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Vad gör man om patienten får
en ny TIA (transitorisk isch-
emisk attack) trots pågående
profylaktisk behandling? Praxis
varierar kraftigt mellan svenska
sjukhus när det gäller hur man
handlägger patienter med TIA
som får återfall trots profylax
med acetylsalicylika.

I Sverige finns det en tämligen stor
samsyn när det gäller kirurgisk och me-
dikamentell behandling av en patient
med förstagångsinsjuknande i TIA (el-
ler lindrig hjärninfarkt): karotisopera-
tion om det finns en tät stenos (>70 pro-
cent) på den relevanta sidan, annars ace-
tylsalicylsyra (ASA) i lågdos (75–300
mg dagligen). Denna samsyn grundar
sig på solid vetenskaplig dokumenta-
tion från kliniska prövningar [1-3]. 

Vad gör man då om patienten får en
ny TIA (transitorisk ischemisk attack)
under pågående profylaktisk behand-
ling med lågdos ASA? Här finns inga
kliniska prövningar att luta sig mot. I
stället är vi som kliniker hänvisade till
extrapoleringar utifrån vår kunskap om
underliggande patofysiologiska meka-
nismer och från studier av närliggande
kliniska problem. Inte sällan måste vi
lita till intuitionen. Denna studie bely-
ser den terapeutiska situationen i landet.
Är osäkerheten så stor att en klinisk
prövning är motiverad?

METOD
En enkät med tre enkla fallbeskriv-

ningar (varav en med två olika åldersal-
ternativ) sändes till de 119 kliniker (me-
dicin-, neurolog-, geriatrik- och rehabi-
literingskliniker) som ingår i »Riks-
Stroke», ett nationellt kvalitetsregister,

dvs de flesta av landets kliniker som
vårdar patienter med slaganfall i akut-
skedet. 71 st kliniker svarade. Inga fas-
ta svarsalternativ gavs. Medikamentell
terapi, läkemedelsnamn och dosering
skulle anges i svaret. 

Patientfall 1
En kvinna med sinusrytm, utan kar-

diell embolikälla eller karotisstenoser,
har haft en TIA med symtom från väns-
ter a carotis utbredningsområde. Hon
står på T Trombyl 75 mg ×1. Nu får hon
ytterligare en TIA med samma sym-
tomutbredning som tidigare. Vad vill du
ge henne för fortsatt behandling? Om
du väljer medikamentell terapi, ange då
läkemedelsnamn och dosering: 

a. Patienten är 60 år. 
b. Patienten är 80 år. 

Patientfall 2
En 80-årig man med förmaksflim-

mer som senaste året haft en TIA med
symtom från vänster a carotis utbred-
ningsområde, står på T Trombyl 75 mg
×1. Ultraljudsundersökning av halskär-
len har visat en 30-procentig stenos vid
vänster karotisbifurkation. Patienten
får nu ytterligare en TIA med samma
symtomutbredning som tidigare. Be-
handling? 

Patientfall 3
En 80-årig man som haft en TIA med

symtom från a vertebrobasilaris utbred-
ningsområde senaste året, står på T
Trombyl 75 mg × 1. Han får ytterligare
en TIA med samma symtom som tidiga-
re. Behandling? 

RESULTAT
I samtliga patientfall ingick att pati-

enten haft en TIA, ställts på 75 mg ASA
dagligen men fått en ny TIA. Tabell I
ger svarsfördelningen (procent) bland
de 71 klinikerna. 

DISKUSSION
Vid TIA och lindrig hjärninfarkt

(minor stroke) är risken att drabbas av
manifest hjärninfarkt hög – 30–35 pro-
cent inom fem år [4]. Risken för död –
oftast i någon form av hjärt–kärlsjuk-

dom – är också klart ökad, i en svensk
studie fördubblad [5]. Om långtids-
prognosen skiljer sig hos patienter som
får återfall i TIA under pågående salicy-
likaprofylax är inte känt, men det är
rimligt att anta att den är minst lika då-
lig som vid förstagångs-TIA. I denna si-
tuation söker de flesta kliniker en alter-
nativ förebyggande insats. 

När patienten inte har någon klar
kardiell embolikälla blir valet svårt, nå-
got som vår enkät visar. Man kan välja
att låta patienten stå kvar på oförändrad
salicylikaprofylax med motiveringen
att inget alternativ visat sig vara över-
lägset i vetenskapliga studier. Detta re-
sonemang är uppenbarligen vanligt när
man möter äldre patienter (i exemplen
80 år) med TIA, och det gäller såväl ka-
rotis- som vertebrobasilarområdet. 

