
3204 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  28–29 •  1998

▲

Tidsfaktorn och ett mycket noggrant
patienturval är avgörande för effekten
och säkerheten av trombolysbehand-
ling. I de flesta genomförda trombo-
lysstudierna, inklusive ECASS och
NINDS, har akutdiagnostiken före be-
handlingsstart begränsats till en klinisk
bedömning samt DT.

Den initiala observationstiden är
kort och möjligheten till upprepade un-
dersökningar och ytterligare utredning,
t ex kärldiagnostik och ekokardiografi,
är begränsad. Snabb och säker klinisk
diagnostik är nödvändig, vilket ställer
mycket höga krav på neurologisk kom-
petens i den initiala bedömningen. Så-
dana krav är viktiga att beakta i upp-
byggnaden av en ny organisation för ef-
fektivt akut omhändertagande av sla-
ganfall.

Noggrann anamnes
från patient eller anhörig
Ett slaganfall karakteriseras av två

kliniska drag: insjuknandet är akut, och
symtomen är fokala, dvs de kan lokali-
seras till en begränsad del av hjärnan.
En noggrann anamnes om tidigare sjuk-
domar, aktuell insjuknandetidpunkt och
initial symtomutveckling är kritiskt
viktig, men möjligheten att få säkra
uppgifter från patienten begränsas om
afasi eller neglekt föreligger. En objek-
tiv anamnes från anhöriga och andra
vittnen till insjuknandet skall därför all-
tid eftersträvas.

En viktig erfarenhet från genomför-
da trombolysstudier är bl a att den av
patienten angivna tidpunkten för in-
sjuknandet ibland inte visar sig vara
korrekt när man fått kompletterande
uppgifter. En noggrann neurologisk
undersökning måste göras för att klar-
lägga typ och svårighetsgrad av de neu-
rologiska bortfallen och avgöra om en
patient uppfyller kriterier för behand-
ling. 

Dif ferentialdiagnoserna
måste identifieras tidigt
Differentialdiagnoser till akut slag-

anfall måste säkert kunna identifieras
redan i akutskedet. Hit hör bl a fokal
epilepsi, cerebrala expansiviteter
(hjärntumörer och subduralhematom),
migrän, hypoglykemi och psykogena
symtom.

Medan expansiviteter ses på DT är
anamnes och status i hög grad avgöran-
de för diagnostiken av de övriga till-
stånden. I en stor ny amerikansk studie
fann man att 78 av 411 patienter med
akuta fokala bortfall och misstänkt

slaganfall fick en annan slutdiagnos [8].
De fyra vanligaste feldiagnoserna var
epileptiska anfall, infektion, hjärntu-
mör och toxisk-metabolisk encefalopa-
ti.

Fokal epilepsi förtjänar speciellt att
uppmärksammas som en svår differen-
tialdiagnos, i synnerhet hos patienter
som tidigare haft ett slaganfall. Post-
apoplektisk epilepsi är inte ovanlig, och
postiktala bortfall kan lätt feldiagnosti-
seras som ett nytt slaganfall. Likaså kan
feber och toxisk-metabol cerebral på-
verkan accentuera neurologiska bortfall
från en tidigare skada.

Det vore önskvärt att man redan i
akutskedet kunde avgöra den under-
liggande orsaken och huvudtypen av
hjärninfarkt. Främst gäller detta tidig
diagnostik av lakunära infarkter, små
centrala skador orsakade av en ocklu-
sion av penetrerande arterioli. Lakunä-
ra infarkter har en mycket god spontan-
regress och prognos, och man har därför
diskuterat om denna patientgrupp skul-
le undantas från trombolysbehandling.
Lakunära infarkter är associerade med
speciella kliniska symtombilder (laku-
nära syndrom, vanligast »pure motor
stroke» och »sensori-motor stroke»)
som emellertid inte är helt specifika för
småkärlsocklusion.

Felkällor som uppmärksammats i
den kliniska diagnostiken av lakunära
infarkter är underdiagnostik av »korti-
kala» symtom från icke-dominanta he-
misfären (neglekt, spatiala störningar)
vid den första undersökningen, samt
svårigheter att skilja dysfasi från dy-
sartri [9].

Ett progredierande förlopp, med
ökad förlamning under det första dyg-
net, är också mycket vanligt vid lakunä-
ra infarkter, och säkerheten i den klinis-
ka diagnostiken är lägre ju mindre del
av det kliniska förloppet som observe-
rats.

En aktuell italiensk studie visade att
49 av 219 patienter med lakunärt
syndrom visade sig ha infarkt av icke-
lakunär typ när den slutliga utredningen
var genomförd och hela förloppet ob-
serverats [10]. Nya MR-tekniker kan
sannolikt komma att möjliggöra en säk-
rare diagnostik av olika typer av hjärn-
infarkter i akutskedet men behöver ut-
värderas ytterligare.

Vakenhetsgrad och bortfall
prognostiska variabler
Vakenhetsgrad och de neurologiska

bortfallens initiala svårighetsgrad är
viktiga prognostiska variabler för funk-

tionellt slutresultat och dödlighet efter
en hjärninfarkt. 

En liten andel av patienter med mas-
siva bortfall kan dock förbättras ovän-
tat och dramatiskt tidigt efter insjuk-
nandet (spectacular shrinking deficit),
och i vissa fall kan symtomen till och
med gå i full regress inom 24 tim-
mar– tidsgränsen för TIA. I en japansk
studie av 118 patienter med »major he-
mispheric syndrome» förbättrades 12
procent mycket markant redan inom
det första dygnet, 8,5 procent redan
inom fyra timmar [11]. Nästan uteslu-
tande är detta patienter med kardiell
emboli, där tidig spontan trombolys
och distal migration av en embolus är
den sannolika förklaringen till den
snabba förbättringen.

Även om trombolysstudierna har ex-
kluderat fall där man tidigt ser en kli-
nisk förbättring måste man räkna med
att vissa fall som spontant skulle haft
förloppet av »spectacular shrinking de-
ficit» också kommer att behandlas.
Denna andel synes dock vara mycket li-
ten.
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