
❙ ❙ I de flesta kliniska studier av TIA och hjärninfarkt har pa-
tientmaterialen till helt dominerande del utgjorts av syndrom
lokaliserade till karotisterritoriet/storhjärnan. Cirka 20 pro-
cent av alla hjärninfarkter är emellertid lokaliserade till ver-
tebrobasilaristerritoriet och engagerar hjärnstammen och lill-
hjärnan, vilket kan ge upphov till en rik flora av kliniska
syndrom detaljbeskrivna i klassisk neurologi. Vertebro-
basilarisstroke uppfattas ofta som mer »komplicerade« än ka-
rotisstroke, och klinisk handläggning är sannolikt mindre
standardiserad. Hur långt skall t ex kärldiagnostik och kar-
diologisk utredning drivas i dessa fall? Hjärnstamssyndrom
inger också respekt eftersom vissa patienter med initialt till
synes godartade kliniska bilder snabbt, och inte sällan ovän-
tat, försämras och utvecklar ett livshotande tillstånd. 

I den här artikeln vill vi ge en uppdatering av kliniska
aspekter på några typer av hjärnstamsinfarkt, där ny och prak-
tiskt viktig kunskap har tillkommit under senare år. 

Wallenbergs syndrom – en neurologisk klassiker
Wallenbergs syndrom, det mest välkända vaskulära hjärn-
stamssyndromet, orsakas av en hjärninfarkt i laterala delen av
medulla oblongata (lateral medullär infarkt, LMI). Den kli-
niska bilden debuterar akut och är fullt utvecklad initialt 
endast i ca 40 procent av alla fall [1]. Det är vanligare att 
symtomen utvecklas successivt under ett till två dygn.
Föregående TIA, med partiella och övergående symtom, har
rapporterats i ca 25 procent av alla fall. 

De vanligaste symtomen redovisas i Tabell I, som är ba-
serad på fem större kliniska material [2-6]. Insjuknan-
desymtom, som vanligen för patienten till sjukhus, är en kom-
bination av yrsel, koordinationsrubbning i ena sidans extre-
miteter (= hemiataxi), sväljningssvårigheter, heshet, nedsatt
känsel i ansiktet och i motsatt kroppshalva. Yrsel, det vanli-
gaste debutsymtomet, beskrivs lika ofta som »gungande«
som »rotatorisk«. Patienten märker i allmänhet svårigheten
att styra och koordinera ena sidans extremiteter men beskri-
ver ofta detta som »svaghet«, vilket lätt kan vilseleda under-
sökaren. Dubbelseende och andra synfenomen kan också fö-
rekomma, liksom ansiktsförlamning och ansiktssmärtor (på
samma sida som känselbortfallet i ansiktet). Illamående och
kräkningar är vanliga symtom initialt men går i regel i regress
inom de första dygnen. Hicka är ett besvärande symtom hos
cirka en fjärdedel av fallen. Den debuterar ofta subakut och
kan ibland vara långvarig och svårbehandlad. 

Den kliniska undersökningen påvisar ofta flera av syndro-
mets sju karakteristiska fynd, som är kopplade till berörda
neuroanatomiska strukturer (Tabell I). Horners syndrom,
ataxi och kontralateral känselnedsättning är statusfynd starkt

kopplade till LMI, men de kan finnas även vid andra skade-
lokalisationer inom hjärnstammen. Endast förekomst av
stämbands- eller svalgpares lokaliserar med säkerhet skadan
till laterala medulla oblongata. Övriga komponenter och sta-
tusfynd i Wallenbergs syndrom överlappar dem vid ett late-
ralt inferiort pontint syndrom, som oftast betingas av ocklu-
sion av grenar från AICA (anterior inferior cerebellar artery).
Vid det senare syndromet kan också hörselbortfall, facialis-
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Nya aspekter på Wallenbergs syndrom
och andra hjärnstamsinfarkter 

Sammanfattat

Studier med MR (magnetresonanstomografi) och
icke-invasiv kärldiagnostik har modifierat tidigare
uppfattningar om kliniskt spektrum och orsaker till
olika typer av  hjärninfarkt inom vertebrobasilarister-
ritoriet.