Höjd salicylikados
ett alternativ
Ett alternativ skulle vara att salicyli-

kadosen höjs. Salicylika i lågdos (upp
till 325 mg dagligen) har i översiktsana-
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Att tänka på vid TIA-recidiv 
hos patienter utan uttalad 
karotisstenos

– Har patienten tagit sin medicins-
ka profylax på föreskrivet sätt?

– Finns alternativa förklaringar till
patientens övergående fokala
bortfallssymtom? Överväg i
första hand migrän med fokala
symtom, epilepsi, subduralhe-
matom, hjärntumör och hypo-
glykemi. Andra förklaringar än
TIA är särskilt vanliga vid sym-
tomduration längre än en timme.

– Har operabel karotisstenos med
säkerhet uteslutits – finns t ex
färsk ultraljudsundersökning? 

– Finns kardiell embolikälla? Om
ekokardiografi inte visar någon
sådan kan arytmiutredning med
långtidsregistrering av EKG
vara motiverad (intermittent för-
maksflimmer?). Kan en kardiell
embolikälla påvisas finns indi-
kation för antikoagulantiaprofy-
lax.



lyser visat sig ha ungefär samma före-
byggande effekter mot akut insjuknan-
de i hjärt–kärlsjukdom som höga salicy-
likadoser har (500 mg dagligen eller
däröver) [6, 7] . Dock finns exempel på
hur enskilda patienter inte når maximal
hämning av trombocytfunktionen vid
låga doser salicylika [8]. Detta skulle
möjligen kunna motivera att salicylika-
doserna höjs när patienter med låg
ASA-dos får nya TIA. Om »salicylika-
resistensen» verkligen kan bemästras
genom högre doser kan i regel inte av-
göras hos individuella patienter. Denna
behandlingsstrategi bygger, enligt vår
uppfattning, mer på intuition än på ve-
tenskapligt underlag. 

Kombination av preparat
har visat reducerad risk
Andra kliniker har valt alternativa

strategier att påverka trombocytfunk-
tionen när salicylika inte tycks hjälpa.
Medan salicylika verkar trombocyt-
hämmande via inhibition av cyklooxy-
genas, påverkar dipyridamol (Persan-
tin) trombocyternas aggregationsför-
måga via hämning av fosfodiesteras [9].
När enkäten genomfördes fanns bara
indirekta indicier för att kombinationen
salicylika + dipyridamol skulle vara
överlägsen salicylika ensamt som pro-
fylax mot hjärninfarkt [10]. Nyligen
publicerades resultaten från en mycket
stor multicenterprövning, där man kun-
de visa att kombinationen 50 mg acetyl-
salicylsyra + 400 mg dipyridamol dag-
ligen givet till patienter med TIA och
lindrig hjärninfarkt klart reducerade ris-
ken för större hjärninfarkt jämfört med
enbart acetylsalicylsyra eller enbart di-
pyridamol [11]. Hos 100 patienter med
TIA/lindr ig hjärninfarkt behandlade
under ett år kunde hjärt–kärlinsjuknan-
de och död undvikas hos fyra patienter. 

Studien har kritiserats för att den sa-
licylikados man valt varit alltför låg,
och den har också utsatts för allvarlig
kritik av forskningsetiskt slag [12].
Dock kvarstår att resultaten tämligen
övertygande visar på en bättre förebyg-
gande effekt av kombinationen lågdos
salicylika + dipyridamol och att detta
kan vara ett av flera logiska alternativ

när enbart salicylika inte förhindrar nya
TIA – även om kombinationen inte prö-
vats vid just denna indikation. Vid TIA
hos äldre (80 år) utan kardiell emboli-
källa är detta det alternativ som föredras
av de flesta av dem som svarat på enkä-
ten.

Medel med sekundärpreventiv
effekt har prövats
Tiklopidin (Ticlid) har också en do-

kumenterad sekundärpreventiv effekt
hos patienter med TIA eller lindrig
hjärninfarkt [13]. Tiklopidin hämmar
trombocytfunktionen genom en irrever-
sibel effekt på trombocytmembranet
(grupp 2b/3a-receptorn) [14], dvs via
en annan mekanism än de för salicylika
och dipyridamol. Preparatet kunde där-
för vara ett alternativ vid »salicylikare-
sistent» TIA, något som också en
mindre andel av svenska kliniker up-
penbarligen anser, särskilt hos äldre pa-
tienter utan kardiell embolikälla. Tiklo-
pidin är tämligen biverkningsbelastat,
och särskilt allvarlig är den ökade ris-
ken för leukopeni [14]. Analogprepara-
tet klopidogrel har nyligen i en mycket
stor randomiserad prövning visat se-
kundärpreventiva effekter som är mar-
ginellt bättre än de man når med 325 mg
acetylsalicylsyra dagligen utan att ge
samma biverkningar som modersub-
stansen [15]. Klopidogrel har ännu inte
registrerats i Sverige och har alltså inte
utgjort något alternativ för dem som
svarat på vår enkät.

