Specialistexamen i neurologi
UPPSALA
3-4 juni 2019

Skriv tydligt, klart och koncist!
Varje fråga ger max 6 poäng.

KODNAMN:
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1. Karin är en ensamboende 61-årig kvinna kommer på remiss till
neurologmottagning från vårdcentralen under frågeställning ”Snabbt förlöpande
demenssjukdom? Tacksam bedömning”.
Hon kommer tillsammans med sin dotter. Karin själv har svårt att redogöra för varför
hon är här men dottern berättar att Karin fram till ungefär två månader sedan varit
helt frisk och välfungerande. Hon har arbetat som kurator på en gymnasieskola i
många år men sedan två månader varit sjukskriven på grund av trötthet, sömn- och
koncentrationssvårigheter. Det tolkades initialt som utbrändhet men dottern har nu
börjar undra om det verkligen kan stämma. Karin har blivit betydligt sämre. Hon har
fått gång- och balanssvårigheter och svårigheter att prata. Dessutom är hon alltmer
förvirrad och har stark ångest. Hon klarar sig inte ensam hemma längre och har nu
fått flytta in hos dottern.
Karins husläkare skriver i remissen om hon har en ”snabbt förlöpande
demenssjukdom”.
-

Vilka är de tre vanligaste former av ”primärdegenerativ demens” (OBS ej
vaskulära eller sekundära demenssjukdomar)?

-

Vilka typiska symtom vid insjuknandet är kännetecknade för dessa tre
demensformer. Nämn 3 typiska symtom vid tidig sjukdom för varje
demensform.
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2. FORTS från 1. När du undersöker Karin hittar du förutom en globalt nedsatt
kognition följande patologiska fynd i nervstatus: ataxi i armar och ben, myoklonier,
spastisk pares i höger arm och ben, generellt patologiskt stegrade senreflexer, positiv
Babinski bilateralt, palmomental reflex bilateralt.
Du lägger in Karin på neurologavdelningen och ordnar med en snabb utredning.
-

Vilken diagnos misstänker du nu?

-

Vilka undersökningar beställer du för att bekräfta din misstanke och vilka
patologiska fynd förväntas?
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3. Du arbetar som nybliven specialist i regionsjukhusets tumörteam och deltar i
veckans multidisciplinära tumörrond. Det finns två nyopererade patienter med på
listan som du kommer att träffa nästa dag för att informera dem om diagnosen och
prognosen.
Båda patienterna är i 40-årsålder och friska sedan tidigare. Båda två har genomgått
en makroskopiskt radikal resektion av ett gliom i vänstra frontalloben. Postoperativ
MRT visar inga synliga tumörrester.
Den ena patienten får histopatologisk diagnos av astrocytom WHO grad II.
Neuropatologen berättar att den molekylära analys som ingår i WHO klassifikationen
av gliom är beställd men inte färdig än.
-

Patienten med astrocytom WHO grad II har genomgått tumörresektion i vaket
tillstånd (så kallad ”vakenkirurgi”). Hos den andra patienten med
oligodendrogliom WHO grad III bedömde neurokirurgen att detta inte var
indicerad och denna patient har genomgått en vanlig operation i narkos. Hos
vilka patienter med gliom kan vakenkirurgi vara en lämplig operationsmetod?

-

Neurokirurgen berättar att vakenkirurgi numera används som möjlig
operationsmetod vid gliom på alla universitetssjukhus i Sverige. Varför har
vakenkirurgi blivit en allt vanligare operationsmetod för patienter med gliom?

-

Det är alltid vanskligt att göra en individuell prognosbedömning hos patienter
med gliom men båda patienter vill veta hur lång deras förväntade överlevnad
är och du försöker ge så välgrundad information som möjlig.
Finns det någon av dessa två patienter som har en bättre prognos med
förväntad överlevnad av ca 10 år? Motivera ditt svar!
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4. En 53-årig kvinna hittas medvetslös i hemmet där hon legat i några timmar. Hon
har behandlats för en depression under det senaste halvåret men är i övrigt helt frisk.
Hon är andningsinsufficient och djupt medvetslös vid ankomst till sjukhuset. Hon
intuberas och ventileras och vårdas på intensivvårdsavdelning där du undersöker
henne i egenskap av neurologkonsult.
BT 142/82; temp 36.7; Lab: inga avvikelser i rutinblodprover (CRP, SR, blodstatus,
elektrolyter, albumin, lever och njurfunktion). LP: klar likvor, ingen cellstegring,
normalt protein, virusscreening neg.
Neurologisk undersökning kl 10:00
Inga spontana rörelser, ingen reaktion på smärta. RLS 8.
Små miotiska pupiller, ingen reaktion på ljus.
Kalorisk testning (vestibulookulär reflex) saknas.
-

Ange de två viktigaste differentialdiagnoserna och motivera ditt svar.