Wallenbergs syndrom (infarkt i laterala medulla
oblongata) kan ge många andra typer av känselned-
sättning än den »klassiska« korsade. Vertebral-
artärocklusion är den vanligaste orsaken. Noggrann
övervakning är motiverad i akutskedet, eftersom det
finns risk för respiratoriska och kardiovaskulära kom-
plikationer.

Mediala medullära infarkter ger ofta en klinisk bild
som vid en lakunär infarkt på grund av småkärlssjuk-
dom.

Cerebellära infarkter orsakas oftast av kardiell em-
boli. Isolerad yrsel kan vara enda symtom. Vid ex-
pansiv cerebellär infarkt kan neurokirurgisk interven-
tion vara livräddande. 

Basilarisocklusion kan i regel misstänkas från en kli-
nisk bild med progredierande hjärnstamssymtom.
DT-angiografi är en värdefull diagnostisk metod.
Intraarteriell trombolys ges i utvalda fall, men kriteri-
er för lämpligt patienturval behöver kartläggas ytter-
ligare. 

Se även artikeln på sidan 2735 i detta nummer.
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pares och ipsilateral känselnedsättning i ansiktet av alla sen-
soriska modaliteter förekomma, men inkonstant. Hörsel-
bortfall förekommer däremot inte vid ett isolerat
Wallenbergsyndrom. MR(magnetresonanstomografi)-studi-
er har visat att AICA-syndrom utan hörselpåverkan kan vara
vanligare än man trott och att det feltolkats som en »atypisk«
lateral medullär infarkt [6, 7].

Hemiataxi ipsilateralt till lesionen kan betingas av påver-
kan på cerebellära bansystem i medulla oblongata eller i cor-
pus restiforme, eller av en samtidig cerebellär infarkt. Den se-
nare förekommer hos ca 20–25 procent av patienterna med
Wallenbergs syndrom och involverar karakteristiskt mediala
kaudala cerebellum motsvarande mediala grenen av PICA
(posterior inferior cerebellar artery) [4, 8-10]. Utifrån den kli-
niska bilden går det inte att avgöra om patienten har en sam-
tidig cerebellär infarkt eller ej, men praktiskt spelar detta 
ingen viktig roll. En cerebellär infarkt inom mediala PICA är
av begränsad storlek, och risken för expansiv effekt med
hjärnstamspåverkan eller hydrocefalus är ytterst liten.
Hemiataxin misstolkas ibland som en pares, vilket inte ingår
i Wallenbergs syndrom – pyramidbanan ligger mer medialt i
medulla oblongata. 

En ipsilateral central facialispares (oftast lätt till måttlig)
finns i nästan hälften av alla fall. Patofysiologin har förbryl-
lat. Hur kan detta symtom/fynd förklaras av en lesion lokali-
serad till medulla oblongata, dvs kaudalt om facialiskärnan i
pons? MR- och obduktionsstudier har dock klart dokumente-
rat att central facialispares kan orsakas av en infarkt som är
strikt lokaliserad till medulla oblongata [4, 6, 11], troligen på
grund av påverkan på aberranta kortikobulbära fibrer som
korsar över kaudalt om pons [9, 12].  

Balans- och ögonrörelsestörningar
Vid debuten finns ofta en uttalad balansstörning, utmärkt av
en stark känsla av att dras åt ena sidan. Det korrelerar till de
kliniska fynden av att huvudet, bålen, extremiteterna och
även ögonen (vid upphävd fixation) devierar över mot ska-
desidan (lateropulsion) [13, 14]. Ögat på samma sida som
skadan ställer sig också lägre än ögat på den friska sidan
(skew deviation eller hypotropi). Båda ögonen roterar också
över mot den sjuka sidan (okular torsion). Huvudlutningen,
ögonasymmetrin i höjdled, och ögonrotationen, som också
kan ses vid andra hjärnstamsskador, kallas sammantaget för
OTR (ocular tilt reaction) [14]. OTR vid Wallenbergsyn-
dromet anses bero på den obalans som uppstår i vestibula-

