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Ett ovanligt fall både vad gäl-
ler symtomatologi och etiologi
till hjärnembolisering presente-
ras här. Fallet fick sin upplös-
ning i samband med reoperation
av patientens medfödda hjärtfel,
Fallots tetrad med kvarstående
förmaksseptumdefekt, då trom-
ber på pacemakerelektroderna
avslöjades. 

Patienten är en man född 1940. Han
opererades på grund av Fallots tetrad
1961 med valvulotomi av pulmonalis-
stenos. Samtidigt slöts kammarseptum-
defekten med protes. En kvarstående
höger–vänstershunt på cirka 17 procent
har senare konstaterats. 1987 erhöll pa-
tienten en pacemaker på grund av an-
strängningsdyspné orsakad av AV-
block II. Pacemakern var aktivitetsstyrd
med dubbla elektroder (Activitrax). 

Övrig sjukdomshistoria
År 1985 sökte patienten för första

gången på grund av cerebrala bortfalls-
symtom i form av yrsel och svårigheter
att fästa blicken (Tabell I). Han upplev-
de också svaghet i benen. Det hela vara-
de i knappt en halvtimme. 1987 rappor-
terade patienten, i samband med ett
återbesök, att han haft två episoder med
svaghetskänsla i vänster arm. Episoder-
na varade halva dagen. Två år senare,
det vill säga 1989, drabbades patienten

plötsligt av synsvårigheter vid prome-
nad på staden. Han satte sig på trottoar-
kanten och höll för ena ögat och kunde
då se tydligt med ett öga i taget. Efter
någon timme var han återställd. Under
sommaren 1992 drabbades patienten av
en attack med känselbortfall och rörel-
sesvårigheter i höger arm. Svårigheter-
na kvarstod under någon veckas tid.
Episoden rapporterades två månader
senare vid ett planerat återbesök. Ytter-
ligare två år senare, det vill säga 1994,
rapporterade patienten vid ett återbesök
att han de senaste åren flera gånger
drabbats av attacker med yrsel och illa-
mående och vid något tillfälle kräkning.
Durationen var endast ett par minuter.
Han ställdes på Albyl minor 1/2 × 1. I
slutet av samma år togs patienten in
akut då han blivit hastigt yr och illamå-
ende och ramlat åt sidan då han lastade
en bil. Det hela upprepades efter några
minuter. Hustrun observerade också
sluddrigt tal. I neurologiskt status note-
rades Grassets fenomen och hängande
mungipa på vänster sida i kombination
med sluddrigt tal. Tidigare hade patien-
tens neurologi varit normal vid de två
tillfällen han sökte akut. Han ställdes på
Waran, med PK-värde 15–25 procent. I
slutet av 1994 fick patienten bortfalls-
symtom från vänster ben i samband
med uppehåll i Waranmedicineringen.
Därefter var tillståndet lugnt fram till
mars 1995 då patienten drabbades av ett

flertal droppattacker, somliga i kombi-
nation med sensibilitetsbortfall i väns-
ter ansiktshalva och tunghalva. Attack-
erna var mycket kortvariga och patien-
ten sökte inte för dessa. PK-värdena låg
inom det terapeutiska intervallet, och
trombocytutredning kunde inte påvisa
någon patologisk aggregationstendens.
Waran utsattes i augusti 1995 i samband
med ett depressivt skov och medveten
överdosering. Under den efterföljande
perioden drabbades patienten av korta
episoder med ansiktsförlamning på
vänster sida, vid ett tillfälle också
snabbt övergående hemipares på höger
sida. I samband med detta startades be-
handling med Ticlid 250 mg × 2. I feb-
ruari 1996 togs patienten in med svag-
het i vänster kroppshalva, vilken varade
i 5–10 minuter. Han kände också dom-
ning i vänster ansiktshalva och tunghal-
va. Neurologiskt status var utan an-
märkning frånsett sensibilitetsstörning i
munhålan på vänster sida. Symtomen
upprepades under vårdtiden men gick i
regress. Dessutom rapporterade patien-
ten att han haft cirka tio attacker av syn-
nedsättning på vänster öga. Ögonkon-
sult fann ingen säker förklaring till syn-
förändringen men noterade förstorade
blinda fläckar bilateralt. I oktober 1996
drabbades patienten av tre attacker med
smärta och hypoestesi i vänster kropps-
halva.

Under hela perioden fram till 1995
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Tabell I. Patientens cerebrala sjukdomshistoria.