-

Vilka två viktigaste undersökningar beställer du?

En timme senare blir du åter kallad till intensivvårdsavdelningen eftersom
sjuksköterskan har noterat att patientens pupiller blivit större.
Du gör en ny neurologisk undersökning kl 11:00. Fynden är lika som vid
undersökningen kl 10:00 förutom att patienternas både pupiller nu är medelvida och
uppvisar en något trög men klar och tydlig ljusreaktion.
-

Vilken diagnos är nu den mest sannolika? Motivera ditt svar.
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5. Du träffar en 16-årig pojke med föräldrar, som är oroliga för att sonen kan ha
drabbats av narkolepsi. Han har sedan ett halvår börjat att somna in på dagtid, och
så har det inte varit förut. Vid monotona eller ”tråkiga” aktiviteter slumrar han till i 3-5
minuter och sedan vaknar han och är ganska pigg igen. Du tolkar det som att han
kan lida av typisk excessiv dagsömnighet, vilket ju är ett delsymptom vid narkolepsi.
-

Vilka ytterligare narkolepsirelaterade symptom bör du efterfråga i anamnesen
för att komma till diagnos?

-

Vilka utredningar kan stödja diagnosen narkolepsi? Nämn både vilka typer av
sömnregistrering som kan vara aktuella, samt lämpliga blod- och likvorprover.
Vad visar blod- och likvorprover vid narkolepsi typ 1?

-

Ge förslag på en enkel inledande behandling.
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6. En ung kvinna inkommer med ambulans efter att plötsligt blivit okontaktbar i
hemmet. Hon har tidigare haft problem med oro och ångest, i tonåren skurit sig en
del. Framkommer att hon nu haft ett gräl med sin sambo och efter ett tag börjat tala
osammanhängande, vänt ögonen uppåt och skakat i hela kroppen i 2-3 minuter.
Sambon anger att det varit kraftiga asymmetriska rörelser i extremiteterna och hon
utstötte korta skrik några gånger. Inga tungbett, ingen urinavgång. Därefter varit helt
okontaktbar och slapp. Haft normal ansiktsfärg och andats initialt häftigt, därefter
lugnt. Alla vitalparametrar ua när ambulans ankommer. B-glukos ua, god
syrgassaturation.
Vid status får du ingen kontakt vid verbalt anrop eller omruskningar, hon reagerar inte
heller vid lätt smärtstimulering över sternum. Normal andning och ansiktsfärg.
Pupiller lätt dilaterade men reagerar ua på ljus. Test av doll’s eye fenomen utfaller
normalt. Alla extremiteter slappa men med normalväckta och symmetriska reflexer.
Babinski saknas bilat.
- Vad är den mest sannolika orsaken till patientens medvetandestörning?

- Vilket är den viktigaste undersökningen eller utredningen för att
bekräfta detta?

- Patienten har anamnes på generella kramper, vilket blodprov kan du ta
för att bättre kunna värdera om det förelegat ett grand mal anfall och
vilket värde förväntar du dig kort tid efter ett GM anfall.

- Behöver radiologisk utredning genomföras och i så fall i vilket skede.

- Hur bör patienten övervakas på sjukhuset.
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7. En 63-årig man med tablettbehandlad hypertoni samt lätt övervikt insjuknar med
plötslig svaghet i benen. När han var ute och klippte gräset och kände han plötsligt
att benen knappt bar honom. Strax innan dess kände han en skärande smärta i
ryggen som strålar fram mot nedre delen av bröstkorgen. Fick sätta sig på en stol i
trädgården men när han skulle resa sig kunde han inte det. Inkommer med
ambulans.
I status finner du en klar och opåverkad man, afebril; andning och cirkulation med
god syrgassaturation. B-glukos, CRP och övriga labparametrar akut ua. I status
nästan total parapares, areflexi i nedre extremiteterna samt nedsatt sensorik för stick
och beröring nedanför Th8.
- Nämn 3 av de viktigaste akuta differentialdiagnoserna och hur utreder du dessa?
Ange hur snabbt detta behöver göras för de olika utredningsmomenten.

