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Limb-shaking transient ischaemic attacks (LS-TIA) er intermitterende hemiforme ikkerytmiske trækninger
som følge af fokal cerebral hypoperfusion ved svær storkarssygdom.

Akut udredning omfatter påvisning af svær storkarssygdom oftest ved CT-angiografi.

Behandling ved LS-TIA er primært intensiv farmakologisk, sekundært profylakse; til udvalgte patienter
tilbydes operation.

Akut cerebral iskæmi ses typisk ved neurologiske udfald såsom pareser  eller  afasi, men i
1962 beskrev Charles Miller  Fisher  sammenhængen mellem a. carotis-stenose og positive
neurologiske symptomer i form af ikkerytmiske trækninger  i de kontralaterale
ekstremiteter  [1]. I løbet af 1980ʼerne og 1990ʼerne blev symptomatologien navngivet limb-
shaking transient ischaemic attacks (LS-TIA). LS-TIA er  episoder  af hemiforme ikkerytmiske
trækninger  udløst af en akut hæmodynamisk påvirkning ved kronisk cerebral
hypoperfusion. Desværre overses eller  mistolkes LS-TIA ofte. LS-TIA tolkes tit som
uspecifikke rystelser , fokale kramper  eller  en funktionel tilstand, hvilket kan medføre
forsinket eller  forkert behandling. Formålet med denne artikel er  at beskrive forekomst,
patofysiologi, klinisk præsentation, udredning, for løb, prognose og eksisterende
behandlingsmuligheder  ved LS-TIA.

FOREKOMSTFOREKOMST

LS-TIA ses hos 7,6-28,6% af patienterne med symptomatisk carotisstenose [2-4], incidensen af
symptomatisk carotisstenose er  opgjort til 13,4 (95% konfidens-interval (KI): 11,4-15,4) pr .
100.000 personår  [5]; hvilket svarer  til, at 50-200 personer  har  LS-TIA i Danmark.
Gennemsnitsalderen ved debut af LS-TIA er  ca. 60 år  [2-4, 6], men tilstanden kan ses hos
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patienter  i alle aldre. Hos børn og yngre ses tilstanden stort set kun ved moyamoya [7].

PATOFYSI OLOGIPATOFYSI OLOGI

Selvom den præcise mekanisme for  udløsning af rystelser  ved iskæmi er  ukendt, er  LS-TIA
næsten patognomonisk for  svær storkarssygdom, der  medfører  hæmodynamisk svigt. På
baggrund af trækningernes ikkerytmiske karakter  og det faktum, at generaliser ing ikke
forekommer, vurderes symptomerne ikke at være epileptiforme [1], hvilket flere gange er
understøttet af EEG-undersøgelse også under  LS-TIA [8-11] . Symptomerne udløses oftest af
en akut hæmodynamisk påvirkning af hjernen, såsom stillingsskift. Andre udløsende
årsager  fremgår  af Tabel  1Tabel  1  [4, 7]. Ved tillukning af a. carotis interna vil hjernens
blodforsyning ofte kunne kompenseres ved hjælp af kollateral blodforsyning via circulus
Willisi eller  de leptomeningeale kar. Patienter  med LS-TIA er  ikke i stand til at kompensere
på grund af opbrugt cerebrovaskulær reservekapacitet (CVR) (Tabel  2Tabel  2 ) [4].
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ANAMNESE OG KLI NI SKE FUNDANAMNESE OG KLI NI SKE FUND

Anamnesen er  vigtig i diagnostikken, da symptomerne ikke kan forventes at kunne
fremprovokeres under  en konsultation. Den klassiske anamnese omfatter  ryk af arm
og/eller  ben langt oftest unilateralt af sekunder  til minutters var ighed [4]. Symptomerne
udløses ofte ved stillingsskift, fysisk aktivitet og hyperventilation (Tabel 1) [7, 9]. Kan
symptomerne fremprovokeres, vil disse normalt vare fra ca. 20 sekunder  efter  start af
stimulus til ca. 20 sekunder  efter  stimulusʼ ophør  [12]. Rystelserne vil ofte være ledsaget af
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en oplevelse af svaghed i de afficerede ekstremiteter , mens rystelserne pågår, og der  ses
aldrig påvirkning af bevidstheden eller  involvering af ansigtet. Symptomerne kan være
enkeltstående, men som oftest vil der  have været flere ensartede episoder  tidligere [4]. Hvis
et anfald observeres klinisk, vil man pga. de uregelmæssige rystelser  kunne skelne et LS-
TIA fra regelmæssige ryk ved et fokalt epileptisk anfald [12]. Klinikere kan mistolke de
uregelmæssige ryk som tremor ved Parkinsons sygdom, aster iksi eller  chorea [6].
Trækningerne vil oftest være unilaterale og svare til innervationsområdet som forsynes af
det afficerede kar, men bilaterale trækninger  er  beskrevet ved bilateral a. carotis-okklusion.
Et typisk tilfælde kan ses i en publiceret videooptagelse af en patient, der  udvikler  LS-TIA ved
kompression af anastomosen fra en ekstra-intrakraniel bypassoperation [12].