År Symtom Duration

1985 Episod med yrsel och svårigheter att fästa blicken. En halvtimme
1987 TIA (transitoriska ischemiska attacker) med svaghet i vänster En halv dag

arm vid två tillfällen.
1989 Episod med synsvårigheter, sannolikt dubbelseende. Någon timme
1992 Minor stroke med känselbortfall och rörelsesvårigheter

i höger arm. Någon vecka
1994 Ett flertal episoder med yrsel och illamående. Ett par minuter

Ramlade åt sidan vid ett tillfälle.
TIA med dysartri och hängande mungipa.

1995 Episoder med droppattacker, somliga i kombination med Mindre än en
sensibilitetsbortfall i vänster ansikts- och tunghalva. minut
TIA med hemipares, höger sida. Minuter

1996 TIA-attacker med växlande symtomatologi: Svaghet i vänster 5–10 minuter
kroppshalva, domningar i vänster ansikts- och tunghalva,
sensibilitetsrubbning i munhålan. Senare tre attacker med 
smärta och hypoestesi, vänster kroppshalva.
Episoder (omkring 10) med synnedsättning vänster öga. Minuter
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medicinerade patienten med psykofar-
maka på grund av återkommande de-
pressioner. Han intensivvårdades efter
ett allvarligt suicidtillbud med höga do-
ser Waran och Cipramil 1995 och fick
efter detta en hörselnedsättning.

Röntgenologisk utredning
Upprepad hjärt- och lungröntgen un-

der åren 1974–1987 visade
vida kärl, buktande vän-
sterkammare och ett vo-
lymtal på 12–16 ml/kg
kroppsvikt (referensvärde
<15 ml/kg). Lungröntgen
under åren 1988–1997 vi-
sade intrakardiella pace-
makerelektroder och pleu-
rasvålar. Datortomografi
av hjärnan med och utan
kontrast var utan anmärk-
ning 1994. År 1995 sågs en
två centimeter stor hypoat-
tenuering subkortikalt i hö-
ger temporallob och ytter-
ligare en förändring som
var infarktmisstänkt. I fe-
bruari 1996 fann man inget
patologiskt vid undersök-
ning med datortomografi,
men i juli 1996 konstatera-
des att fissura Sylvii på hö-
ger sida var vidgad. Koro-
narangiografi utförd 1996
visade ingen signifikant
kranskärlsstenos och tora-
kal angiografi visade ingen
aortainsufficiens. 

Ultr aljudsundersökningar
Transesofageal ekokardiografi ut-

fördes våren 1996 och visade förstorat
vänster förmak samt läckage från höger
till vänster förmak efter injektion av
Promitenkontrast. Dessutom förelåg
nedsatt rörlighet i kammarseptum. Inga
tromber påvisades. Med färgdoppler
iakttogs en liten övergång från vänster
till höger kammare i övre delen av kam-
marseptum. Höger kammare rörde sig
väl och utflödesdelen syntes vara utan
anmärkning liksom pulmonalisklaffen.
Aortaklaffen var utan anmärkning men
en lindrig mitralisinsufficiens förelåg.
Transesofageal ekokardiografi i no-
vember 1996 (preoperativt) visade dels
att det fanns en signifikant förmakssep-
tumdefekt, dels en vänster–högershunt
från aortaroten till höger förmak. Cirka
halvvägs mellan pulmonalisklaffen och
pulmonalisbifurkationen iakttogs en
försnävning av huvudstammen med 30
procent.

Vänsterkammarfunktionen bedöm-
des vara lätt till måttligt sänkt med en
skattad ejektionsfraktion på 0,30–0,45.
Ultraljud av karotisartärerna visade
obetydligt plack vid externaavgången
på höger sida. I övrigt helt ordinära för-

hållanden bilateralt. Med doppler er-
hölls ordinära flödeshastigheter. Öppet-
stående vertebraliskärl med flöde åt rätt
håll återfanns bilateralt. 

Elektrofysiologi
och laborator ievärden
EKG:n från 1988 till 1996 visar pa-

cemakerrytm med en frekvens på 72 per

minut. EEG från 1995 visar normal ak-
tivitet i vaket tillstånd, inget fokalt, ing-
et epileptiformt och inget paroxysmalt. 

Hemoglobinvärdet var i överkant,
165 g/l. Normala parametrar förelåg i
övrigt inklusive lipidstatus. 

Trombocytutredning visade normalt
antal trombocyter och normalt beta-
tromboglobulin. Trombocytadhesivite-
ten till glaspärlekolonn visade ökad ad-
hesivitet. Vid trombocytaggregation
enligt Born sågs nedsatt svar efter sti-
mulering med ATP, adrenalin och araki-
donsyra men normalt svar efter stimule-
ring med kollagen och ristocetin. Såle-
des motsägelsefulla resultat. Undersök-
ningen gjordes under pågående Waran-
behandling. 