- Vilka fynd kan du förvänta dig inom första dygnet utifrån de olika
differentialdiagnoserna?
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8. En 26-årig man kommer på din mottagning på grund av att han utvecklat en
svaghet i skuldermuskulaturen på höger sida efter att ha ”åkt badring” efter en
motorbåt (se bild, ej personen i fråga). Sladdade runt i rätt hög fart men tyckte sig ha
haft kontroll.
Han upplevde aldrig under aktiviteten att något
hände runt skuldror eller nacke, inga smärtor
under eller efteråt. Han är i övrigt helt frisk och
aktiv inom idrott utan några tidigare liknande
problem, rapporterar ingen hereditet för
neurologiska sjukdomar som han känner till.
Detta inträffade ca 3 veckor sedan. Noterade
svagheten efter ett par dagar
I status finner du svaghet i flera av
rotatorcuffens muskler och noterar en tydlig atrofi av deltoideus på höger sida. Finns
även ett bortfall av ytlig känsel över deltoideus. Du skickar pat på EMG som bekräftar
denervation av flera muskler innerverade av övre plexus samt även en lätt – måttlig
generell bild som vid demyeliniserande polyneuropati.
-

Vilken diagnos misstänker du i första hand och hur ställer du diagnosen?
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9. Vid utredning av polyneuropati är det framför allt viktigt att kunna diagnosticera
behandlingsbara varianter, såsom till exempel kronisk inflammatorisk polyneuropati,
CIDP.
-

Vilka är de viktigaste kliniska fynden och utredningsmodaliteterna vid typisk
CIDP som gör att du kan ställa diagnosen med hög säkerhet?
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10. Du läser remissen till nästa patient som du ska träffa på mottagningen. Det gäller
en 71-årig man med förmaksflimmer, hypertoni och tablettbehandlad diabetes
mellitus. Han behandlas med apixaban, enalapril och metformin. Patienten vårdades
på kirurgavdelningen för en vecka sedan under ett dygn på grund av hjärnskakning.
Han hade fallit i hemmet och slagit huvudet ordentligt i en bordsskiva och inkommit
till akuten i ambulans. Neurologiskt status finns inte beskrivet i remissen men i
inskrivningsanteckningen från akuten står det: RLS2, liksidiga pupiller som reagerar
för ljus, ej orienterad till tid, inga fokala bortfall.
Datortomografi av hjärnan utfördes och i svaret står det:
Ingen intrakraniell blödning eller frakturer i neurokraniet. Uttalat vidgade
sidoventriklar inklusive temporalhorn samt utplånade sulci parasagittalt på
konvexiteten parietalt. Fissura sylvii är måttligt vidgade bilateralt. Måttliga
vitsubstansförändringar. Medial temporallobsatrofi grad 2 bilateral. Bilden kan
stämma med normaltryckshydrocefalus om det finns klinik för detta.
-

Nämn tre kliniska symtom som du kan förvänta dig om röntgenläkarens
misstanke är korrekt.

-

Ett av dessa symtom är nästan alltid det första symtomet vid idiopatisk NPH
och också obligatoriskt för att diagnos ska kunna ställas, vilket?

-

Patienten har de tre symtomen som du har beskrivit i föregående frågor med
gradvis debut senaste året. Din kollega har tid för en lumbalpunktion redan
samma eftermiddag och erbjuder sig att sticka patienten. Du överväger om du
ska låta din kollega göra det eller om du ska göra det själv om 2 veckor. Är det
en rimlig undersökning att göra i detta skede? Motivera ditt svar.
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11. FORTS från 10. Lumbalpunktionen blir av i något skede och förutom rutinprover
och analyser av demensmarkörer så genomförs en tryckmätning. Det lumbala
öppningstrycket vid undersökningen är 19 cm H2O.
-

Är 19 cm H2O ett normalt öppningstryck? Får detta resultat någon konsekvens
för diagnosen i aktuellt fall?

