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❙ ❙ Under de senaste decennierna har metylprednisolon (MP)
blivit etablerad standardbehandling vid akuta ryggmärgsska-
dor. Bakgrunden till detta är resultaten från två randomiserade
kliniska multicenterstudier, National Acute Spinal Cord Injury
Study (NASCIS) II och III. Enligt den allmänna rekommenda-
tionen skall behandling inledas inom åtta timmar från skade-
tillfället och ges enligt ett etablerat protokoll. Under senare år
har NASCIS och användandet av MP blivit alltmer kritiserat
[1-3]. The American Association of Neurological Sur-
geons/Congress of Neurological Surgeons Joint Section on Di-
sorders of the Spine and Peripheral Nerves publicerade nyligen
kliniska riktlinjer för omhändertagandet av akut ryggmärgss-
kada [4]. Häri beskrivs MP som ett behandlingsalternativ utan
tillräckliga vetenskapliga bevis för rutinmässig användning. I
Sverige varierar rekommendationerna mellan olika centrum
för spinala skador. Några nationella riktlinjer från Socialstyrel-
sen, SBU eller Läkemedelsverket finns inte. I ATLS(Advan-
ced Trauma Life Support)-handboken skriver man att behand-
ling med MP vid akut ryggmärgsskada för närvarande är god-
känd i Nordamerika [5]. I lärarhandledningen understryks att
behandlingen är kontroversiell [6].

Enligt Epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen gäl-
lande år 1998–2002 var incidensen av akut ryggmärgsskada
knappt 10 per miljon invånare och år i Sverige. Detta är låga
siffror med internationella mått [7]. Den anatomiska uppdel-
ningen följer ungefär internationellt mönster med 64 procent
av skadorna på halsryggsnivå (Figur 1), 21 procent på tora-
kalryggsnivå och 15 procent på lumbalryggsnivå. Så gör även
fördelning över kön och ålder med dominans hos män (73
procent) och unga individer; mer än hälften är under 44 år.

NASCIS I
NASCIS II och III föregicks av NASCIS I [8], som jämförde ef-
fekterna av olika doser (100 respektive 1 000 mg) av MP. Vid
uppföljning sågs inga skillnader i neurologisk återhämtning.

NASCIS II
I NASCIS II [9] jämförde man placebo med betydligt högre
doser av MP (30 mg/kg bolus infunderad under 15 minuter
och följt av 5,4 mg/kg/timme under 23 timmar). Studien om-
fattade 487 patienter med akut ryggmärgsskada som inom
tolv timmar randomiserades till någon av behandlingsgrup-
perna. En standardiserad neurologisk undersökning av moto-
rik i isolerade muskelgrupper och sensibilitet i enskilda der-
matom utfördes vid ankomst till sjukhus efter sex veckor, ef-
ter sex månader och efter ett år. 

Inför statistisk analys delades patienterna upp i en grupp

där behandling inletts inom åtta timmar och en grupp där be-
handling inletts efter åtta timmar från skadetillfället. Vad gäl-
ler sensoriska bortfall sågs en statistiskt signifikant bättre
återhämtning i MP-gruppen med behandlingsstart inom åtta
timmar än med placebo efter sex månader, men inte efter ett
år. Även bättre motorisk återhämtning sågs i MP-gruppen
med behandlingsstart inom åtta timmar än med placebo. Den-
na skillnad var statistiskt signifikant efter såväl sex månader
som ett år (P=0,030). Hos patienterna som fått behandling ef-
ter åtta timmar sågs en sämre motorisk återhämtning i MP-
gruppen än i placebogruppen medan sensorisk återhämtning
inte skilde sig mellan grupperna. Slutsatsen var att rekom-
mendera behandling med MP enligt studieprotokollet inom
åtta timmar efter akut ryggmärgsskada [10].

NASCIS III
I NASCIS III [11] inkluderades patienter med ryggmärgsska-
da som kommit till behandling inom åtta timmar. 166 patien-
ter randomiserades till en grupp som fick MP-bolus följt av
23 timmars infusion (24MP), och 167 patienter till en grupp
som fick MP-bolus följt av 47 timmars infusion (48MP). Nå-
gon placebogrupp inkluderades inte. Uppföljande kontroller
gjordes efter sex veckor, efter sex månader och efter ett år.
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Metylprednisolon alltmer ifrågasatt 
vid behandling av akut ryggmärgsskada

Sammanfattat

Resultaten från två kliniska multicenterstudier, Na-
tional Acute Spinal Cord Injury Study II och III, har ta-
lat för en förbättrad neurologisk återhämtning då me-
tylprednisolon (MP) ges efter akut ryggmärgsskada.

På senare år har kritik riktats mot dessa studier, och
flera författare som granskat resultaten anser att ru-
tinmässig användning av MP vid akut ryggmärgsska-
da saknar vetenskapligt underlag. Kritiken gäller dels
hur man tolkat resultaten, dels att man inte kunnat
visa att MP minskar bestående funktionshandikapp.