Kir urgisk behandling
Hjärtekokardiografin, som visade en-

tydigt läckage på förmaksnivå under
Valsalvas manöver, från höger till väns-
ter, i kombination med ett flertal fokala
bortfallssymtom och vid ett tillfälle på-
visad liten hjärninfarkt trots medika-
mentell behandling, låg till grund för

beslutet att operativt försöka täta för-
maksseptum. Med anledning av patien-
tens ålder och att det fanns en liten ate-
romatös förändring i höger arteria caro-
tis beslutades att ta in patienten för ko-
ronarangiografi och ny ekokardiografi
enligt ovan.

Sternotomi i slutet av 1996 genom-
fördes komplikationsfritt sedan den ext-

rakorporeala cirkulatio-
nen först hade etablerats
till halvt flöde genom ka-
nylering av femoralkär-
len. Det stora höger hjärt-
halva och aorta ascendens
friades från sammanväx-
ningar efter tidigare kor-
rektion, varefter de båda
hålvenerna kanylerades
separat och bandades för
total bypass. Höger för-
mak öppnades längsgåen-
de ventralt om crista ter-
minalis sedan hjärtat för-
satts i ischemisk kardio-
plegisk arrest. Över en
oval, 1 × 2 cm stor fora-
men ovale-defekt löpte
pacemakerkabeln ner mot
höger kammare. I nivå
med defekten var kabeln
omgiven av en 1,5 cm
lång och 2 mm tjock man-
telformad, relativt färsk
trombotisk pålagring,
som avlägsnades (Figur
1). Uppenbarligen hade

turbulensen från shunten orsakat den lo-
kaliserade kabeltrombosen och därige-
nom underhållit den paradoxala (korsa-
de) emboliseringen. Peroperativt var
förloppet komplikationsfritt.

Vid återbesök på mottagningen i feb-
ruari, mars och augusti 1997 meddela-
de patienten att han inte haft några som
helst ytterligare cerebrala symtom.
Subjektivt var han förbättrad och nöjd
med sin situation cirkulatoriskt. 

Liknande fall
Sambandet mellan pacemakerelek-

troder och stroke har under senare år
bara beskrivits i samband med felaktig
placering av elektroden. I ett arbete från
Regensburg i Tyskland beskrivs en 56-
årig kvinna som kom till sjukhus på
grund av svimning, global amnesi och
desorientering tre år efter pacemaker-
implantationen [1]. Vanlig toraxrönt-
gen ingav misstanke om att elektrod-
spetsen låg i vänster kammare, vilket
senare bekräftades med transesofageal
ekokardiografi. Felet kunde kirurgiskt
åtgärdas. Någon trombotisering av
elektroden är däremot inte beskriven i
uppsatsen.

I ett annat arbete, från Illinois, be-
skrivs en 61-årig man som togs in på
sjukhus på grund av svaghet i ena nedre
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Figur 1. Pacemakerkabeln omgavs av en
1,5 cm lång och 2 mm tjock mantelfor-
mad, relativt färsk trombotisk pålagring.



extremiteten och sluddrigt tal [2]. Sex år
tidigare hade han fått en pacemaker som
visade sig vara felplacerad. Elektroden
hade passerat förmaksseptum och mi-
tralklaffen, och låg med spetsen i väns-
ter kammare. Patienten ställdes på anti-
koagulantia och var sedan besvärsfri.

I samma arbete rapporteras också två
andra fall; en 83-årig kvinna som 5 år
efter pacemakerimplantation drabbades
av stroke och en 75-årig kvinna som 9
månader efter samma typ av ingrepp
fick högersidiga bortfallssymtom. Hos
83-åringen hade pacemakerelektroden
via arteria subclavia lagts i vänster kam-
mare och hos 75-åringen hade elektro-
den passerat förmaksseptum och mitral-
klaffarna. Även i dessa fall gavs anti-
koagulantia efter tillfrisknandet. I öv-
rigt har cerebral embolisering beskri-
vits hos unga pacemakerbehandlade pa-
tienter med Kearns-Sayres syndrom [3,
4]. Vid detta ovanliga tillstånd har pati-
enterna utvecklat en kardiomyopati
som i sin tur ansetts orsaka embolise-
ringen till hjärnan.

