
3206 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  28–29 •  1998

Tre randomiserade multicenterstudi-
er har publicerats om trombolys med
vävnadsplasminogenaktivator (tPA)
vid akut ischemiskt slaganfall [13-15].
Totalt inkluderades 1342 patienter i de
olika studierna (Tabell III). Beträffande
streptokinas som trombolytiskt medel
har tre placebokontrollerade multicen-
terstudier med totalt 1272 patienter av-
brutits i förtid av säkerhetsskäl: MAST-
E (Multicentre acute stroke trial Eu-
rope) [16], MAST-I (Multicentre acute
stroke trial Italy) [17] samt ASK (Aus-
tralian streptokinase trial) [18] (Tabell
III). 

Streptokinasstudier
visar ökad tidig mortalitet
Den huvudsakliga orsaken till att

streptokinasstudierna avbröts i förtid
var farhågor för ökad mortalitet och för
ökad incidens av intrakraniella blöd-
ningar. I MAST-E randomiserades 156
patienter med måttliga och allvarliga
slaganfall till streptokinas och 154 till
placebo inom sex timmar efter sym-
tomdebuten. Primärt resultatmått var
mortalitet och ADL(activities of daily
living)-beroende efter sex månader, ut-
tryckt som grad 3 eller högre på Rankin-
skalan. På begäran av studiens säker-
hetskommitté avbröts dock rekrytering-
en efter att data från 270 patienter hade
analyserats. Man hade då konstaterat en
ökad tidig mortalitet i streptokinasgrup-
pen på grund av intrakraniella blöd-
ningar.

Efter ytterligare analys kunde denna
observation bekräftas som statistiskt sä-
kerställd (34,0 procent i den aktiva
gruppen mot 18,2 procent i placebo-
gruppen). Däremot var inte skillnaden i
mortalitet efter sex månader statistiskt
signifikant (46,8 procent i den aktiva
gruppen mot 38,3 procent i placebo-
gruppen; P=0,06). Det förelåg inte hel-
ler någon skillnad mellan grupperna för

resultatmåttet mortalitet och beroende
efter sex månader.

I MAST-I randomiserades 622 pati-
enter med akut ischemiskt slaganfall
inom sex timmar till behandling med
streptokinas intravenöst, acetylsalicyl-
syra (ASA), kombinationen av dessa el-
ler ingen behandling. Streptokinas
(med eller utan ASA) medförde en sta-
tistiskt säkerställd ökad mortalitet efter
tio dagar. Av de olika behandlingsalter-
nativen hade endast kombinationen av
streptokinas och ASA en statistiskt sä-
kerställd ökad tidig mortalitet jämfört
med gruppen som inte fick någon be-
handling.  Efter sex månader noterades
10 procents  minskning av kombinatio-
nen av mortalitet och allvarligt handi-
kapp för de patienter som behandlats
med streptokinas med eller utan sam-
tidig ASA eller med enbart ASA, men
skillnaderna var inte statistiskt signifi-
kanta.

Fyra timmar tidsgräns
för inledande av behandling
Även  ASK noterade en ökad morbi-

ditet och mortalitet i streptokinasgrup-
pen efter uppföljningstiden tre månader
för studiens 340 patienter i åldrarna 18
till 85 år. Studien använde en absolut
tidsgräns för inledande av behandling
på fyra timmar efter symtomdebuten.
För patienter som inkluderats inom tre
timmar var resultatet signifikant bättre
än för hela patientgruppen, men trots
detta var behandlingen inte bättre än
placebo.

Bättr e resultat med tPA
än med streptokinas
Resultaten av de tre studierna med

vävnadsplasminogenaktivator tPA skil-
jer sig markant från streptokinasstudi-
erna.

Yamaguchi och medarbetare publi -
cerade 1993 resultatet av en randomise-

rad placebokontrollerad studie av in-
travenöst duteplase, ett rekombinant
tPA, hos patienter under 80 år med akut
emboliskt ischemiskt slaganfall inom
sex timmar [13].

Villk or för deltagande i studien var
att uppenbart nedsatt attenuering vid
DT uteslutits samt att arteriell ocklu-
sion inom karotisterritoriet påvisats an-
giografiskt.

Angiografisk kontroll efter infusio-
nen av testläkemedlet (tPA eller place-
bo) visade komplett eller 50 procents
reperfusion i tio av tPA-gruppens pati-
enter mot endast två i placebogruppen.
En månad efter behandlingen var 19
patienter också markant–måttligt kli-
niskt förbättrade mot tio i placebogrup-
pen. Dessa skillnader var statistiskt sä-
kerställda. Ingen påtaglig ökning av
blödningar förelåg i behandlingsgrup-
pen.