riskärneområdet, då signalutflödet från otolitorganet och
bakre båggången i innerörat inte når den skadade sidan [15].
Modern otoneurologisk undersökningsteknik (elektro-
nystagmografi med kaloriskt prov, analys av snabba ögonrö-
relser, sackader, och långsamma ögonföljerörelser, slow pur-
suit, och posturografi) bidrar med förfinad diagnostik vid
Wallenbergs syndrom och andra skador inom hjärn-
stams–lillhjärnsområdet. 

Sväljningsbesvär
Tillsammans med balansproblem är sväljningsbesvär det
vanligaste och mest besvärande symtomet. Vid LMI påver-
kas sannolikt svalgmuskulaturen på båda sidor trots att ska-
dan är ensidig, då premotorneuronen i nucleus ambiguus står
i förbindelse även med andra sidans svalgmuskulatur [16]. 

Känselstörningen – inte alltid som i läroboken
Klassiskt har känselrubbningen vid LMI angetts som en dis-
socierad känselnedsättning (nedsatt smärta och temperatur,
beröring bevarad) som drabbar ansiktet ipsilateralt (påverkan
av descenderande trigeminala bansystem) och bål och extre-
miteter kontralateralt (påverkan av tractus spinothalamicus
lateralis), dvs en s k korsad sensibilitetsnedsättning karakte-
ristisk för en hjärnstamslesion. 

Nyare studier har emellertid dokumenterat att många
andra varianter av känselstörning är vanliga. Beroende på in-
farktens utbredning i laterala medulla oblongata kan även
kontralaterala trigeminusfibrer påverkas, och känselnedsätt-
ningen i ansiktet kan således vara såväl ipsilateral, kontrala-
teral som bilateral [17-20]. På grund av det somatotopiska ar-
rangemanget i tractus spinothalamicus lateralis kan känsel-
nedsättningen i kontralaterala kroppshalvan ibland endast
drabba benet och nedre bålen med en känselnivå på bålen imi-
terande en ryggmärgsnivå av skadan [17]. En ispilateral kän-
selnedsättning i bål och extremiteter kan också förekomma i
sällsynta fall [20]. Känselstörningens utformning vid LMI
kan således vara mycket mer komplex än man traditionellt
fått lära sig, en påminnelse om att patienten i regel har rätt
även om det inte tycks stämma med läroboken alla gånger.  

Wallenbergsyndromet – oftast ocklusion i vertebralisartär
Ända sedan Wallenbergs första publikation 1895 var det
länge en förhärskande uppfattning att en LMI i regel orsakas
av en ocklusion av PICA (posterior inferior cerebellar arte-
ry), som avger grenar till nedre laterala delen av medulla
oblongata och mer distalt försörjer kaudala delar av lillhjär-
nan. Ända sedan 1920-talet [21] har man emellertid vetat att
laterala medulla oblongata försörjs framför allt från små pe-
netrerande arterioler som avgår direkt från a vertebralis; bi-
draget från PICA är inkonstant. Redan 1961 kunde C M
Fisher och medarbetare visa att de flesta fall (12 av 14 obdu-
cerade) av Wallenbergs syndrom orsakades av vertabralis-
ocklusion [4]. Endast i två av fallen satt stoppet i PICA.
Senare kliniska serier har visat att LMI i ca 75 procent av fal-
len orsakas av en vertebralisocklusion. De flesta av dessa be-
tingas av ateroskleros medan cirka en fjärdel orsakas av kar-
diell embolisering, oftast från förmaksflimmer [1].

Hos yngre patienter är den vanligaste orsaken i stället en
kärldissektion i det distala extrakraniella eller intrakraniella
segmentet av a vertebralis [22, 23]. Ofta har dessa patienter
nack- och huvudvärk som föregår insjuknandet i en LMI.
Kiropraktorbehandling har framkommit som en av orsakerna
till denna typ av kärlskada [24, 25].  

