
När datortomografi (DT) introduce-
rades som klinisk metod 1973 fick vi för
första gången en röntgenmetod som på
ett enkelt och effektivt sätt kunde an-
vändas för diagnostik av blödningar och
infarkter i hjärnan. DT blev snabbt den
dominerande metoden för diagnostik av
de tre största neuroradiologiska patient-
grupperna, dvs de med cerebrovaskulä-
ra lesioner, traumatiska skador och
hjärntumörer. När magnetisk resonans-
tomografi (MRT) introducerades i Sve-
rige på 1980-talet utvecklades den rela-
tivt snabbt till förstahandsmetod för
flertalet sjukdomstillstånd i spinalkana-
len och för vissa sjukdomsgrupper i
hjärnan, framför allt för diagnostik av
vissa tumörer, medfödda missbildning-
ar och en del degenerativa/demyelinise-
rande sjukdomar. För de två stora sjuk-
domsgrupperna slaganfall och trauma
har DT bl a av följande  skäl behållit sin
dominerande ställning:

– Färska blödningar är svåra att på-
visa med MRT, eftersom blödningarna
under de första dygnen på T1-viktade
bilder har praktiskt taget samma signal
som omgivande vävnad. På T2-viktade
bilder är en färsk blödning ospecifikt
högsignalerande.

– Patienter med slaganfall och skall-
trauma är ibland medvetandepåverkade
med motorisk oro eller koma. Att ge-
nomföra en MRT-undersökning på en
sådan patient är betydligt svårare än att
göra DT, bl a för att undersökningstiden
fortfarande är längre med MRT än med
DT. Det är också svårare att övervaka
allvarligt sjuka patienter under under-
sökning med MRT. Många av dem som
utan svårighet kan undersökas med DT
i vaket tillstånd fordrar narkos för un-
dersökning med MRT.

– Slaganfall och skalltrauma är van-
liga sjukdomar där stora krav ställs på
akut handläggning. DT är en etablerad
metod som är tillgänglig alla tider på
dygnet vid praktiskt taget alla sjukhu-
sanknutna röntgenavdelningar.

Snabb utveckling av MR pågår
Metodutvecklingen när det gäller

MR är dock betydligt snabbare än för
DT. Om några år kommer det sannolikt
att finnas MR-sekvenser för kliniskt ru-
tinbruk som medger säker diagnostik av
färska blödningar. Då MR-undersök-
ningen dessutom kan inkludera MR-an-
giografi och bestämning av regional
perfusion och diffusion kommer den att
överta rollen som diagnostisk första-
handsmetod vid slaganfall, särskilt där
akut bedömning av det skadade områ-

dets viabilitet är av avgörande betydel-
se för planerad behandling.

Intr avenös trombolys
måste föregås av akut DT
När intravenös trombolys av en pati-

ent med akut slaganfall övervägs gäller
det alltså att med minsta möjliga tids-
förlust få en DT utförd och bedömd. I
första hand gäller det att utesluta blöd-
ning, och den bedömningen är lätt ef-
tersom färska blödningar nästan undan-
tagslöst är högattenuerande omedel-
bart. När man vid planerad trombolys
avser att exkludera alla patienter där in-
farktutvecklingen hunnit så långt att
den syns vid DT, ställer detta betydligt
högre krav på den radiologiska kompe-
tensen [12]. En antydd volymökning av
delar av en storhjärnshemisfär med el-
ler utan subtil attenueringsförändring
(Figur 1B) kan vara mycket svår att se.
Vid stora emboliska mediainfarkter kan
sådana förändringar uppträda redan
inom timmar efter insjuknandet. En
hjälp i denna bedömning är ibland syn-

ligt högattenuerande embolimaterial i
huvudstammen eller de stora grenarna
till ena sidans arteria cerebri media (Fi-
gur 1A). För att fastställa den definitiva
infarktens utbredning är förnyad DT nå-
got eller några dygn efter insjuknandet
av värde (Figur 1C). Förutom intrakra-
niell blödning bör radiologen också
känna igen andra sjukdomstillstånd
som kan simulera klinisk bild av hjärn-
infarkt, t ex herpesencefalit och int-
rakraniell sinustrombos. Den akuta ra-
diologiska bedömningen är utomor-
dentligt viktig, eftersom de trombo-
lysstudier som presenterats tyder på att
akut trombolys med tPA är skadlig för
vissa av de patienter som redan har sub-
tila DT-förändringar som tecken på stor
färsk infarkt. Eftersom bedömningen är
svår är det tveksamt om alla jourhavan-
de radiologer på landets röntgenavdel-
ningar kan klara uppgiften.

Möjligheten att akut via telefonnätet
överföra bilder med bibehållen kvalitet
till jourhavande neuroradiolog vid regi-
onsjukhus skulle kunna vara ett sätt att
förbättra diagnostiken och därigenom
förhindra att patienter kommer till skada.
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Datortomografi dominerar ännu
inom neuroradiologisk diagnostik

Figur 1A, B och C. 47-årig man som
insjuknat akut med halvsidig förlamning
och sänkt medvetandegrad.
Datortomografi (A–B) utförd sex timmar
efter insjuknandet. Färsk embolus (A)
tydligt synlig i huvud-stammen till vänster
om arteria cerebri media. Bild av övre
delen av hjärnan (B) visar dels utslätade
fåror över hjärnytan frontalt på vänster
sida, dels antytt nedsatt attenuering i
hjärnbarken med utsuddad differentiering
mellan grå och vit hjärnsubstans. Den
bakre pilen markerar bakre gränsen av
infarkten. Förnyad datortomografi fem
dagar senare (C) visar komplett och
kraftigt expansiv mediainfarkt.
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