Par akl inikPar akl inik

LS-TIA kan ikke erkendes entydigt, uden at der  foretages angiografi af hjernen og
halskarrene samt perfusionsundersøgelse af hjernen [8, 11], idet diagnosen forudsætter
påvisning af både svær storkarspatologi og fokalt hæmodynamisk svigt [8, 11].

En stenose over  70% kan give hæmodynamisk påvirkning og kan bedst påvises ved CT-
angiografi eller  digital subtraktionsangiografi [13-15]. Halskar-Doppler- og transkraniel
Doppler-UL-skanning kan bruges til identifikation af stenoser, men kan ikke bruges til sikker
skelnen mellem okklusion og nærokklusion. Med MR-angiografi skelner  man dårligt
mellem stenoser  og okklusioner, hvis denne udføres som time-of-flight, som er  det hyppigst
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klinisk anvendte. Perfusionsskanninger  med MR og CT samt vurdering af flow i hjernens kar
med transkraniel Doppler-UL-skanning kan ofte give et indtryk af påvirket cerebral
hæmodynamik, men er  dog ikke tilgængelige på alle radiologiske eller  neurologiske
afdelinger. Herudover  er  disse teknikker  ofte ikke valideret til kvantitative målinger  af
hjernens blodgennemstrømning eller  bestemmelse af CVR og bruges primært til screening
for  hæmodynamisk svigt.

Den mest valide metode til påvisning af cerebral hypoperfusion og CVR er  en 15O-H2O-PET

[14], hvor  der  foretages en baselineskanning i hvile og en skanning 20 minutter  efter
infusion med acetazolamid eller  under  inhalation af CO2, som medfører  dilatation af de

cerebrale kar, og dermed gør  det muligt at bestemme hjernens perfusion ved induceret
hyperæmi. Ved at sammenligne hvileskanningen med skanningen, der  blev foretaget efter
indgift af acetazolamid eller  CO2 fås et mål for  CVR. En lav eller  endda negativ CVR (såkaldt

steal) indikerer, at den vaskulære reserve er  opbrugt [16], hvilket betegnes som
hæmodynamisk svigt og øger  r isikoen for  apopleksi pga. nedsat blodgennemstrømning
fokalt i hjernen i forsyningsområdet for  det afficerede kar.

Andre undersøgelser  som EEG, bestemmelse af syre-base-status samt brug af ammonium
og anden biokemi kan være indiceret for  at udelukke differentialdiagnoser  som epilepsi og
metaboliske tilstande.

Pr og nosePr og nose

Der  er  beskrevet flere forskellige kliniske for løbsformer: Nogle patienter  har  en enkelt
episode af LS-TIA få dage før  et større cerebral insult, mens andre har  flere daglige anfald
eller  symptomer igennem måneder  til år  uden at udvikle en manifest apopleksi [4, 8, 9, 17,
18]. I retrospektive studier  er  det påvist, at forekomst af LS-TIA er  forbundet med markant
øget r isiko (hazard ratio: 7,7; 95% KI: 2,6-26)) for  apopleksi [2]. Endvidere er  r isikoen for
invaliderende funktionstab (modified Ranking Scale: 4-6) inden for  90 dage højere for
personer  med LS-TIA end for  personer  med symptomatisk stenose uden LS-TIA (45,2% vs.
21,9%, p = 0,005) [3].

BEHANDLI NGBEHANDLI NG

Konser vativ og  med icinsk behand l ingKonser vativ og  med icinsk behand l ing

Den akutte behandling består  i optimering af den cerebrale perfusion ved lejr ing af
patienten og at sikre hydrering og overveje pausering af antihypertensiva. Der  er  eksempler
på patienter, som har  haft mange episoder  med LS-TIA, men hvor  symptomerne er
reduceret eller  ophørt alene efter  reducering i antihypertensiv behandling [8, 9, 19]. Der
vides meget lidt om den optimale blodtryksreguler ing hos patienter  med cerebral
hypoperfusion, herunder  mål for  blodtryk og varighed ved pausering af antihypertensiv
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behandling [20]. Øgning af hjernens blodgennemstrømning ved pressorstoffer  eller  brug af
vandretinerende behandling er  forsøgt på individuel eller  eksperimentel basis [21], men
anvendes sjældent i klinikken og er  da en specialistopgave. Sekundær profylakse kan ikke
forventes at bedre den cerebrale perfusion direkte, men vil udelukkende reducere r isiko
for  dannelse af tromboembolier  samt progression af arter iosklerosen og omfatter
henholdsvis den generelle medikamentelle profylakse til patienter  efter  iskæmisk apopleksi
med pladehæmmer (clopidogrel, acetylsalicylsyre) og statiner  [22]. Da tilstanden ikke er
epilepsi, kan antiepileptisk medicinering ikke forventes at have effekt [18].