-

Beskriv hur en manuell tryckmätning går till för att resultatet ska vara
tillförlitligt?

Efter en väl utförd utredning så opereras patienten med en VP-shunt. Några
månader senare får han tilltagande smärtutstrålning i sitt vänstra ben och svår
lumbago. Man misstänker ett lumbalt diskbråck och beslutar sig för en
magnetkameraundersökning av ländryggen.
-

Kan man genomföra en magnetkameraundersökning av en patient med VPshunt? Något att tänka på?
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12. Dagny kom på remiss till neurologmottagningen för 8 år sedan och hade då, vid
62 års ålder, haft tilltagande tröghet i vänster hand under ett par år. Hon träffade en
kollega till dig och berättade att hon utöver sin fumlighet upplevde täta
urinträngningar och att balansen blivit sämre, hon hade varit nära att ramla några
gånger. I status noterades vänstersidig rigiditet och bradykinesi, samt ”viss
falltendens” vid knuffar. Din kollegas bedömning var ”parkinsonism med atypiska
drag” och resulterade i ett L-dopa-test med 200 mg Madopark.
-

Kollegan tänkte förmodligen på urinträngningarna, balansstörningen och
avsaknaden av tremor som ”atypiska drag” – nämn några andra symtom eller
statusfynd som hade kunnat stödja diagnosgruppen atypisk parkinsonism i det
läget!

-

L-dopatestet visade ingen skillnad i motoriken en timme efter intag av
Madopark. Vad är din kommentar till detta idag, 8 år senare?

-

Dagny fick initialt ingen behandling, men när hon sökte igen med förvärrade
symtom sattes ropinirol in, i upptrappning till 12 mg. Efter 3 månaders
behandling hörde maken av sig och berättade att Dagny spelat bort tusentals
kronor på trav. Din kollega satte omedelbart ut ropinirol och satte in
levodopa/benserazid 100 mg x 3. Efter ett par dagar hörde maken av sig igen
– nu hade Dagny blivit orolig, ångestfylld, nedstämd, lättirriterad och med värk.
Hur skulle du bedöma och åtgärda detta?
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13. FORTS från 12. Fem år senare träffade du Dagny igen, då under behandling med
levodopa/karbidopa/entakapon 100/25/200 mg varannan timme. Hon berättade att
hon hade dåliga förmiddagar och besvärades av överrörlighet på kvällarna. Det
bekräftades av rörelseregistrering (PKG), som visar mycket bradykinesi på
förmiddagarna och ökande dyskinesier mot kvällen.
- Hur förklarar du detta farmakokinetiskt och hur skulle du kunna hjälpa
Dagny?

-

Idag träffar du Dagny igen – på akutmottagningen. Hon behandlas numera
med intestinal levodopa/karbidopa-infusion och rasagilin, samt midodrin. Vilka
är indikationerna/kriterier för ”avancerad behandling” vid Parkinsons sjukdom?

-

Dagny ligger på akutrummet och är uttalat stel i hela kroppen, är vaken men
har svårt att röra sig på britsen, rör alla extremiteter långsamt och kan bara,
mycket långsamt, mumla till svar. Så här har det varit sedan i morse, får du
veta. Det gick inte att ge morgondosen med pumpen, som bara larmade för
högt tryck. Frågorna haglar över dig från personalen: ”ska vi dra rädda
hjärnan-larm? Är det status epilepticus?” Vad tror du och vad gör du?
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14. En tidigare frisk 22-årig man inkommer en natt till akutmottagningen. Hans
flickvän vaknade av att han hade ett anfall och ringde efter ambulans. Hon vet inte
hur anfallet började men noterade att han var alldeles stel varefter han började skaka
våldsamt i båda armarna och benen. Han var därefter medvetslös en stund. Han har
återhämtat sig och mår nu bra. I status noteras laterala tungbett. Utredning med EEG
och MRT hjärna visar inga avvikelser.
-

Hur klassificeras anfallet baserat på denna beskrivning?

-

Hur klassificeras anfallet vid samma scenario som ovan men med utredning
som visar EEG med skarpa vågor i hö temporallob och MRT avvikande fynd i
temporalloben.