Handläggning och prognos
Handläggningen vid LMI är i stort lik den vid storhjärnsin-
farkt, men vissa aspekter bör uppmärksammas. Sväljnings-
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Tabell I. Frekvens av neurologiska symtom/statusfynd vid Wallenbergs syn-
drom (sammanställning av fem kliniska studier [2-6]). 

Frekvens, procent

Neurologiska symtom
Ataxi 84
Känselnedsättning 78
Dysfagi 69
Yrsel 60
Illamående, kräkning 58
Dysartri 49
Huvudvärk 44
Dubbelseende eller synstörning 34
Heshet 30
Ansiktssmärta 25
Hicka 23 
Neurologiskt status
Nedsatt sensibilitet för smärta/temperatur 92
Horners syndrom 1 89
Hemiataxi 1 87
Nedsatt känsel i ansiktet 82
Nystagmus 78
Svalgpares 1 72
Facialispares 1 46
1 Ipsilateralt till skadan.



svårigheter med risk för aspiration föreligger hos de flesta
patienter – många behöver parenteral nutrition eller sond
under en del av det akuta skedet. Det finns inget stöd för att
antikoagulantia är mer effektiva än trombocythämmare el-
ler att de skulle kunna påverka förloppet vid en symtom-
progress. 

Autonoma nervsystemet har viktiga förbindelser med la-
terala medulla oblongata, som även är inblandat i and-
ningsregleringen. Enstaka fall har beskrivits med plötsliga
andningsstillestånd och hjärtpåverkan i det akuta skedet av
en LMI [1, 26]. Vissa patienter har också haft en nedsatt
spontanandning som krävt respiratorbehandling. I den enda
större moderna studien dog 5 av 43 patienter (11,6 procent)
i det initiala skedet beroende på respiratoriska och kardio-
vaskulära komplikationer [5]. Det finns inga prospektiva
studier som belyst hur vanligt det är med sådana komplika-
tioner vid Wallenbergs syndrom, men det finns skäl att nog-
grant övervaka patientens cirkulation och andning i akuts-
kedet. 

Patienter bör genomgå datortomografi (DT) som led i
gängse strokeutredning, men DT kan i regel inte visualisera
en LMI. MR har en avsevärt större känslighet (Figur 1) och
kan också påvisa om patienten har en samtidig cerebellär in-
farkt, vilket inte kan utläsas av den kliniska bilden. MR-stu-
dier i forskningssyfte har bidragit till att öka kunskaperna om
Wallenbergs syndrom [1, 6, 11, 18, 20, 23]. Nyare studier har
också visat att symtombilden i vissa fall av LMI kan vara be-
gränsad och yttra sig som isolerad akut dysfagi eller isolerad
balansstörning [27, 28]. 

Kärlutredning med digital subtraktionsangiografi eller
MR-angiografi är aktuell hos yngre patienter för att påvisa al-
ternativt utesluta vertebralisdissektion som bakomliggande
orsak. Hos äldre patienter är kärlutredning sällan motiverad.
LMI kan vara kardioemboliskt orsakad, något att tänka på hos
patienter med förmaksflimmer, och motivera långtidsprofy-
lax med antikoagulantia (påbörjas lämpligen en till två veck-
or efter det akuta skedet av en LMI).  

Hos en del av patienterna går den initiala balansstörning-
en relativt snabbt över (inom loppet av några veckor) [14, 15,
29], men många patienter har en långdragen rehabilite-
ringsperiod. Tidigt insatt balansträning tycks kunna påverka
förloppet gynnsamt, liksom sväljningsträning med stöd av
specialutbildad logoped [14, 30]. Känselnedsättningen vid
LMI är däremot ofta bestående. I en koreansk studie omfat-
tande 41 patienter, som följdes mer än sex månader, uppgav
cirka en tredjedel att de hade känselbortfall, ofta med inslag

av en brännande smärta, utlösbar av kyla [29]. LMI är såle-
des en inte ovanlig orsak till s k central post stroke pain [31,
32].  

