tibialis anterior, quadri-
ceps, interosseus dorsalis I, extensor di-
gitorum communis och biceps brachi).

Vid de två följande EMG-undersök-
ningarna registrerades volontärt rekry-
terade motoriska enheter i m interos-
seus dorsalis I och m tibialis anterior,
vilka hade ett uttalat myopatiskt utseen-
de. Denna EMG-aktivitet föregick kli-
niska tecken till vikande pares.

Först vid det tredje undersöknings-
tillfället observerades viljemässiga rö-
relser i distal övre och nedre extremi-
tetsmuskulatur. Vid samtliga tillfällen
registrerades sporadisk förekomst av
patologisk spontanaktivitet i paretisk
extremitetsmuskulatur, i huvudsak i
form av fibrillationspotentialer.

Histopatologiska muskelfynd
Perkutana muskelbiopsier togs från

m tibialis anterior på 20:e och 39:e
vårddygnet. De dominerande histopa-
tologiska fynden från den första biopsin
utgjordes av: 1. en uttalad muskelfiber-
atrofi; 2. avsaknad av myofibrillär ATP-
as-aktivitet i skelettmuskelceller (men
välbevarad aktivitet i den glatta musku-
laturen från intramuskulära blodkärl);
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Figur 1. Två enskilda
membranpermeabiliserade muskelceller
från m tibialis anterior i vila (Relax) och
vid maximal aktivering med mycket hög
kalciumkoncentration (pCa 4,5). Den ena
muskelcellen är från normal muskel (A)
och den andra (B) från den tetraparetiska
patienten 20 dygn efter avslutad NMB
och kortikosteroidbehandling. Den
horisontella kalibreringslinjen motsvarar
50 µm.



3. vakuolära förändringar samt tecken
till muskelfiberdegeneration.

Den andra biopsin visade tydliga
tecken på ökad myofibrillär ATPas-ak-
tivitet samt differentiering i olika mus-
kelcellstyper, men för övrigt kvarstod
de tidigare beskrivna histopatologiska
fynden.

Kontraktila egenskaper och
proteiner i paretisk muskel
Under den senaste tioårsperioden

har vi utvecklat en teknik för att mäta
kontraktila egenskaper hos enskilda
membranpermeabiliserade muskelcel-
ler, tagna från människa med perkutan
biopsiteknik. Tekniken medger regi-
strering med hög precision från enskil-
da millimeterkorta muskelcellsseg-
ment, och egenskaperna kan relateras
till cellens sammansättning av struktu-
rella, regulatoriska och kontraktila pro-
teinisoformer i både frisk och sjuk ske-
lettmuskel [18-21].

De membranpermeabiliserade mus-
kelcellerna från båda biopsitillfällena
var i det beskrivna fallet extremt ömtå-
liga och atrofiska, vilket försvårade den
manuella dissektionen. I mikroskop ob-
serverades avsaknad av normal sarko-
merstruktur, såväl i vila som vid maxi-
mal kalciumaktivering (Figur 1). Nor-
malt utvecklar maximalt aktiverade
membranpermeabiliserade muskelcel-
ler lika hög maximal kraft per muskel-
cellsyta (24–44 N/cm2) som rapporte-
rats för intakt muskel [19, 21].

Enskilda muskelceller från det förs-
ta biopsitillfället utvecklade ingen ten-
sion vid maximal kalciumaktivering.
Vid elektroforetisk separation och
kvantifiering av dessa cellers innehåll
av olika kontraktila proteinisoformer
visade de sig helt sakna det domineran-
de kontraktila proteinet i muskelcellen,
dvs myosin, muskelcellens molekylära
motor (Figur 2).

Detta förklarar avsaknaden av ten-
sion vid maximal aktivering, liksom
frånvaron av myofibrillär ATPas-akti-
vitet i enzymhistokemiskt färgade mus-
kelfibrer samt den totala paresen i de
undersökta extremitetsmusklerna. På
muskelcellsnivå observerades även to-
tal avsaknad av C-protein, dvs det efter
myosin dominerande proteinet i det
tjocka filamentet. De extremt låga hal-
terna av myosin och C-protein på cell-
nivå bekräftades vid elektroforetisk se-

paration av kontraktila, regulatoriska
och strukturella proteinisoformer från
hela tvärsnitt av muskelbiopsimaterial.