Antik oagulantia förespråkas
tr ots blödningsrisk
När TIA-patienten sviktar på salicy-

likaprofylax kan det förefalla logiskt att
överge den trombocythämmande prin-
cipen och i stället gå över till antikoagu-
lantia, något som också praktiseras vid
den absoluta merparten av svenska kli-
niker när patienten har förmaksflimmer.
Risken för allvarliga antikoagulantiaut-
lösta blödningar ökar påtagligt med sti-
gande ålder [16]. Uppenbarligen anser
ändå de flesta svenska läkare som be-
handlar patienter med slaganfall att
denna risk mer än väl uppvägs av anti-
koagulantias förebyggande effekter

mot embolier till hjärnan, åtminstone i
åldrar upp till 80 år. 

Denna behandlingsstrategi har gott
vetenskapligt underlag. I såväl primär-
som sekundärprofylaktiska kliniska
prövningar har man visat en mycket
markant reduktion av risken för embo-
lier till hjärnan [17, 18]. Effekten är
klart överlägsen den man når med sali-
cylika. Bland 100 patienter med för-
maksflimmer som haft TIA eller lindrig
hjärninfarkt och som behandlas med
antikoagulantia förhindras tre slagan-
fall per år jämfört med lågdos salicylika
och elva slaganfall jämfört med placebo
[18].

I många situationer väljer svenska
läkare som behandlar patienter med
slaganfall att gå över till antikoagulan-
tiaprofylax vid »salicylikaresistens»
också när en klar kardiell embolikälla
saknas. Sålunda föredrar en majoritet
warfarin hos relativt unga patienter (i
exemplet 60 år) utan kardiell emboli-
källa och utan operabla halskärlsför-
ändringar. Den ökande blödningsrisken
med stigande ålder [16] avspeglas i att
man enligt enkätsvaren är klart mer
återhållsam med antikoagulantia hos
äldre patienter (80 år) utan kardiell
embolikälla. 

Om antikoagulantiaalternativet väljs
finns det mycket som talar för att be-
handlingen skall vara lågt–måttligt in-
tensiv så att allvarliga blödningar und-
viks. I en nyligen genomförd holländsk
studie, vars resultat ännu bara finns till-
gängliga i abstractform [19], användes
en högintensitetsstrategi (INR 3,0–4,5
= PK ca 11–17) för antikoagulantiapro-
fylax hos patienter som haft TIA eller
lindrig hjärninfarkt. Studien avbröts i
förtid sedan oacceptabelt många patien-
ter i den antikoagulerade gruppen fått
allvarliga blödningskomplikationer. Å
andra sidan minskar den emboliprofy-
laktiska effekten vid INR under 2,0 (=
PK över ca 28) [20]. Det lägsta effekti-
va INR-intervallet tycks därför vara
2,0–3,0, dvs PK ca 17–28 – observera
dock att översättningen från INR till PK
vara variera något med analysmetoden. 

Bästa handläggningen bör
avgöras i klinisk prövning
Vår enkätundersökning har visat på

mycket stora variationer mellan svens-
ka sjukhus i uppfattningar om hur man
bäst bör handlägga en patient med TIA
som får återfall trots acetylsalicylika-
profylax. När stor osäkerhet råder bör
frågan om den bästa handläggningen
avgöras i den randomiserade prövning-
ens form. Handläggningen av patienter
med »salicylikaresistent» TIA eller lind-
rig hjärninfarkt (minor stroke) är ett gott
exempel på detta. 

En klinisk prövning bör dock uteslu-
ta sådana undergrupper av patienter där

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  37  •  1998 3973

Tabell I. Handläggning av återfalls-TIA under pågående salicylikaprofylax. Procentuell svars-
fördelning bland 71 kliniker.

Högre ASA+dipy- Tiklopidin Warfarin
Patient Oförändrat ASA-dos ridamol

Karotis-TIA, ingen 11 3 18 7 61
embolikälla, 60 år
Karotis-TIA, ingen 23 17 35 10 15
embolikälla, 80 år
Karotis-TIA, förmaks- 4 11 10 1 73
flimmer, 80 år
Vertebrobasilaris-TIA, 31 13 38 7 11
ingen embolikälla, 80 år



det redan idag finns vetenskapligt un-
derlag för hur de bäst skall handläggas.
Detta gäller främst de patienter som har
förmaksflimmer eller annan kardiell
embolikälla. För dessa är antikoagulan-
tia förstahandsalternativet, en uppfatt-
ning som uppenbarligen delas av de all-
ra flesta läkare som behandlar slagan-
fallspatienter.
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Läkartidningens
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i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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