Medial medullär infarkt – den »klassiska« bilden ovanlig
Medan en LMI inte är ovanlig har en infarkt inom mediala
medulla oblongata varit en raritet. En medial medullär infarkt
ger enligt klassisk neurologi upphov till en kontralateral he-
mipares, nedsatt djup sensibilitet och en samsidig tungpares.
MR-studier har emellertid visat att tungparesen är mycket
ovanlig [33, 34]. Den kliniska bilden liknar därmed en laku-
när infarkt med rent motoriska eller sensorimotoriska bort-
fall. Troligen har förekomsten av mediala medullära infark-
ter härigenom underskattats, eftersom diagnostiken kräver
MR.  

Lillhjärnsinfarkter – ofta kardiell emboli som orsak
Cirka en tredjedel av alla infarkter inom vertebrobasilaristerri-
toriet engagerar lillhjärnan, ensamt eller i kombination med en
hjärnstamsinfarkt. De kliniska bilderna vid lillhjärnsinfarkter
med olika lokalisation har väl definierats genom en rad MR-
baserade studier under 1990-talet [35] (Fakta). Vid en infarkt
inom PICA-territoriet i lillhjärnan är rotatorisk yrsel och he-
miataxi de dominerande kliniska symtomen. En viktig iaktta-
gelse är emellertid att hos äldre patienter med klinik motsva-
rande vestibularisneuronit (dvs med akut yrsel och destruk-
tionsnystagmus men med oförändrad hörsel och utan andra
neurologiska symtom) har cirka en fjärdedel en liten medial in-
farkt inom PICA-territoriet [36]. Vid lillhjärnsinfarkter inom
a cerebelli superior-territoriet är rotatorisk yrsel i regel inget
dominerande symtom, här är hemiataxi det dominerande sym-
tomet. Isolerade lillhjärnsinfarkter inom AICA-territoriet är
mycket sällsynta. Cirka tre fjärdedelar av alla cerebellära in-
farkter orsakas av embolisering, i regel från hjärtat, vilket är av
praktisk betydelse med hänsyn till val av antitrombotisk se-
kundärprevention [10]. 

En välkänd komplikation till en lillhjärnsinfarkt är ut-
veckling av en expansiv effekt med hjärnstamskompression
och hydrocefalusutveckling. Detta inträffar i ca 20 procent
av alla fall, oftast under andra till fjärde dagen efter insjuk-
nandet, och motiverar noggrann klinisk övervakning, då
försämringen ibland kan inträffa snabbt under loppet av få
timmar [36]. Progredierande hjärnstamssymtom och med-
vetandepåverkan är de viktigaste kliniska fynden (Fakta).
Den expansiva effekten kan påvisas med DT, men MR är att
föredra eftersom en samtidig hjärnstamsinfarkt bättre kan
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Figur 1. Magnetresonanstomografi av in-
farkt i laterala medulla oblongata. 
1 A. T2-viktade bilder. 
1 B. diffusions-MR.
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visualiseras. Flera kliniska serier har visat att akut neurokir-
urgisk intervention (dekompression, eventuell utrymning
av infarcerad hjärnvävnad samt eventuellt ventrikeldrä-
nage) kan vara livräddande [35], men randomiserade studi-
er saknas. 

Basilarisocklusion – en diagnostisk och terapeutisk utmaning
Basilarisocklusion svarar för ca 2 procent av alla stroke.
Etiologin är antingen en trombos utgången från en basilaris-
stenos eller embolisering från hjärtat. I äldre studier uppfat-
tades prognosen som mycket allvarlig, med en dödlighet på
minst 90 procent. Nyare studier har visat att den kliniska bil-
den ibland är lindrigare och prognosen bättre [37]. Det är en
klinisk utmaning att kunna diagnostisera en hotande eller eta-
blerad basilarisocklusion på ett tidigt stadium, vilket möjlig-
gör behandlingsinsatser, och inte först när allvarlig och livs-
hotande försämring inträffat (Fakta). En aktuell studie visade
att hälften av patienterna hade föregående hjärnstams-TIA
upp till två månader innan och att de akuta hjärnstamssymto-
men i regel utvecklades gradvis – endast 2 av 24 patienter