De dominerande kontraktila och re-
gulatoriska proteinerna i det tunna fila-
mentet, dvs aktin, troponin och tropo-
myosin, var betydligt mindre påverkade
än myosin. Detta resulterade i en kraftigt
minskad myosin/aktin-kvot i såväl en-
skilda celler som hela biopsin (Figur 3).

I samband med klinisk och elektro-
fysiologisk förbättring vid det andra
biopsitillfället (39:e vårddygnet) hade
myosin/aktin-kvoten ökat påtagligt,
men den var fortfarande mycket låg
jämfört med i normal muskel och mus-

kelcell (Figur 3). I motsats till vad som
gällde för muskelcellerna från den förs-
ta biopsin registrerades en mycket låg
tension (<1 N/cm2) vid maximal kalci-
umaktivering.

Myosin – muskelcellens
molekylära motor
Skelettmuskulaturens primära mo-

tor – myosin – möjliggör rörelse och
kraftutveckling. Avsaknaden av detta
protein utgör således en trolig förkla-
ring till tetraparesen efter kombina-
tionsbehandlingen med NMB och kor-
tikosteroider i högdos. De extremt låga
motoriska amplitudsvaren kan till stor
del förklaras av muskelatrofin, men det
är osannolikt att detta är den enda orsa-
ken till den tidvis totala avsaknaden av
muskelsvar vid supramaximal stimule-
ring av motorisk nerv.

En lesion proximalt om excita-
tions–kontraktionskopplingen kan såle-
des inte uteslutas, men frånvaron av pa-
tologiskt dekrement vid upprepad sti-
mulering talar emot en defekt neuro-
muskulär transmission. Det är möjligt
att en försämrad propagation av ak-
tionspotentialen utmed muskelcells-
membranet kan bidra till de extremt
låga muskelsvaren. Detta antagande får
visst stöd av fynd, vilka indirekt tyder
på en cellmembranskada, såsom 1. la-
boratoriekemiska fynd vilka visar läck-
age av muskelenzym; 2. cellfysiologis-
ka studier vilka visar en försämrad för-
ankring av den kontraktila apparaten till
cellmembranet; 3. elektrofysiologiska
mätningar vilka visar en ökad patolo-
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Figur 2. Elektroforetisk separation med 6
procent SDS-PAGE av de tre tunga
mysoinisoformerna (typ I, II A och II B
MyHC). Myosinisoformseparation från
enskilda muskelceller (kolumnerna 1–3,
5–9), buntar om fem muskelceller
(kolumnerna 10 och 11) samt från 10 µm
muskelbiopsitvärsnitt (kolumnerna 4 och
12) från normal (kolumnerna 1–7, 12)
och tetraparetisk (kolumnerna 8–11)
muskel 20 dygn efter avslutad NMB och
kortikosteroidbehandling. I figuren visas
endast den del av gelen där den ca
200–230 kDa stora myosinmolekylen
identifierats.

Figur 3. Elektroforetisk separation
med 12 procent SDS-PAGE av
tunga (MyHC) och lätta myosiniso-
former (MyLC), det myosinassocie-
rade C-proteinet, aktin och regula-
toriska proteinisoformer, dvs tropo-
myosin (Tm) och troponin (Tn).
Separationen har utförts från en-
skilda muskelceller (kolumnerna 1,
2), buntar om fem celler (7, 8) och
från 10 µm muskelbiopsitvärsnitt
(3–6) från normal (1–3) och pare-
tisk (4–8) tibialis anterior-muskel.
I muskelbiopsitvärsnitten (kolum-
nerna 4, 5) och buntarna om fem
muskelceller (7, 8) från den tetra-
paretiska patienten ses kraftigt
reducerad halt eller total avsaknad
av MyHC, MyLC och C-protein,
medan innehållet av aktin och
regulatoriska proteiner är betydligt
mindre påverkat (jämför med celler
eller biopsitvärsnitt från normal
tibialis anterior-muskel i kolumner-
na 1–3). Notera den ökade myosin-
mängden vid det andra (5) jämfört
med det första (4) biopsitillfället.
I kolumn 6 ses proteinisoform-
sammansättningen hos en 62-årig
man som utvecklat en lindrigare
form av tetrapares i samband med
NMB och kortikosteroidbehandling.