En stor  andel af disse patienter  er  aktive rygere, og motivering til rygeophør  er  vigtig,
ligesom der  henstilles til de generelle råd om nonfarmakologiske tiltag ved arter iosklerose
som kost og motion.

Kir u r g isk behand l ingKir u r g isk behand l ing

Der  foreligger  kasuistikker  og et retrospektivt studie med beskrivelse af patienter, der
havde hyppige LS-TIA-episoder  og har  haft komplet ophør  af symptomer efter  kirurgisk
revaskular iser ing [8, 18, 23-25]. Eksempler  på typer  af kirurgi er
carotistrombendarterektomi (carotis-TEA), stentbehandling og ekstrakraniel-intrakraniel
(EC-IC) bypass. Carotis-TEA kan i visse tilfælde udføres hos patienter  med LS-TIA og
signifikant carotisstenose. Det er  dog ikke hos alle patienter  med svær cerebral
hypoperfusion, at carotis-TEA kan udføres. I tilfælde hvor  carotis-TEA ikke er  mulig kan
stentbehandling overvejes [21, 22]. Indsættelse af en stent i a. carotis interna kan ligesom
carotis-TEA ikke foretages i tilfælde af carotisokklusion.

Ved EC-IC-bypass laves en anastomose fra a. temporalis superficialis til en af a. cerebri
medias forgreninger  på hjernens overflade via en transtemporal kranietomi [26].
Operationen anvendes ved totale okklusioner  eller  intrakranielle stenoser  og er  påvist at
øge den cerebrale blodgennemstrømning hos patienter  med hæmodynamisk svigt. Det
eneste randomiserede studie, der  er  baseret på påvisning af svær hæmodynamisk svigt,
viste ingen effekt på r isiko for  ny apopleksi inden for  to år . Dette er  tilskrevet en høj
perioperativ vaskulær morbiditet og en bedre spontan prognose i kontrolgruppen end
forventet [26]. Et nyere dansk retrospektivt studie viste, at centraliser ing af EC-IC-
bypassoperationen sænkede morbiditeten markant [24]. Operationen udføres ikke i
Danmark, og år ligt sendes 10-15 danske patienter  til operation på to centre med erfarne
behandlere i Tyskland og Schweiz.
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KONKLUSI ONKONKLUSI ON

LS-TIA er  et symptom på transitor isk cerebral iskæmi og er  forbundet med dårlig prognose
med øget r isiko for  ny iskæmisk apopleksi og lavt funktionsniveau. Ved manglende
kendskab til symptomet overses eller  mistolkes det let. Da der  er  tale om et symptom, som
kræver  yderligere udredning, stiller  det ekstra krav til opmærksomhed ved

15O-HO-H2O-PET/MR-skanning viser nedsat perfusion i venstre hemisfære efter indgift af acetazolamid.O-PET/MR-skanning viser nedsat perfusion i venstre hemisfære efter indgift af acetazolamid.
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anamneseoptagelse og kliniske observationer. Tilstanden skyldes cerebral hypoperfusion
på grund af storkarssygdom, hvilket sjældent ses på CT eller  MR-skanning uden angiografi
eller  perfusionssekvenser. CT-angiografi vil oftest være førstevalg, da man med den med
sikkerhed kan både afvise og påvise svær storkarssygdom. I det akutte for løb sikres det, at
den cerebrale perfusion optimeres ved normohydrering, lejr ing og evt. pausering af
antihypertensiv medicin. Udredningen og behandlingen er  kompleks og vil ofte foregå i et
multidiciplinært samarbejde imellem flere specialiserede afdelinger, som alle bør  have
specifik erfar ing med cerebral hypoperfusion. Patienter, som har  relevant storkarspatologi,
og hvor  man har  mistanke om LS-TIA bør  derfor  henvises til neurologiske afdelinger  med
neurovaskulær kompentence med henblik på videre udredning og for løb. I Danmark er
ekspertisen samlet på Aarhus Universitetshosptial og Bispebjerg Hospital/Rigshospitalet.

Forløbet vil ofte inkludere en 15O-H2O-PET og en efterfølgende løbende vurdering af den

medicinske behandling og stillingtagen til kirurgisk intervention.
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Limb-shaking transient ischaemic attack (LS-TIA) is a symptom of cerebral haemodynamic
failure caused by large vessel disease. LS-TIA often remains unrecognised though
associated with a poor  prognosis. The patient presents with irregular  hemiform jerks caused
by ischaemia. Imaging demonstrating reduced perfusion or/and flow is essential for  the
diagnosis, and treatment is aimed at reducing development in atherosclerosis and
improving perfusion. As described in this review, management is focused optimising
secondary prevention, and in selected cases surgical interventions are considered. Evidence
remains weak, especially as to surgical interventions.
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