hade akut debut utan varningssymtom [38]. Vid klinisk miss-
tanke om basilarisocklusion är DT-angiografi ett värdefullt
diagnostiskt tillskott (Figur 2). Undersökningen kan göras
som en enkel utvidgning till den initiala, akuta DT-undersök-
ningen som ingår i klinisk rutin och fördröjer inte handlägg-
ningen. Alternativa diagnostiska möjligheter är MR-angio-
grafi, som har mindre tillgänglighet än DT, och konventionell
angiografi, som också är begränsad till akut tillgänglighet och
därutöver är en invasiv metod.  

Icke-randomiserade studier har hävdat att behandling av
basilarisocklusion med intraarteriell trombolys kan minska
dödligheten [39]. Rekanalisering uppnås i drygt hälften av
fallen, och risken för intrakraniell blödningskomplikation är
under 10 procent. Bäst effekt har setts hos patienter som inte
varit tetraparetiska, haft en kort, distal ocklusion och där be-
handlingen getts inom sex timmar efter symtomdebuten [40].
Inga randomiserade studier har emellertid genomförts. För
närvarande pågår en stor internationell observationsstudie
(Basilar artery international cooperation study: BASICS),
som förväntas kunna ge ökad kunskap om prognos och be-
handlingseffekter. 

Det finns inget vetenskapligt belägg för att konventionell
högdos heparinbehandling är av värde för att hindra progress
vid basilarisocklusion, och det är en tvivelaktig policy att till-
gripa en behandling utan tydlig patientnytta med potentiellt
ökad blödningsrisk bara för att »göra något«. 

Nyligen visades också att långtidsbehandling med anti-
koagulantia vid intrakraniella kärlstenoser, inklusive basila-
risstenos, inte var effektivare än trombocythämmare. En stor
randomiserad studie (WASID) avbröts i förtid på grund av
ökade blödningskomplikationer i den antikoagulantiabe-
handlade gruppen [41].  

Små centrala hjärnstamsinfarkter: småkärlssjukdom?
Basilarisocklusion ger oftast upphov till en utbredd hjärn-
stamsinfarkt. I kliniska material är små, paramediana pon-
tina infarkter motsvarande en penetrerande arterioler från
arteria basilaris avsevärt vanligare. Oftast är den kliniska
bilden ett lakunärt syndrom, dvs enbart motoriska, senso-
riska, eller sensorimotoriska symtom, ibland med inslag av
kranialnervssymtom. Vid lakunära syndrom orsakade av
en supratentoriell infarkt har studier visat att det i ca 75
procent av fallen är en lokal småkärlssjukdom (lakunär in-
farkt) som är orsaken [42]. Studier av etiologin vid pene-
trantsyndrom från hjärnstammen är få men talar för att
mynningstilltäppning av penetranten på grund av lokal ate-
romatos i arteria basilaris kan vara vanligare orsak än lokal
ocklusion i själva penetranten [43]. Distinktionen är av be-
gränsad klinisk relevans, då den inte påverkar utredning el-
ler behandling. 

Flera små studier har också visat att mikroinfarkter i
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❙ ❙ Fakta 

Klinisk bild vid några andra viktiga 
hjärnstamssyndrom

Lillhjärnsinfarkt

– Rotatorisk yrsel (vid PICA-infarkt)
– Balanssvårigheter (vid cerebelli superior-infarkt)
– Hemiataxi vid finger–näs- och knä–hälförsök (kan saknas vid

en liten PICA-infarkt)
– Falltendens åt skadesidan
– Nystagmus

Expansiv lillhjärnsinfarkt

Ovanstående + tillkomst av:
– Pontina fynd (horisontell blickpares, abducenspares, Horners

syndrom, facialispares)
– Pyramidbanepåverkan: pares uni- eller bilateralt, bilateral