gisk spontanaktivitet (kan ses vid både
perifer denervation och skada i muskel-
cellsmembran).

Selektiv förlust av myosin är mycket
ovanlig men finns beskriven vid en
oklassificerad kongenital myopati [22]
samt vid ischemisk myopati i samband
med dermatomyosit, trombocytopen
purpura eller vasopressinterapi [23].
Ultrastrukturella bevis för förlust av
myosin har beskrivits [3] hos en astma-
patient som utvecklat allvarlig tetrapa-
res efter NMB och kortikosteroidbe-
handling, dvs selektiv förlust av A-ban-
det men bibehållna Z-band och aktinfi-
lament.

Det är känt att både denervation och
behandling med kortikosteroider mins-
kar syntesen av myofibrillära proteiner,
och djurexperiment visar att kombina-
tionen NMB och kortikosteroidbehand-
ling potentierar effekten på skelettmus-
kulturen. I samband med neuromusku-
lär blockad eller denervation ökar
mängden steroidreceptorer i skelett-
muskulaturen, vilket kan förklara den
kraftiga potentieringen av kortisonets
effekter.

Det har föreslagits att den additiva
effekten av NMB och kortikosteroider
resulterar i kritiskt låga ribosomnivåer,
vilket främst drabbar myosintranslatio-
nen [23, 24]. Alternativt kan farmaka
påverka nysyntesen av kontraktila pro-
teiner genom reglering av transkriptio-
nen. Detta antagande får visst stöd av
den selektiva förlusten av myosin och
myosinassocierade proteiner, men en
ökad myofibrillär proteinnedbrytning
kan inte uteslutas, eftersom kortikoste-
roider även aktiverar myofibrillära pro-
teaser [25].

En uttalad perifer tetrapares har rap-
porterats vid långvarig NMB utan sam-
tidig kortikosteroidbehandling, men
detta är mindre vanligt än vid kombina-
tionen [16]. Den farmakautlösta tetra-
paresen finns beskriven vid användande
av såväl pankuronium och vekuronium
som atrakurium. Betydligt färre fall av
tetrapares har redovisats när atrakurium
använts ensamt eller i kombination med
kortikosteroider än vid pankuronium
och vekuronium. Detta beror sannolikt
på att den kliniska erfarenheten av atra-
kurium är mer begränsad än för övriga
icke-depolariserande, neuromuskulärt
blockerande farmaka [4].

Tidig diagnostik, behandling
och prevention
Det bör inte vara svårt att skilja den

farmakautlösta tetraparesen från övriga
akuta pareser hos intensivvårdspatien-
ter, eftersom den karakteriseras av ty-
pisk anamnes, klinisk bild och laborato-
riemässiga fynd.

För det första debuterar den oftast ef-
ter mer än två dygns NMB i kombina-

tion med kortikosteroider i högdos. Det
aktuella fallet visar dock att tetrapares
kan uppstå även efter en enstaka dos
atrakurium vid kombination med korti-
kosteroidbehandling.

För det andra drabbar paresen oftast
all spinalnervsinnerverad tvärstrimmig
muskulatur, medan den kranialnervsin-
nerverade oftast är opåverkad liksom
sensoriska och kognitiva funktioner.

För det tredje visar ENeG-mätning-
ar normala sensoriska ledningshastig-
heter och amplitudsvar. De motoriska
ledningshastigheterna ligger oftast
inom normalgränserna, men amplitud-
svaren är mycket små eller obefintliga.
På EMG ses ökad patologisk spontan-
aktivitet, men eftersom paresen kan
vara total – och det kan vara svårt att ut-
föra detaljerad analys av motorenhets-
potentialer vid en intensivvårdsavdel-
ning – så kan etiologin till förlamning-
en feldiagnostiseras som neurogen, dvs
som akut polyneuropati eller polyradi-
kulit.