-

Det finns flera faktorer som bidrar till risken för ytterligare anfall. I fallet ovan
med avvikande EEG och MRT, hur bedömer du risken för ytterligare anfall?
Motivera ditt svar.

-

Patienten kommer på ett återbesök till dig efter utförd utredning. Han är väldigt
negativ till behandling men frågar om det är farligt att ha epileptiska anfall. Hur
informerar du om risker med epileptiska anfall?
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15. Se bild på patient med epilepsi och besvara frågorna.

-

Vilken patologi finns i höger temporallob?

-

Ange 4 iktala symtom som skulle kunna vara förenliga med denna patologi.
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16. En 48-årig kvinna remitteras från sin vårdcentral till neurologmottagningen. Hon
slutade röka för 13 år sedan. Hon medicinerar mot diabetes typ 1, psoriasis och
astma. Sedan tre månader tillbaka besväras hon av sjukdomskänsla och en generell
trötthetskänsla i musklerna, sämre ork vid fysisk ansträngning än tidigare. Hon är
inne på sin tredje antibiotikakur mot sinuitsymtom. Hon har kontaktat sin hudläkare
p.g.a. multipla förändringar som inte liknar hennes vanliga psoriasis. Anledning till
remissen är att hon under de senaste veckorna, med smygande debut, har utvecklat
svaghet och känselnedsättning med samtidig smärta inom domnade områden. Först
drabbades höger hand och sedan förra veckan är hon domnad och svag i vänster fot.
Hon anger också brännande smärta höger lårs framsida och att hon börjar bli lite
svag i höger fot.
I lablistan ser du att vårdcentralen tagit blodprover med följande värden: CRP 51, Hb
112, LPK 19,1, diff med förhöjda neutrofiler 12,2 och eosinofiler 5,8, TPK 623. Leveroch njurvärden är bra.
Vid neurologisk undersökning noterar du att kranialnervernas funktion är normal.
Ingen svaghet i vänster hand, men hon har svårt att både abducera och adducera
höger lillfinger. Vid dorsalflexion uttalad svaghet vänster fotled, mycket lätt svaghet
höger fot. Reflexer generellt något tröga utan säkra sidoskillnader, Babinskis tecken
saknas bilateralt. Ingen ataxi. Känsel för stick och beröring nedsatt ulnart höger
hand, höger lårs framsida och lateralt vänster fotrygg, överallt inslag av dysestesi.
-

Fynden vid din undersökning talar starkt för en neurologisk symtombild.
Vilken?

-

Vilken är den mest sannolika orsaken i patientens fall?

-

Andra tänkbara orsaker till denna symtombild?

-

Vilken utredning föreslår du?

.
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17. Som neurologkonsult på ett länssjukhus blir du tillfrågad telefonledes av en ATläkare som du känner som noggrann och som givetvis rapporterar enligt SBAR.
S. En patient på akutmottagningen anger sedan 3-4 dygn tilltagande dimsyn vänster
öga med smygande debut.
B. 26-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk. P-piller som enda regelbundna
medicinering. Hon brukar ha huvudvärk i samband med sömnbrist.
A. Hon har varit extra stressad och sovit sämre senaste veckan. Under den tiden har
hon haft huvudvärk varje dag. När nu synen börjat bli påtagligt sämre på vänster öga
söker hon akut. Noggrann bedömning av visus går inte att göra på akuten men hon
klarar knappt fingerräkning med vänster öga. Vänster pupill är lika stor som höger.
Den reagerar tydligt sämre för direkt ljus än den högra, men drar ihop sig fint vid
indirekt belysning. Ögonbottnarna är svårbedömda tycker den yngre kollegan.
Ögonrörelserna är normala, ingen nystagmus. Synfält enligt Donders höger öga är
normalt, vänster lite mer svårbedömt men patienten verkar ana något i samtliga
kvadranter. Övrig neurologisk undersökning är utan avvikelser, allmäntillståndet är
opåverkat. Blodtrycket är 160/95.
R. AT-läkaren anser att en radiologisk undersökning bör beställas, tvekar bara lite
kring vilken och hur bråttom det är.
-

Vad är det för typ av pupillrubbning som beskrivs och vad är den anatomiska
bakgrunden?