TIA-dia gnosen
kan ibland vara svår
Hos vår patient förelåg en attack

med cerebrala bortfallssymtom redan
två år före pacemakerbehandlingen.
Detta skulle kunna tala för paradoxal
embolisering utan inblandning av främ-
mande material. Regelrätta förmaks-
septumdefekter påträffas ibland vid
ekokardiografisk undersökning av
strokepatienter [5]. Betydligt vanligare
är öppetstående foramen ovale som i en
undersökning hittades hos 24 (14 pro-
cent) av 166 strokepatienter [6]. Vilken
mekanism som varit dominerande för
cerebral embolisering i vårt fall, para-
doxal embolisering från vensidan eller
embolisering från trombotiserande för-
makselektroder, är av rent akademiskt
intresse eftersom inga nya neurologiska
symtom inträffat sedan förmakssep-
tumdefekten slutits. 

Vår fallbeskrivning visar för det
första att diagnosen TIA/minor stroke
ibland kan vara svår. Svimning, förlust
av medvetandet, yrsel och ostadighet
accepteras inte i frånvaro av symtom
från långa banorna eller kranialnerver-
na som TIA i epidemiologiska under-
sökningar. Dessa diffusa symtom är 10
gånger så vanliga som klassisk TIA/mi-
nor stroke med övergående förlamning,
afasi eller amaurosis fugax [7, 8]. Hos
patienter med omväxlande diffusa sym-
tom och klassisk TIA/minor stroke,
som i vårt fall, får dock även de diffusa
symtomen betraktas som TIA-ekviva-
lenter. 

För det andra illustrerar fallet att så-
väl antikoagulantia- som antiaggregan-
tiabehandling kan vara otillräckligt för
att förebygga nya cerebrala embolier

hos vissa patienter med kardiella embo-
likällor. Fallots tetrad är en av de vanli-
gaste orsakerna till tidig cyanos på
grund av medfött hjärtfel. Den totala in-
cidensen av kongenitala hjärtfel är cirka
8 procent [9]. Av dessa utgör Fallots te-
trad knappt 10 procent [9]. Fallots te-
trad som korrigerats operativt är således
ingen högprevalent sjukdom. Man bör
dock även i andra fall där transesofageal
ekokardiografi visat höger–vänster-
shunt överväga möjligheten av para-
doxal embolisering. 

För det tredje ger vårt fall näring åt
diskussionen om huruvida operation av
öppetstående foramen ovale bör tillgri-
pas i större utsträckning än i dag. I vårt
fall var ingreppet lyckat eftersom en väl
definierad embolikälla kunde undan-
röjas. Vid öppetstående foramen ovale
utan väldefinierad embolikälla har dock
kirurgisk intervention inte medfört reci-
divfrihet i ett större retrospektivt kon-
trollerat patientmaterial [10]. Kirurgisk
behandling av öppetstående foramen
ovale hos patienter med stroke av okänd
anledning kan således i dagsläget inte
rekommenderas. 
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Ökning
av dengue-feber
i Asien

De senaste åren har denguefeber bli -
vit ett allt större problem i stora delar av
Asien och 1998 ser ut att bli ett år med
exceptionellt många fall av infektionen.
Dengue är särskilt vanlig i Sydostasien
och i Stilla Havsområdet. Under perio-
den 1993–1997 rapporterades till WHO
drygt 500000 fall av dengue eller
hemorragisk denguefeber. Över 70
procent av dessa inträffade i Vietnam,
men även omkringliggande länder
som Kambodja, Laos, Kina, Malaysia,
Singapore och Filippinerna hade ett
stort antal registrerade fall. I nyligen in-
dustrialiserade länder som Malaysia
och Singapore minskade incidensen av
dengue under 1970- och 1980-talen
efter framgångsrika vektorkontroll-
program men sedan 1994 ses åter en
kraftig ökning.

Incidensen av dengue uppvisar års-
tidsvariationer med en topp under
juni–november, och årets topp har allt-
så varit betydligt högre än tidigare år.
En viktig bidragande orsak till detta an-
ses vara klimatförändringar, t ex El
Niño. Ineffektiva kontrollprogram är en
annan förklaring.

Vaccin eller annan medicinsk profy-
lax saknas mot dengue och det indivi-
duella skyddet måste därför baseras på
skydd mot myggvektorn, huvudsakli-
gen Aedes aegypti (och andra besläkta-
de species). Aedes är, till skillnad mot
många malariaspridande myggor
(Anopheles), ofta dagbitare och finns
ofta även i stadsmiljöer i endemiska
områden.

Det bör också påpekas att dengue är
endemiskt inte bara i Asien utan också i
Afr ika, där många utbrott har rapporte-
rats, och sedan mitten av 1970-talet
även i Central- och Sydamerika. 

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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