För att kunna rekommendera MP vid akut rygg-
märgsskada krävs en randomiserad studie med pla-
cebokontroller som visar gynnsam effekt på funktio-
nell återhämtning.
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Figur 1. Bilddia-
gnostik med MRT
av akut ryggmärgs-
skada. Traumat har
givit skador på
halskotpelare och
ryggmärg med kot-
frakturer på nivå
C6–C7 och kompres-
sion av medulla på
motsvarande nivå-
er.

Figur 2. Resultat från
NASCIS II avseende
motorisk återhämt-
ning, patienter med
kompletta skador.
Inga skillnader sågs
mellan grupperna,
varken före (A) eller
efter (B) åtta timmar.
Data från Bracken
och medarbetare
[13].
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Figur 3. Resultat från
NASCIS II avseende
motorik, inkompletta
skador. Vid behand-
ling inom åtta tim-
mar (A) sågs statis-
tiskt signifikant bätt-
re återhämtning i
MP-gruppen. Vid be-
handling senare än
åtta timmar (B) råder
motsatt förhållande.
Kurvan för placebo-
gruppen som fick be-
handling efter åtta
timmar är nästan
identisk med den för
MP-gruppen som
fick behandling inom
åtta timmar. Data
från Bracken och
medarbetare [13].
Notera att i grupper-
na som fått behand-
ling inom åtta tim-
mar återstår endast
17 respektive 22 pati-
enter [10].
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Förutom deficit i enskilda muskelgrupper och dermatom ut-
värderade man funktionell återhämtning, mätt som funktio-
nellt oberoende, »functional independence measure« (FIM),
som utvecklats av American Spinal Injury Association. Det-
ta innefattade egenvård, sfinkterkontroll, rörlighet, förflytt-
ningsförmåga, kommunikation och social medvetenhet.

Vid uppföljning efter sex månader sågs inga signifikanta
skillnader i någon modalitet. Man delade då upp patienterna i
en grupp som fått behandling inom tre timmar och en som fått
behandling efter tre timmar. Bland patienterna som fått be-
handling inledd inom tre till åtta timmar sågs förbättrad moto-
rik i 48MP-gruppen jämfört med 24MP-gruppen. Denna skill-
nad kunde betecknas som statistiskt signifikant efter sex veck-
or och efter sex månader men inte efter ett år (P=0,053). Inga
motsvarande skillnader sågs i återhämtningen av sensoriska
funktioner. Vad gäller FIM sågs efter ett år inga signifikanta
skillnader i någon grupp. Man drog slutsatsen att vid akuta
ryggmärgsskador rekommendera 48 timmars behandling med
MP om tre till åtta timmar förlupit efter skadetillfället [12]. 

Kritik mot NASCIS II
Kritiken mot NASCIS II, som har lett till att MP blivit alltmer
ifrågasatt vid akut ryggmärgsskada, gäller flera viktiga punkter: 

1. Resultaten presenterades som om de byggde på hela
studiepopulationen, men faktum är att i grupperna som kom-
mit till behandling inom åtta timmar kvarstod endast 62 av
dem som fått placebo och 65 av dem som fått MP. Detta in-
nebär att analyserna har gjorts på undergrupper av patienter,
då mer än 70 procent av det ursprungliga studiematerialet på
487 patienter hade uteslutits [1-3]. 

En analys av behandlingseffekten på neurologisk åter-
hämtning nedom skadenivå publicerades 1993 [13]. Denna
baserades på material från NASCIS II. Patienterna delades
upp i grupper med kompletta lesioner (ingen funktion nedom
skadenivå) och inkompletta lesioner (delvis bevarad funk-
tion). Några statistiskt signifikanta skillnader hos patienter-
na med kompletta skador kunde inte påvisas (Figur 2). Skill-
naden (med bättre resultat hos dem som behandlats med MP)
ses hos dem med inkompletta skador som behandlats inom
åtta timmar (Figur 3). Här återstår dock endast 17 som be-
handlats med MP och 22 som fått placebo [10]. 

2. Det finns resultat från NASCIS II som förefaller utgö-
ras av statistiska artefakter. Till exempel fann man att place-
bogruppen med inkompletta lesioner som fick behandling
påbörjad inom åtta timmar återhämtade sig signifikant säm-

re inte bara än MP-gruppen med inkompletta lesioner som
fick behandling inom åtta timmar utan också än placebogrup-
pen med inkompletta lesioner som behandlades efter åtta tim-
mar. Dessutom var återhämtningen i placebogruppen som
fick behandling efter åtta timmar nästan identisk med den hos
gruppen som fick MP inom åtta timmar (Figur 3). Ger sen
placebobehandling samma effekt som tidig MP? Skillnaden
som uppfattats bero på positiv effekt av MP kan alltså bero
på svaghet i kontrollgruppen [1, 2].

