
Majoriteten av hjärninfarkterna or-
sakas av en blodpropp som täpper till en
eller flera hjärnartärer. Vid angiografi
som utförts inom sex timmar efter in-
sjuknandet har påvisats ocklusion i tre
fjärdedelar av fallen. Rekanalisation av
hjärnartären på grund av spontan trom-
bolys eller trombfragmentering är van-
lig och sker hos uppskattningsvis 20
procent inom 24 timmar [30] och hos
omkring hälften av patienterna inom
första veckan [31]. Dock sker denna re-
kanalisation i flertalet fall för sent för att
hjärninfarktutvecklingen ska kunna på-
verkas. Vid djurexperimentella studier
har man visat att arteria cerebri media
kan ockluderas upp till omkring tre tim-
mar innan maximal hjärnskada uppstår
[32].

Tiden som blodflödet är reducerat är
således avgörande men även graden av
blodflödesminskning. Vanligen finns
det ett centralt område med uttalad
ischemi (infarktkärnan) där blodflödet
understiger 20 procent av det normala
och därmed medför en snabb celldöd.
Kollateralkärl kan försörja zonen när-
mast infarktkärnan, den sk »penumbra-
zonen».

Reduktionen av blodflödet medför
en hämning av  nervcellsfunk-tionen,
men perfusionen når över den kritiska
nivå där celldöd inträffar [33]. För att
den reversibla skadan i penumbrazonen
inte ska övergå i en definitiv infarkt (Fi-
gur 3) är det nödvändigt att så snart som
möjligt återupprätta blodflödet i den
ischemiska vävnaden.

Det terapeutiska fönstret
omfattar fyr a till sex timmar
Den tid man har på sig att sätta in en

behandling som kan minska hjärnska-
dan brukar benämnas »det terapeutiska
fönstret». Eftersom infarkten utvecklas
tidigast där ischemin är mest uttalad och
senare i penumbrazonen har dessa om-
råden skilda terapeutiska fönster. Den
övre tidsgränsen är svår att fastställa,
och för flertalet patienter är den sanno-
likt högst fyra till sex timmar. I kliniska
studier har dock rapporterats att ett fåtal
patienter, sannolikt på grund av ett väl
utvecklat kollateralflöde, kan förbättras
även vid en reperfusion som inträffar ett
dygn eller längre efter insjuknandet [34,
35]. En sammanställning av flera an-
giografikontrollerade studier [30] har
visat en reperfusionsfrekvens på ca 60
procent vid intravenös trombolysbe-
handling. Vid den mindre vanliga oc-
klusionen av karotisartären rekanalise-
ras endast 8–10 procent. Det är vanliga-

re att reperfusion inträffar då det före-
ligger en väl utvecklad kollateralcirku-
lation.

Omdiskuterade effekter
På grund av djurexperimentella fynd

har man befarat att en reperfusion kan
medföra en ökad risk för blödning i in-
farkten och för ökad vävnadsskada ge-
nom ett accentuerat hjärnödem i områ-
den med en skadad blod–hjärnbarriär
[36]. Dessa misstankar har dock inte
vunnit stöd i kliniska studier [32, 33,
37].

En annan omdiskuterad effekt av re-
perfusion är att de nedbrytningsproduk-
ter som bildats under ischemin kan rea-
gera med syrerikt blod och bidra till en
ökad bildning av fria radikaler som se-
kundärt medfört en progress av väv-
nadsskadan. 

Vita blodkroppar kan även delta i re-
perfusionsskadorna genom att migrera
in i omkringliggande vävnad och fri-
sätta cytotoxiska ämnen, men även ge-
nom adhesion till kärlendotelet, vilket
bidrar till att blodflödet försvåras eller
upphör i mikrokärlen (no-reflow state)
och cytotoxiska ämnen kan frisättas
[38, 39].

Djurexperimentella studier har givit
förhoppning om att behandling med
nervcellsskyddande substanser som gi-
vits kort tid efter insjuknandet kan mot-
verka de ogynnsamma effekter som
uppkommer av ischemin och vid reper-

fusionen, men ännu har man inte kunnat
påvisa någon säkerställd gynnsam ef-
fekt då man har behandlat patienter.
Kliniska studier pågår.

Problemet är att med dagens rutin-
mässiga undersökningsmetoder saknas
möjligheter i akutskedet att säkert kun-
na fastställa utbredningen och graden
av ischemin i det drabbade området i
hjärnan. Infarkten kan således redan
vara fullbordad då behandling avsedd
för att reversera ischemin sätts in. Des-
sa patienter kommer då att exponeras
för biverkningsriskerna utan att ha någ-
ra potentiella möjligheter att förbättras
av behandlingen.

Ju snabbare behandling,
desto mindre skada
Sammanfattningsvis har man å ena

sidan djurexperimentellt men inte kli-
niskt stöd för att reperfusion kan ge en
accentuering av den ischemiska hjärn-
skadan som den förelåg vid reperfu-
sionsögonblicket. Å andra sidan om
inte reperfusion inträffar, fortsätter ska-
deutvecklingen, och slutresultatet blir
att infarkten blir ännu mer utbredd. Så-
ledes ju snabbare behandlingen kan sät-
tas in, desto större kommer chansen att
vara att hjärnskadan minimeras.
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Figur 3 . Sambandet mellan
blodflödesnivån och durationen av
ischemin vid infarktutvecklingen. Ju
kraftigare blodflödesminskning, desto
tidigare sker infarktutvecklingen.


