Autonom
dysreflexi
Symtom
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●
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Autonom dysreflexi (AD) är ett akut medicinskt
tillstånd som kan drabba personer med en
ryggmärgsskada ovan bröstkota sex (Th6). Den
vanligaste orsaken är ett smärtsamt stimuli
nedanför skadenivån.
AD kan ge olika symtom och variera från milda

Så reagerar
kroppen

Blodtrycksstegring,
minst 20 mmHg över
individens normala nivå.
Pulserande huvudvärk.
Rodnad, svettning och
gåshud ovan skadenivån.
Allmänt illabefinnande,
oro och illamående.
Dimsyn och nästäppa.
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Orsaker
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Sitt upp – huvudet högt
och benen lågt.
Lossa på åtsittande
kläder och skor.
Kontrollera blodtryck
och puls frekvent.

1

En överfull urinblåsa skickar
signaler längs ryggmärgen.
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Detta leder till att det
sympatiska nervsystemet
aktiveras okontrollerat
nedom skadenivån.
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Blodkärlen drar ihop sig och
blodtrycket stiger. Det ökade
blodtrycket registreras i
hjärtat och signaler skickas
till hjärnan.

4

Hjärnan har två sätt att
reagera på det ökade
blodtrycket.
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Överfylld urinblåsa/
urinvägsinfektion/
njursten/förstoppning.
Sår/nageltrång.
Skada nedanför
skadenivån, tex fraktur
eller bukåkomma.
Sexuell aktivitet/
menstruation.
Majoriteten av AD
utlöses från urinvägarna.
Men allt som skulle ge
upphov till smärta eller
obehag hos en person
utan ryggmärgsskada,
kan utlösa AD.

skickar en signal
5a Hjärnan
längs ryggraden för att öppna

1

blodkärlen igen. Men signalen
kan inte passera den skadade
ryggraden. Därför kan
blodkärlen nedanför inte nås,
vilket får till följd att
blodtrycket fortsätter att
stiga.
skickar en signal till
5b Hjärnan
hjärtat att minska pulsen.

Åtgärd 1
●

känningar till kraftigt obehag. Som ryggmärgsskadad, personlig assistent eller närstående är
det mycket viktigt att ha kännedom om vad som
orsakar AD och hur det ska åtgärdas.
Autonom dysreflexi kan, i mycket ovanliga fall,
orsaka hjärnblödning.
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Kolla urinvägarna.
Överfull blåsa?
Urinvägsinfektion?
Åtgärda!
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Kolla tarm.
Förstoppning? Åtgärda!
Hemorrojder?
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Om ingen tidigare åtgärd hjälper
●
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Överväg läkemedelsbehandling.
Fortsätt följa blodtryck,
puls och allmäntillstånd.
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Sök andra utlösande
orsaker och åtgärda.
Om symtomen inte
släpper snabbt efter
steg 1–3: RING 112!

Läkemedelsbehandling bör övervägas vid blodtryck >150mmHg. Läkemedel som används ska ha snabbt insättande effekt, vara kortverkande
(kan annars ge för lågt blodtryck när AD hävts) och ha få biverkningar. Lämpliga alternativ kan vara Nifedipin, Captopril eller Nitropreparat.
Läkemedel kan i vissa fall ges förebyggande inför procedurer som utlöser AD hos individen.