3. Då NASCIS II inleddes var en hypotes att behandlings-
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effekten påverkas av hur snabbt läkemedlet tillförs. Före stu-
dien hade det dock inte framkommit något som talar för att
MP skulle vara gynnsamt inom en viss tid efter skadetillfäl-
let men skadligt om det gavs senare. Man hade ursprungligen
valt en inklusionsgräns på tolv timmar. Vid något tillfälle un-
der arbetets gång ändrades detta till åtta timmar. Det har spe-
kulerats i huruvida studieförfattarna har jämfört olika tids-
gränser och presenterat den som ger störst skillnad mellan be-
handlings- och placebogrupper [1, 3]. 

4. Den viktigaste invändningen mot NASCIS II är att man
inte tagit med någon parameter för att följa återhämtningen i ter-
mer av funktionalitet. Dvs hade den statistiskt signifikanta för-
bättringen i ren motorisk förmåga någon klinisk relevans [1, 3]?

Kritik mot NASCIS III
Även NASCIS III har utsatts för kritik. Återigen pekar man
på statistiska artefakter: till 24MP-gruppen randomiserades
ett betydligt större antal patienter med normal motorik och
som sålunda inte hade någon möjlighet att förbättras [2].
Samma kritik som tidigare riktades mot tidsindelningen [3,
4]. Man hade nu utvärderat effekt på funktionell återhämt-
ning mätt som FIM men kunde inte visa några signifikanta
skillnader. Detta talar emot att skillnaderna i motorisk åter-
hämtning mätt i enskilda muskelsegment har någon klinisk
relevans. Skillnaderna i återhämtad motorisk funktion hade
dessutom låg signifikansnivå (P=0,053), vilket i de flesta
sammanhang inte anses som statistisk signifikans.

Komplikationer förekommer
Behandling med höga doser av steroider är behäftad med bi-
verkningar, och dessa har i viss mån studerats. I NASCIS III
rapporterades även komplikationer; 48MP-gruppen hade en
ökad frekvens av svår sepsis och svår pneumoni [12].

En retrospektiv studie [14] med avseende på komplikatio-
ner har visat ökad incidens av pneumoni vid MP-behandling
enligt NASCIS II jämfört med incidensen ryggmärgsskadade
som inte fått steroidbehandling. Dessutom sågs ökat antal da-
gar i respiratorvård och längre vistelse på intensivvårdsavdel-
ning hos patienterna som fått MP. En randomiserad studie
[15], också med avsikt att studera komplikationer, visade på
ökad frekvens pulmonella och gastrointestinala komplikatio-
ner vid behandling med MP jämfört med placebo.

Andra kliniska studier
Resultaten från NASCIS II har inte kunnat reproduceras. En
randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie av behand-
ling vid akuta ryggmärgsskador publicerades år 2000 [16].
Här kunde man inte visa någon förbättring i återhämtning vid
behandling med MP. Några fler randomiserade, dubbelblin-
da studier med placebokontroller har inte publicerats. Sanno-
likt beror detta på det stora genomslag MP fått, vilket fått till
följd att placebokontrollerade studier vid akut ryggmärgsska-
da har kommit att anses oetiska.

Vetenskapliga data ger inte stöd för behandling
Akut ryggmärgsskada är ett mycket allvarligt tillstånd, som
ofta får katastrofala följder för den drabbade. På grund av till-
ståndets allvarliga natur är det viktigt att ha klara riktlinjer för
handläggningen. NASCIS II och III anses, även av dem som
är kritiska mot resultaten, som väl upplagda och genomförda
studier [4, 17]. Flera författare hävdar dock att resultaten be-
ror på statistiska artefakter och utgörs av post-hoc-analyser
[1-3]. I sammanhanget bör också noteras att man inte sökt
godkännande för MP på indikationen akut ryggmärgsskada
vid amerikanska Food and Drug Administration. Detta har in-
neburit att denna myndighet inte har tillåtits granska studie-
materialet [2]. För att kunna rekommendera MP krävs nya

placebokontollerade studier som utvärderar funktionell åter-
hämtning och inte bara motorik och sensorik i isolerade mus-
kelgrupper respektive dermatom. Även om dessa visar gynn-
sam effekt måste hänsyn tas till komplikationer associerade
med höga doser av kortikosteroider. Än så länge saknas såle-
des specifik behandling med bevisat gynnsam effekt på funk-
tionell återhämtning efter akut ryggmärgsskada. Behandling
med MP vid detta tillstånd bör därför tills vidare överges.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Methylprednisolone (MP) has, through the results from the clinical multi-center
studies National Acute Spinal Cord Injury Study II and III, during the 1990’s be-
come standard treatment in acute spinal cord injury (ASCI). Critical reappraisals
of the data have later shown that analyses have been made on subgroups of the 
study-populations and argue that the results are based on statistical artefacts. This,
combined with the failure to show improved functional recovery, puts into ques-
tion earlier conclusions drawn on the efficacy of MP on ASCI. This review of the
recent literature on the subject concludes that there is no scientific evidence to sup-
port MP as standard treatment in ASCI.
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