-

Vad kan orsaka symtomen? Vilken handläggning rekommenderar du och i
vilken ordning?

-

Du passar på att bedriva lite undervisning och frågar AT-läkaren vid vilket
tillstånd patienten har en förlust av synen på båda ögonen, men normala
pupillreflexer. Vilket svar förväntar du dig?
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18. En 42-årig man med diagnos MS sedan 12 år tillbaka kommer på återbesök och
har inför det fyllt i MS-kollen. Du ser att han angivit svåra besvär när det gäller
blåsfunktionen och han vill gärna diskutera vad som kan göras för att minska dessa
besvär.
-

Vad är viktigt i anamnesen?

-

Vad innebär detrusor-sfinkterdyssynergi?

-

Vid neurogen blåsrubbning, vilken utredning kan man göra?

-

Åtgärder och behandling vid neurogen blåsrubbning?
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19. Linda är en 38-årig kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen till
neurologmottagningen. Hon har behandling mot hypothyreos med Levaxin. Sedan de
sena tonåren har hon haft episoder med symtom typiska för migrän, som av och till
varit frekventa. Ingen aura. Däremot framträdande illamående och kräkningar. Under
sina graviditeter har hon haft mindre besvär av huvudvärk och hon skojar om att det
kan ha bidragit till att hon har fyra barn. Remissen föranleds av att frekvensen av
dagar med huvudvärk har ökat påtagligt senaste året. Hon anger att hon nu har
ganska få dagar per månad utan huvudvärk även om den inte är lika svår alla dagar.
Sumatriptan i tablettform har tidigare kunnat lindra om hon tagit det i rätt tid men
fungerar nu sämre. Hon är lite diffus när hon ska redogöra för hur ofta hon tar denna
medicin. Ibland tar hon Naproxen eller Ibuprofen istället och det hjälper ibland. Via
VC har hon fått prova Propranolol som förebyggande men kände sig yr och konstig
redan på en låg dos. Hon har läst i Året Runt om den nya medicinen Aimovig
(erenumab) och läkaren på VC önskar nu att hon ska få prova den.
- På din klinik har ni beslutat att följa NT-rådets rekommendation från januari
2019 när det gäller förskrivning av Aimovig. Vad innebär den
rekommendationen?

- Redogör kort för verkningsmekanismen hos erenumab.

- Hur vill du lägga upp rekommendationer och behandling för denna patient?
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20. En 50-årig tidigare frisk kvinna insjuknar med högersidig svaghet och afasi i
duschen kl 8.30. Inkommer till länssjukhuset i X-stad kl 9.50. NIHSS=17. DT skalle är
normal och patienten erhåller behandling med trombolys.
- Hur brukar trombolysbehandling ges i en sådan här situation?

DT-angiografi kl 10.20 visar ocklusion av vänster M1. Man överväger att erbjuda
patienten trombektomi.
- Diskutera allmänt kring indikation för trombektomi. I diskussionen skall bl a
ingå: Olika typer av fynd på angio som indicerar trombektomi? Tidsfönster?

-

Hur bör man göra rent praktiskt avseende ev trombektomi för denna patient:

Efter 3 dagar mår patienten betydligt bättre. Kvarstår endast lätt afasi och antydd
pares höger. NIHSS=4. Vidare utredning visar sinusrytm på EKG och 48 timmar
telemetri. Holter 72 timmar visar sinusrytm. Transthorakal ekokardiografi visar
övergång av iv kontrast till vänster förmak vid valsalva.
- Vilken typ av kontrast brukar man använda vid transthorakal ekokardiografi?

-

Ange 3 tänkbara förklaringar till fyndet av övergång av kontrast enligt ovan.
Vilken av dessa 3 är vanligast?

-

Vilken skala brukar man använda för att bedöma klinisk betydelse av den
vanligaste orsaken till fyndet av kontrastövergång från hö till vä förmak?