För det fjärde visar biopsifynden
myopatiska förändringar, vakuolär de-
generation och i avancerade fall avsak-
nad av myofibrillär ATPas-aktivitet.
Slutligen kan man genom elektrofore-
tisk separation dokumentera och kvan-
tifiera den selektiva förlusten av myosin
och C-protein.

Det är viktigt att tidigt ställa korrekt
diagnos och att om möjligt avbryta eller
minska NMB- och kortikosteroidbe-
handlingen. Den enda kända effektiva
terapin vid paresen är tidigt insatt inten-
siv sjukgymnastik som led i rehabilite-
ringen. Om patienterna överlever sin
grundsjukdom är prognosen mycket
god med komplett remission, även om
det ofta dröjer flera månader innan pati-
enterna återfår full muskelstyrka.

Klinisk relevans vid annan typ
av perifer motorisk denervation
Enligt djurexperiment potentieras

kortikosteroidernas negativa inflytande
på skelettmuskulaturens proteinsyntes,
även om den normala interaktionen
mellan motorisk nerv och skelettmus-
kel blockeras av annan orsak än NMB,
såsom perifer motoneuronskada [23,
24]. Om detsamma gäller human ske-
lettmuskel indikerar det en betydande
risk för kraftig myosinförlust och cell-
membranskada vid kortikosteroidbe-
handling av perifert denerverad muskel,
t ex vid inflammatoriska polyneuropa-
tier eller radikuliter. 

En direkt myotoxisk effekt av icke-
depolariserande farmaka eller dess me-
taboliter har föreslagits spela en viktig
roll för utveckling av tetraparesen [16].
Djurexperimentens relevans för tolk-
ningen av den farmakautlösta paresen
kan därför ifrågasättas. Detta under-
stryks ytterligare av att en nästan total

långvarig tetrapares observerades efter
endast en dos av NMB tillsammans med
högdos kortikosteroider i det fall vi re-
dovisat här. Det tyder på att icke-depo-
lariserande farmaka sannolikt verkar
via en direkt myotoxisk mekanism sna-
rare än genom en funktionell denerva-
tion.

I det aktuella fallet gavs NMB i sam-
band med att patienten hade maximalt
läckage av muskelenzym, något som
kan ha potentierat såväl kortisons som
atrakuriums effekter på muskelcellsni-
vå. Orsaken till det initiala läckaget av
muskelenzymer är inte känd, men det
kan vara relaterat till såväl de upprepa-
de succinylkolindoserna som en myo-
sitretning. Det är troligt att det finns fle-
ra andra okända faktorer som förstärker
farmakas inflytande på muskelcellen,
såsom långvarig steroidbehandling, ef-
fekter av inaktivitet på den motoriska
enheten samt myositliknande infiltrat
relaterade till primärinfektionen.

Konklusion
En akut perifer tetrapares drabbade

en 70-årig kvinna efter behandling med
kortikosteroider i högdos och neuro-
muskulär blockad med icke-depolarise-
rande farmaka. Tetraparesen var nästan
total under mer än en månad, började
därefter långsamt gå i regress men var
betydande mer än två månader efter av-
slutad behandling med NMB och korti-
kosteroider.

Med cell- och molekylärfysiologisk
teknik har vi visat att paresen hos kvin-
nan orsakades av en selektiv förlust av
muskelcellens molekylära motor myo-
sin liksom av det myosinassocierade C-
proteinet. Mekanismen bakom denna
farmakautlösta tetrapares är sannolikt
multifaktoriell men ofullständigt känd.
Parallellt med att proteinnivåerna sjönk
sågs även flera tecken på cellmembran-
skada, vilken sannolikt spelat en viktig
roll för såväl muskelfiberdegeneratio-
nen som de patologiska elektrofysiolo-
giska fynden.