ECASS-studien genomfördes vid 75
sjukhus i 14 europeiska länder [14]. To-
talt randomiserades 620 patienter med
akut ischemiskt slaganfall inom sex
timmar till behandling med tPA (1,1
mg/kg kroppsvikt) eller placebo som
infusion under en timme. En datorto-
mografisk undersökning skulle föregå
randomiseringen och utesluta blödning
och tidiga infarktförändringar av större
omfattning än en tredjedel av arteria ce-
rebri medias utbredningsområde.
Framför allt på denna punkt har svårig-
heter uppstått vid tillämpningen.

Enligt studiens protokoll skulle en
analys omfatta samtliga randomiserade
patienter (intention-to-treat, ITT), en
annan analys patienter som inkluderats
korrekt enligt protokollet och som er-
hållit avsedd behandling (målgrupps-
analysen).

För den senare uteslöts 109 patienter
från målgruppsanalysen, bl a på grund
av alltför omfattande infarktförändring-
ar eller blödning på DT (66 patienter)
och att DT saknades eller inte var av till -
räcklig kvalitet för att kunna utvärderas.

Den ena primära effektvariabeln
Barthelskalan förbättrades efter 90 da-
gar med aktiv behandling från 75 till 85
poäng enligt ITT-analysen och från 80
till 90 poäng enligt målgruppsanalysen.
Ingen av dessa förändringar var statis-
tiskt säkerställda.

Rankinskalan, den andra primära ef-
fektvariabeln, visade däremot en statis-
tiskt säkerställd förbättring från 3 till 2
poäng enligt målgruppanalysen, medan
ITT-analysen inte visade någon förbätt-
ring.

Det förelåg en tendens till ökad mor-

Intravenös trombolys med tPA mer
framgångsrik än med streptokinas

Tabell III . Randomiserade kontrollerade studier av vävnadsplasminogenaktivator vid akut
ischemiskt slaganfall.

Antal patienter Tidsgräns för inklusion

tPA
Yamaguchi et al [13] 98 6 timmar
ECASS [14] 620 6 timmar
NINDS [15] 624 3 timmar

Summa tPA-patienter 1 342

Streptokinas (SK)
MAST-E [16] 310 6 timmar
MAST-I [17] 622 6 timmar
ASK [18] 340 4 timmar

Summa SK-patienter 1 272



talitet med aktiv behandling. Denna
tendens var starkast i ITT-analysen där
mortaliteten var 17,9 procent i tPA-
gruppen mot 12,7 procent i placebo-
gruppen. Skillnaden var inte statistiskt
signifikant (P=0,08). Om man beräkna-
de relativa risken för död i samma ana-
lysgrupp var den 1,22 med ett 95-pro-
centigt konfidensintervall mellan 1,02
och 1,45.

Jämförelser med hjälp
av Rankinskalan
Ett överskådligt sätt att presentera

resultatet av ECASS-studien är att visa
utfallet av Rankinskalan för aktivt be-
handlade jämfört med dem som erhållit
placebo (Tabell IV). Andelen patienter
som vid tremånaderskontrollen var
symtomfria eller hade funktionellt obe-
tydliga symtom (Rankin 0–1) ökade
med 12 procent i målgruppsanalysen
och 9 procent i »intention to treat»-ana-
lysen.

NINDS-studien genomfördes vid
nio medicinska centra i USA [15]. To-
talt randomiserades 624 patienter med
akut ischemiskt slaganfall inom tre tim-
mar till behandling med tPA (0,9 mg/kg
kroppsvikt) eller placebo som infusion
under en timme. En datortomografisk
undersökning skulle föregå randomi-
seringen och utesluta blödning.

NINDS-studien utfördes som två
delstudier, som från början avsågs att
utföras i tur och ordning med mellan-
liggande värdering. Delstudierna
kopplades dock senare samman. I båda
fann man ett betydligt bättre resultat ef-
ter tre månader för de patienter som be-
handlades med tPA. Sammantaget var
andelen helt eller nästan helt återställ-
da patienter  (0–1 enligt modifierade
Rankinskalan) 26 procent i placebo-
gruppen och 42 procent i den tPA-be-
handlade gruppen, en ökning med 16
procent (Tabell IV). Skillnaden i effekt
var höggradigt statistiskt säkerställd i
båda delstudierna.

Mortaliteten var lägre i den aktivt be-
handlade gruppen, 17 procent, jämfört

med 21 procent i placebogruppen vid
tremånaderskontrollen.