Detaljerad lab-utredning inklusive koagulationsutredning av patienten utfaller normalt.
Det har nu gått 1 vecka sedan patienten insjuknade. Fortsatt oförändrat neurologiskt
med NIHSS=3-4. BT 135/80.
- Lämpliga vidare behandlingar?
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21. En 25-årig kvinna har successivt under det senaste halvåret tett sig trött enligt
omgivningen. Sitter ofta och hänger med armbågarna på bordet och lutar huvudet
mot händerna. Har nu även noterat dubbelseende framåt kvällen, särskilt när hon ser
på TV eller sitter framför datorn, då också ögonlocket på hö öga ofta hänger ned.
Även lagt märke till att det är svårare att hänga upp tvätt och sätta upp håret än för
något år sedan. Remitteras nu till neurologimottagningen med frågeställning
myasthenia gravis. Rutinnervstatus utfaller normalt.
- Vilka ytterligare kliniska statusundersökningar bör övervägas som
komplettering till rutinnervstatus med tanke på anamnesen ovan?

Förutom test med nedkylning av ögonlock, kan man kan med ett annat sätt kliniskt,
speciellt behandlingstest bedside testa om muskelsvagheten vid MG kan avta.
- Beskriv hur detta test går till; vad man skall tänka på och förväntat svar vid
positiv effekt?

Labprover som nyligen kontrollerats med normala resultat har varit: Hb, Vita, trc, SR,
CRP, Na, K, Ca, Alb, leverstatus, Glc, Kreatinin.
-Vilka ytterligare blodprover bör speciellt övervägas?

-

Två typer av neurofysiologiska undersökningar bör övervägas. Ange vilka och
vilka fynd som är typiska vid MG vid dessa två undersökningar. Förklara också
den neurofysiologiska bakgrunden till varför man ser dessa fynd vid respektive
undersökning.

-

Patienten har läst på och undrar om hennes symtom kan ha med brässen att
göra och om något i så fall behöver göras med avseende på detta. Vad bör
man svara?

- Patientens symtom fortsätter och är relativt besvärande för henne. Vilka
farmakologiska långtidsbehandlingar bör i första hand övervägas? Hur bör dessa
ges? Ange de 3 vanligaste farmakologiska grupperna av preparat med det
vanligaste preparatet i varje grupp inklusive administrationssätt:
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22. En 36-årig man dyker på fredag kväll vid 02.00-tiden i berusat tillstånd på
huvudet i grunt vatten. Närvarande vänner tar upp honom ur vattnet då han inte kan
röra på benen och ringer på ambulans. Han klagar över smärta i nacken. Vid
ankomsten till akutmottagningen en timme senare är han smärtpåverkad och
ångestladdad samt etyldoftande. Neurologisk undersökning visar bevarad
bicepsfunktion men ingen förmåga till handleds- eller armbågsextension, eller
funktion i fingerflexorer eller -abduktorer. Någon volontär funktion i benen får inte
patienten fram. Vid sensorisk undersökning har patienten bevarad sensibilitet för
beröring samt kyla, även perianalt.
Patienten är varm perifert och har god saturation, 98%, och blodtrycket är 90/50.

-

Akut DT halsrygg- till vänster den sagitella bilden och till höger den axiala
bilden över skadeområdet. Beskrivs vad som ses och om frakturen bedöms
som stabil eller instabil.

-

Du tänker undersöka patientens reflexer i benen, inklusive Babinski. Vilket
resultat är troligt? Motivera svaret.

-

Patienten har inga andra associerade skador. Ge rekommendationer för
fortsatt stabiliserande behandling nu på akuten och närmsta timmarna.
Motivera.

-

Skall patienten rekommenderas tidig neurokirurgisk dekompression och
stabilisering av skadan? Det finns operationstid på måndag morgon- är det
tillfyllest? Motivera svaret.

-

Upp till 30% radiologiskt, och upp till 5% kliniskt, drabbas långt efter en
ryggmärgsskada av så kallad post-traumatisk myelopati. Vad är orsakerna till
detta? Vanliga symptom vid post-traumatisk myelopati? Möjlig behandling?
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23. Behandling av patienter med multipel skleros (MS) har blivit mer komplex
under senare år. Patienter vill ofta ha redogörelse för tillgängliga
förloppsmodifierande behandlingsmöjligheter.
Beskriv sex olika behandlingsalternativ (med olika verkningsmekanismer) som
finns tillgängliga för patient med skovformad MS. Ange generiskt namn (eller
läkemedelsnamn) och administrationssätt.

24

