
Från såväl effektivitets- som säker-
hetssynpunkt är det viktigt att trombo-
lys inleds så snabbt som möjligt efter
debuten av de neurologiska symtomen.
En tidsgräns som använts i flera klinis-
ka studier är sex timmar, vilket innebär
att enstaka TIA-fall också blir kandida-
ter för behandling. Hur många patienter
kan då komma ifråga för trombolys?

Varje år inträffar 320 förstagångsin-
sjuknanden i slaganfall per 100000 in-
vånare i den svenska genomsnittsbe-
folkningen (totalt 27000). Dessa mot-
svarar tre fjärdedelar av alla som drab-
bas av cerebrovaskulära insjuknanden.
Resten fördelas lika på recidiverande
slaganfall och TIA (vardera 47 per
100000 invånare eller totalt 4000).

Aktuella för trombolys är i första
hand de som inte har intrakraniell blöd-
ning, saknar mer uttalade symtom på ti-
digare slaganfall och är högst 80 år gam-
la. I praktiken inkluderas en del TIA-pa-
tienter i definitionen, medan många pati-
enter med recidiverandeslaganfall bort-
faller. Resultat från Söderhamn visar att
drygt hälften av alla patienter a priori
omfattas av definitionen [2].

Kommer sent under vård
Slaganfallspatienterna söker inte

sjukvård lika snabbt som hjärtinfarkt-
patienterna. En undersökning från Sö-
dersjukhuset gjord 1990 visade att pati-
enter med subaraknoidalblödning kom
snabbast till sjukhuset, efter två timmar
i genomsnitt [3]. Tätt inpå följde pati-
enter med intracerebrala blödningar (tre
timmar), medan patienter som hade
hjärninfarkt dröjde tio timmar.

En del av tidsutdräkten från insjuk-
nandet till ankomsten kan ha berott på
att patienter med hjärninfarkt priorite-
rades lågt på alarmeringscentralen.

Hur snabbt kommer patienterna till
sjukhus om tillgängligheten till akut
sjukvård är »extremt» god? I mitten
på 1980-talet gjordes en studie av »pa-
tient’s delay» och »doctor’s delay» i
Söderhamn, där tillgången på akut-
sjukvård var mycket god. Mer än en
fjärdedel av patienterna med slaganfall
var på sjukhuset inom en timme och
mer än hälften inom fyra timmar.

I undersökningen från Södersjuk-
huset framkom att 40 procent av alla
slaganfall kom till akutmottagningen
inom fem timmar, men endast 8 procent
inom en timme [3]. Av dem som kom till
sjukhuset inom fem timmar var knappt
en fjärdedel högst 80 år gamla, saknade
resttillstånd efter tidigare slaganfall och
visade sig ha hjärninfarkt eller ospecifi-

cerat slaganfall efter undersökning. I en
studie från ett storstadsområde, Köpen-
hamn, anlände 35 procent av patienter-
na inom sex timmar [4].

Kontraindikationer finns
Patienter som behandlas med trom-

bolys i multicenterstudier har varit rela-
tivt friska. Av alla patienter med ett
första slaganfall eller TIA har 18 pro-
cent av patienterna under 81 år anting-
en relativa kontraindikationer med
anamnes på malignitet, demens, ampu-
tation, synnedsättning i samband med
diabetes eller annan signifikant neuro-
logisk sjukdom än slaganfall [2].

Kliniskt verif ierad vertebrobasila-
ristrombos har undantagits från trombo-
lysstudierna, därför att behandlingen på
vissa håll redan är etablerad. Hur stor är
då den andel av patienterna som i ett epi-
demiologiskt material har kliniska teck-
en på vertebrobasilaristrombos? I Ox-
fordstudien, där alla patienterna under-
söktes av neurologer och klassificerades
enligt den numera välkända OCSP-ska-
lan [5], hade 12 procent av patienterna
med förstagångshjärninfarkt kliniska
tecken på slaganfall inom vertebrobasi-
larisområdet (Tabell I). Av dessa hade
drygt hälften datortomografiskt (DT) ve-
rif ierad hjärninfarkt inom motsvarande
kärlgebit. Överfört till svenska förhål-
landen innebär detta att incidensen av
DT-verif ierad vertebrobasilarisocklu-
sion är ca 20 per 100000 invånare och år.

Cerebral ventrombos har traditio-
nellt inte registrerats i epidemiologiska

studier av slaganfall. I Oxford-undersök-
ningen av slaganfall upptäcktes subdu-
ralhematom, gliom och metastaser men
inga cerebrala ventromboser. I senare
undersökningar har dock etiologin till de
akuta neurologiska symtomen kartlagts
mer ingående med bl a magnetisk reso-
nanstomografi (MR). Ingen undersök-
ning är dock komplett i detta hänseende.
I Perth-undersökningen fann man ett
fall, en nyopererad man med cerebral
ventrombos, vilket svarade mot en inci-
dens på 0,5 per 100000 invånare och år
[Anderson C, pers medd, 1995]. I ett kli-
niskt material från Saudiarabien har man
beräknat att incidensen i befolkningen är
mindre än en per 100000 invånare och år
[6]. Andra studier talar för en högre fre-
kvens med tre till fyra nya fall årligen på
en vanlig neurologavdelning [7].

Tabell II visar en uppskattning av an-
talet patienter som kan bli aktuella för
intravenös trombolys. Med utgångs-
punkt i en incidens av förstagångs-
slaganfall och TIA av 367 per 100000
invånare och år samt efter korrigering
för ålder under 80 år, hjärnblödning,
slaganfall inom vertebrobasilarisområ-
det och andra kontraindikationer skulle
antalet patienter som kan komma ifråga
för behandling uppgå till ca 65 patienter
per 100000 invånare och år om hälften
av alla patienter kom till sjukhus inom
den aktuella tidsgränsen. Om alla pati-
enter skulle komma i tid– en närmast
orealistisk tanke– skulle ca 130 patien-
ter per 100000 invånare komma ifråga.
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▲

En mindre del av patienterna
är aktuella för trombolys

Tabell I . Kliniskt misstänkt infarkt i vertebrobasilarisområdet (VBA) och datortomografiskt veri-
fierad infarkt inom samma gebit, ACA = anterior cerebral artery, MCA= middle cerebral artery,
VBA = vertebrobasilar artery.

Klinisk diagnos

Datortomografisk VBA, ACA/MCA, Totalt
diagnos procent procent procent

VBA 7 3 10
ACA/MCA 0 74 74
Inget 5 11 16

Totalt 12 88 100

Tabell II. Hur många patienter kan bli aktuella för trombolys?

Återstår att behandla 

Antal förstagångsslaganfall + TIA 31 000
50% är 80 år eller yngre och har ej blödning 15 500
20% har kontraindikationer 12 400
10% med vertebrobasilarisocklusion 11 160
50% anländer inom 6 timmar 5 580
100% anländer inom 6 timmar 11 160
Återstår att behandla (alternativ 1 och 2) 5 580 (alternativ 1) 11 160 (alternativ 2)