Översikt visar sänkt
mortalitet och beroende
En färsk systematisk översikt av

trombolysbehandling med tPA vid slag-
anfall [19] visar en sänkning av oddsen
för kombinationen mortalitet och bero-
ende med 43 procent (odds ratio
0,57; 95 procents konfidensintervall
0,45–0,72). Streptokinasstudierna visa-
de ingen signifikant sänkning. Beträf-
fande mortalitet förelåg ingen skillnad
mellan grupperna för tPA-studierna,
medan streptokinas medförde ökad
mortalitet (odds ratio 1,43; 95 procents
konfidensintervall 1,10–1,88). Strepto-
kinas i kombination med aspirin med-
förde en ökning av oddsen för död till
3,02 vid en jämförelse med enbart
aspirin (95 procents konfidensintervall
1,87–4,87). 

Oddsen för blödning ökade såväl för
tPA som för streptokinas (2,99 respekti-
ve 5,20, med 95 procents konfidensin-
tervallens båda gränser klart över 1).

Metodskillnader en orsak
till olika r esultat
Orsakerna till skillnaderna i resultat

mellan de olika behandlingarna har dis-
kuterats livligt. Skillnader i läkemed-
lens verkningssätt och heterogenitet i
patientmaterialen mellan de olika studi-
erna är tänkbara förklaringar. tPA-stu-
dierna har inte tillåtit samtidig behand-
ling med antikoagulantia eller aspirin
medan sådan behandling förekommit i
streptokinasstudierna. Det är inte orim-
ligt att detta påverkat resultaten. I
MAST-E erhöll både streptokinasgrup-
pen och kontrollgruppen heparin, även
om behandlingen var vanligare i kon-
trollgruppen.

Det är troligt att en betydande grupp
av dessa patienter också stod under på-
verkan av aspirin som ordinerats redan
före insjuknandet. I MAST-I tillämpa-
des en 2×2 »factorial design» med
aspirin som kombinerad terapi.

Streptokinasets hypotona effekt kan
ha medfört försämrad perfusion genom
kollaterala artärer med ökad ubredning
av ischemin och större blödningsrisk
som följd. I MAST-E-studiens publika-
tion anges en mycket låg incidens av
hypotona reaktioner, men det anges inte
hur dessa reaktioner definieras. Det be-
höver inte vara fråga om dramatiska
minskningar av blodtrycket för att ge
effekt på symtomutvecklingen [20].

Skillnaden i mortalitet mellan studi-
ernas kontrollgrupper visar också på att
patientmaterialen är heterogena. Det är
sannolikt att denna heterogenitet är en
viktig förklaring till de varierande re-
sultaten. Den tidiga mortaliteten varie-
rade mellan 10,8 och 18,2 procent, den
sena mellan 15,8 och 38,3 procent.

Svårt att bevisa att tPA
är säkrare än streptokinas
För värdet av tPA som behandling

vid ischemiskt slaganfall talar resultatet
av NINDS-studien och den mindre
japanska studien av Yamaguchi och
medarbetare.

ECASS-studiens resultat pekar i
samma riktning även om resultaten är
mer svårtolkade. Översiktsanalysen av
Wardlow och medarbetare [19] visar en
statistiskt säkerställd reduktion av odd-
sen för »död och beroende» av tPA men
inte av streptokinas.

Streptokinasstudierna är alla stoppa-
de av säkerhetsskäl, och någon möjlig-
het att idag använda dessa resultat till
stöd för trombolysbehandling förelig-
ger inte.

I sammanfattningen till analysen av
Wardlow och medarbetare framhålls att
det inte finns objektiva bevis för att tPA
är säkrare än streptokinas och att risk
och behandlingseffekt kan visa sig vara
likartade efter korrigering för studiede-
sign och patientsammansättning. 

Det enda sättet att skaffa objektiva
bevis för den ena behandlingens över-
lägsenhet över den andra är en direkt
jämförande studie, och det får nog anses
ytterst osäkert om en sådan någonsin
kommer till stånd. Planerna på en ny
omfattande multicenterstudie av strep-
tokinas organiserad av Edinburgh-
gruppen har nyligen övergetts.
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Tabell IV . Andelen patienter med »gott resultat» (0–1 enligt Rankin-skalan) och mortalitet i
ECASS-studien och i NINDS-studien.

Gott resultat, procent Mortalitet, procent

trombolys placebo trombolys placebo

tPA
Yamaguchi1 [12] 37 26 9 13
ECASS, ITT2 [13] 36 29 18 13
ECASS, målgr2 [13] 41 29 15 12
NINDS2 [14] 39 26 17 21

Streptokinas
MAST-E3 [15] 21 18 45 35
MAST-I3 [16] 38 32 28 (44)4 29
ASK3 [17] 52 55 44 22

1Gott resultat = förbättring;  2 Gott resultat = Rankin-grad 0–1; 3 Gott resultat = oberoende; 4 Streptokinas i
kombination med ASA.