Studien har finansierats med anslag
från Medicinska forskningsrådet (MFR
8651) och Arbetsmiljöfonden.
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Ascarisinfestation är ende-
miskt förekommande i tropiska
områden. Vid massiv infesta-
tion, särskilt hos små barn, ses
ett flertal olika abdominala
komplikationer. Mekanisk tarm-
obstruktion är den vanligaste
komplikationen med en incidens
på 2 per 1 000.

I Sverige är åkomman relativt
ovanlig, men bör vara en diffe-
rentialdiagnos vid tarmobstruk-
tion hos barn i förskoleåldern,
inte minst med tanke på folk-
migrationen under senare år.

En 7-årig svensk pojke, som tidigare
varit väsentligen frisk, sökte akut för
buksmärtor. Han hade sedan tre dygn
molande värk centralt i buken med in-
slag av intervallsmärta och sedan ett
dygn dessutom upprepade kraftiga
kräkningar. Senaste avföring hade varit
två dygn tidigare. Pojken uppvisade vid
undersökningen relativt svåra inter-
vallsmärtor. Mellan attackerna var han
däremot pigg och opåverkad. Buken var
mjuk men diffust ömmande. Vid rektal-
palpation fanns rikligt med hård feces i
ampullen.

Lab-status visade ingenting patolo-
giskt: Hb 146 g/l, LPK 9,0 ×109/l, varav
polynukleära 6,1×109/l och eosinofila
granulocyter 3 procent, CRP<10 mg/l
och urinsticka utan anmärkning.

Tillståndet tolkades preliminärt som
obstipation. För att utesluta invagina-
tion och ileus utfördes buköversikt och
colonröntgen med enkelkontrast. Ingen
av dessa undersökningar visade något
patologiskt. Han fick ett mindre lave-
mang med gott resultat, varvid han blev
besvärsfri och återgick till hemmet.
Pojken återkom emellertid senare på
kvällen med identiska besvär. Han lades
in för observation och påföljande dag
utfördes en ny buköversikt. Denna vi-
sade meteorism i tunntarmen samt på
flera ställen avgjutning av maskars
gastrointestinalkanaler, varav den läng-
sta var ca 20 cm.

Pojken behandlades konservativt
med fasta, intravenös vätsketillförsel

samt peroralt administrerat mebenda-
zol, och kunde efter tre dagar skrivas ut
besvärsfri. I efterhand framkom att gos-
sen hade haft en lätt viktnedgång några
veckor före insjuknandet (trots ett enligt
modern påtagligt ökat matintag) vilket
normaliserats efter sjukhusvistelsen.
Det framkom även att mask påträffats i
feces hos flera barn i omgivningen.

Diskussion
Spolmasken är den vanligaste in-

älvsmasken globalt. I tropiska områden
som Afrika, Indien och Centralamerika
anses 40–50 procent av befolkningen
infekterade [1, 2]. Tillförlitliga data rö-
rande Ascaris epidemiologi i Sverige
saknas. I Värmland har man emellertid
påvisat mask i feces hos 14 patienter
1995, vilket extrapolerat till hela riket
skulle innebära ca 500 fall per år. De
flesta infestationerna är dock asymto-
matiska [2-4], och mörkertalet torde
därför vara betydande.

Masken lever i tunntarmen där hon-
masken lägger ägg, vilka förs ut med fe-
ces. Spridning sker via intag av äggkon-
taminerad jord, grönsaker och vatten.
Mest utsatta är småbarn eftersom de
ofta stoppar kontaminerade föremål i
munnen. Äggen kläcks i tunntarmen
och larverna förs via blodet och lymfan
till lungorna där de ibland kan orsaka en
feberreaktion samt bronkit eller pneu-
monit.

Vanligen föreligger höggradig eosi-
nofili. Ibland ses en typ av allergisk re-
aktion, Löfflers syndrom [2], vilket
kännetecknas av eosinofila lunginfiltrat
med karakteristiskt växlande lokalisa-
tion. Via trachea, bronker och esofagus
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