Babinski
– Medvetandepåverkan

Basilarisocklusion

– Ofta hjärnstams-TIA veckor–månader innan
Kombinationer av nedanstående, ofta med progredierande för-

lopp:
– Motorisk påverkan, uni- eller bilateralt
– Cerebellär påverkan, uni- eller bilateralt 
– Yrsel, illamående, kräkning, huvudvärk
– Pupillrubbning, blickpares 
– Facialispares, svår dysartri, dysfagi
– Medvetandepåverkan

Basilaristoppsyndromet

– Blickpares uppåt, konvergenspares, pupillabnormiteter
– Hallucinos
– Medvetandepåverkan (oftast lätt)
– Synfältspåverkan, eventuellt kortikal blindhet (om påverkan på

a cerebri posterior)
– Pares saknas

Figur 2. DT-angiografi
av basilarisocklusion
(avsaknad av kon-
trastfyllnad av a basi-
laris, blockpil).
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hjärnstammen kan ge den kliniska bilden av isolerade
kranialnervspareser, oftast i form av okulomotorius- eller ab-
ducenspares, mer sällan engagemang av kranialnerverna 4, 5,
7 och 8 [44]. Infarkterna är så små att de kräver högupplö-
sande MR för att kunna påvisas. 

Basilaristoppsyndromet lätt att misstolka kliniskt
I basilaristoppsyndromet ingår ögonrörelserubbningar (bl a
blickpares uppåt), pupillrubbningar, lätt vakenhetspåverkan,
hallucinationer, och (om a cerebri posterior också engageras)
synfältsdefekt eller kortikal blindhet (Fakta). Även om sym-
tomen i regel debuterar akut igenkänns det inte alltid som ett
strokesyndrom, eftersom hemipares eller språkrubbning inte
ingår. Basilaristoppsyndromet är tillsammans med lillhjärns-
infarkter (både inom PICA- och cerebelli superior-territori-
erna) klassiska lokalisationer för kardiella embolier inom
vertebrobasilaristerritoriet.   

Sammanfattning
Våra kunskaper om vaskulära hjärnstamssyndrom har ökat
markant främst genom korrelerande studier med MR och
icke-invasiv kärldiagnostik. Flera konventionella uppfatt-
ningar kring de klassiska syndromen har fått modifieras, och
vi har idag en bättre bild av det kliniska spektret. Ur praktisk
synvinkel är det angeläget att kunna urskilja kliniska bilder
där allvarlig försämring kan inträffa, där skärpt klinisk över-
vakning är motiverad och där behandlingsinsatser kan bli ak-
tuella. Främst gäller detta expansiva lillhjärnsinfarkter och
basilarisocklusion. Behandlingen vid dessa tillstånd bygger
fortfarande på kunskap från observationsstudier som tilläm-
pas i det enskilda patientfallet. Det finns ett stort behov av
ökad kunskap kring dessa behandlingar. Etiologin vid infark-
ter är kardioembolisk (oftast förmaksflimmer) minst lika ofta
inom vertebrobasilaristerritoriet som inom karotisterritoriet,
vilket är praktiskt viktigt när det gäller sekundärprevention
med antikoagulantia. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Studies with MRI and non-invasive vascular imaging have modified previous
conceptions on clinical spectrum and causes of different types of brain stem in-
farcts. Wallenberg’s syndrome caused by lateral medullary infarction (LMI) 
often presents with patterns of sensory loss different from the »classical« crossed
type. LMI carries a risk for respiratory and cardiovascular complications in the
acute phase, warranting close patient monitoring. Medial medullary infarcts often
present with a lacunar syndrome mimicking capsular or pontine small vessel 
disease. Cerebellar infarcts are most often caused by cardiac embolism. Isolated
vertigo may be the only presenting symptom. Neurosurgical intervention of ex-
pansive cerebellar infarcts may be life-saving. Clinical features of progressive
multifocal brain-stem symptoms are often suggestive of basilar artery occlusion.
CT-angiography is a useful initial diagnostic tool. Based on observational 
studies, intraarterial thrombolysis is used in selected patients with basilar artery
occlusion, but further studies are needed to define treatment criteria more preci-
sely. 
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