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Definition:

Plötslig debut av fokalt neurologiskt bortfall av

vaskulär orsak.



Drabbas barn av stroke?

 Uppskattningsvis 50- 100 fall per år i Sverige

 Ischemisk stroke (inkl. sinovenös trombos) 50%

 Blödningsstroke                                              50%

 Andra riskfaktorer hos barn än hos vuxna



.

Vilka barn drabbas av stroke?



Riskgrupper:

 Strukturella hjärtfel eller annan grundsjukdom 50%

 Infektion/sepsis el. lokal infektion/ dehydrering 20%

 Systeminflammatoriska tillstånd/ postinfektiöst(vattkoppor)

 Trombosbenägenhet, (förvärvad eller ärftlig)       20-50%

 Behandling för malignitet;  leukemi, lymfom, CNS-tumör

 Järnbristanemi, sickel-cell anemi

 Metabola sjukdomar/ olika syndrom etc….

 Ofta en kombination av riskfaktorer!



Vilka symtom har barn vid stroke?

- Akut påkommen;  hemiplegi, synbortfall, svårigheter att tala

- Akut påkomna kranialnervspareser

- Medvetandesänkning

- Akut påkommen yrsel/balansstörning

- Akut svår huvudvärk

- Epileptiska anfall

Kan vara diffusa, fluktuerande och svåra att värdera!



Fall Emilia

 3,5 år gammal flicka. Tid frisk.

 Inkommer akut efter att plötsligt tett sig förvirrad, 
personlighetsförändrad och haft svårigheter att 

tala. Föll ihop och blev okontaktbar.

 I efterförloppet nedsatt kraft i hö arm och ben 

samt ena ansiktshalvan.

 Efter några timmar på akutmottagningen 

förbättrad. Återställd?

 CT-hjärna ua. Får gå hem.



Emilia dag + 2

 Återkommer två dagar senare med påtaglig 

svaghet hö sida, samt hängande mungipa, 

sluddrigt tal och dregling.

 MR-hjärna + MR angio: ischemisk infarkt i 

området för a. cerebri media och cerebri

anterior. Dessutom evt. långsamt flöde/avsaknad 

av flöde i ett litet avgående kärl från a. cerebri

med. På vä sida riktad mot watershedområdet. 

Vaskulopati? Vaskulit?

 Lab: Blodstatus ua, koagulationsutredning ua.



EMILIA DAG + 3

 Ultraljud halskärl ua. Ultraljud hjärta ua

 LP inklusive likvorelfores ua

 Reumaprover; ANA,ANCA etc. ua

 Infektionsprover ua.

 Ögonundersökning ??

 Svalgfunktion?? logoped

 Behandling inleds med Fragmin



Emilia dag + 19

 Viss förbättring av hemi-paresen. Kan stödja och 

gå på hö ben med viss eftersläpning.

 Håller hö arm flekterad

 Mer långsam i talet



Emilia dag + 43

 Fortfarande sluddrig i talet, långsam, hängande 

mungipa med dreglingstendens

 Ljud och ljuskänslig, uttröttbar

 Flexion av hö arm-hand

 Skrivs in på Regionhabiliteringen för 

flerfunktionsutredning



Emilia dag + 52
Konventionell angiografi:



Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn:

http://www.blf.net/neuropediatrik

/vardprogram/stroketolv.pdf



Svenska riktlinjer baserade på:

Internationella riktlinjer för barn:

- American Heart Association 2008,2011,2012

- Royal college of Physicians UK 2004

* studier på fr.allt vuxna och delvis barn

* svenska erfarenheter

Nationellt förankrat och framtaget i samråd med     

barnradiologer och neuro-interventionister.



Minska infarktutbredningen



Time is brain

“ Every minute 1,9 million neurons,14 billion synapses and 12 km nervfibres

are destructed.”

Saver Stroke 2006;37:263-266



Akut handläggning av misstänkt stroke hos barn:



´



`



Varför ska vi utreda och behandla barn 

med stroke ?

 50-85 % av fallen med stroke hos barn får en 

bestående funktionsnedsättning såsom…..

 pares, epilepsi eller kognitiva svårigheter

 Behandlingsinsatser syftar till minskning av 

resttillstånd och behöver utvärderas genom 

uppföljning (register).



Till sist:

 Stroke drabbar barn– resttillstånd hos många

 Akut behandling för barn finns

 Akut utredning- ” Time is brain”

 Samråd direkt med barnneurolog eller 

barnbakjour!



Nationellt kvalitetsregister i syfte att främja god strokevård för 
barn och ungdomar

gd



Debutsymptom





Alla barnkliniker och enheter där 

barn vårdas i Sverige bör 

rapportera fall av stroke som 

vårdas vid den egna 

vårdenheten!


