
Tekniken vid trombolys av färska
embolier i hjärnans artärer består i att
föra mikrokatetrar med diametrar på
drygt 0,5 mm in i arteria carotis interna
och vidare till arteria cerebri anterior el-
ler media samt in i arteria basilaris och
vidare till arteria cerebri posterior [21].

Trombolysmedel som urokinas eller
tPA levereras direkt mot eller inne i em-
bolus [22]. Behandlingen kan ta en till
fyra timmar. Resultaten av denna direk-
ta instillation i arteria cerebri anterior,
media och posterior har visat sig vara
god om behandlingen avslutas med gott
angiografiskt resultat inom tre till fyra
timmar efter insjuknandet [22-24].
Denna erfarenhet har också vi på Sahl-
grenska sjukhuset av fem patienter (Fi-
gur 2). Måttligt kliniskt resultat upp-
nåddes hos två andra patienter med inte
helt fullgott angiografiskt resultat efter
fyra och sex timmar. Dåligt kliniskt re-
sultat med infarkt och blödning sågs hos
ytterligare tre patienter efter åtta, nio
och tio timmars behandling. Snabbt in-
satt behandling med direktinstallation
av trombolysmedel verkar lovande
[24], men undersökningsserierna är
små och slutsatserna därmed osäkra.

Lokal tr ombolys direkt
efter snabb diagnos
Man har längre tid på sig vid akuta

embolier i arteria basilaris [23, 25]. Av
våra fyra patienter har tre tillfr isknat
helt och en nästan helt efter att behand-
lingen var avslutad inom fyra, sex, sex
respektive åtta timmar. Om diagnosen
ställs snabbt, datortomografi inte visar
tidiga infarktförändringar, kan trombo-
lysbehandlingen starta direkt.

Trombolys av embolus i arteria basi-
laris inträffar ofta inom första timmen.

Tekniken vid trombolys av embolier
i hjärnans venösa sinus är i princip den-
samma [25]. Via ytterkateter från
ljumsken i vena jugularis interna förs
mikrokatetrar vidare upp till olika ve-
nösa sinus där trombolysmedel (uroki-
nas eller tPA) instilleras. När passage
för dränerande blod har skapats är be-
handlingen avslutad. Heparin ges före,
under och efter trombolysen [26].

Huruvida trombolys och heparin
skulle vara farligt om högt tryck eller
blödning i hjärnan redan förekommit
har diskuterats [27, 28]. Chansen till till-
frisknande är dock att venöst drä-
nage från hjärnan skapas även om blöd-
ning skett före behandlingen. Risken för
generell eller cerebral blödning som
komplikation till administration av
trombolysmedel är ju nu välkänd vid

intravenös behandling [14, 15], men inte
vid direktinstillation via mikrokatetrar,
annat än vid sent insatt behandling.

Entydiga randomiserade studier som
bevisar teknikens värde saknas ännu
[29].
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Trombolys kan ges direkt
i artärer och venösa sinus

Figur 2. Färsk embolus i arteria cerebri
media sinister. Superselektiv frontal
angiografi (A) visar bristfälligt fyllda
artärer tydande på embolier.
Mikrokateterns spets (pil) syns i
mynningen av arteria cerebri media. Efter
instillation av urokinas har embolus lösts
(B). Nu ses normal kontrastfyllnad av
arteria cerebri medias alla grenar.
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