
För att trombolytisk eller annan be-
handling med syfte att begränsa den
akuta hjärnskadan vid hjärninfarkt ska
vara effektiv krävs att behandlingen på-
börjas så snabbt som möjligt efter in-
sjuknandet. För att åstadkomma detta
krävs en väl fungerande vårdkedja, som
börjar när patient eller anhörig begär
hjälp via 112 och slutar på den akutav-
delning där behandlingen ges. Befolk-
ningen måste utbildas så att de känner
igen symtomen på slaganfall och tidigt
kan ge säker hjälp. Samtliga länkar i
kedjan, alarmeringscentral, ambulans-
transport, akutmottagning och röntgen-
avdelning måste fungera för att omhän-
dertagandet ska bli optimalt. Tidigare
svenska studier har visat att endast ca 40
procent av alla patienter med ische-
miskt slaganfall anländer till sjukhus
inom fem timmar [3]. Flera faktorer kan
bidra till denna fördröjning, bl a en
nihilistisk inställning hos såväl allmän-
het som vårdpersonal och förlorad för-
måga att söka hjälp på grund av tal- och
motorikstörning vid slaganfall. I de
flesta fall får patienter med misstänkt
slaganfall relativt låg prioritet för am-
bulanstransport. En högre prioritets-
grad kan sannolikt leda till att fler pati-
enter kommer snabbt till sjukhus [3].

Informationskampanj
för ambulanspersonal
I Uppsala har under de senaste två

åren ca 15 patienter behandlats med
trombolys. Behandling har getts till ut-
valda fall med tecken på en hotande me-
delsvår eller svår hjärninfarkt i enlighet
med protokollet i ECASS-studien och
NINDS [14,15]. Sedan ECASS-studi-
ens resultat offentliggjordes i februari
1995 har en informationskampanj ge-
nomförts gentemotlarmcentral och am-
bulansväsende om symtom vid slagan-
fall och akutvårdens möjligheter med
bl a trombolytisk behandling. Kampan-
jen har som motto: »Rädda
hjärna– 90000» (sedermera 112) och
som mål att ambulanstransporter lägst
ska ha prioriteringsgrad 2 och att sjuk-
huset ska larmas i förväg om ambulans-
personal påträffar en patient med ensi-
dig förlamning som debuterat inom de
närmast föregående fyra timmarna.

Patienterna ska på akutmottagning-
en snabbt undersökas med DT och se-
dan föras till Neurocentrums intensiv-
vårdsavdelning, NIVA, där de under-
söks av neurolog som bedömer om
trombolys kan vara aktuell.

Flera experimentella undersökning-
ar har visat att hjärnskadans storlek kan

påverkas av flera olika systemfaktorer
som högt blodtryck, hypoxi, hyper-
glykemi, feber etc. Därför ges patien-
terna syrgas via näskateter direkt efter
ankomsten till NIVA. Sedvanliga labo-
ratorieprov samt EKG utförs, och rutin-
mässigt sker en noggrann övervakning
av neurologstatus, puls, blodtryck, tem-
peratur, EKG och O2-saturation.

Hur många patienter som kan kom-
ma ifråga för trombolytisk behandling
är svårbedömt. Vid en prospektivt upp-
lagd genomgång av våra senaste 22 pa-
tienter, vilka anlänt till sjukhuset inom
fyra timmar efter symtomdebuten, hade
16 akuta symtom från mediaområdet
och kunde således vara potentiella
trombolyskandidater enligt ECASS-
protokollet. Fyra patienter bedömdes
vara för gamla, tre hade lindriga sym-
tom, en hade alltför allvarliga bortfalls-
symtom och fyra hade exkluderande
DT-förändringar. I ett fall utfördes DT-
undersökningen med för lång fördröj-
ning och i två fall förelåg atypisk sym-
tomatologi som visade sig bero på ka-
rotisdissektion. Det återstående fallet
behandlades framgångsrikt med trom-
bolys. Genomgången visade att trans-
porten till sjukhuset fungerade bra men
att onödig fördröjning förekom både på
akutmottagningen och på röntgenav-
delningen. För att komma till rätta med
några av problemen kommer röntgenre-
misserna i dessa fall att specialmärkas.

Även om endast en minoritet av pa-
tienterna blir föremål för trombolytisk
behandling kan ett snabbt omhänderta-
gande motiveras av att andra patient-
grupper med hotande hjärnskada blir
väl omhändertagna. Så tex hade sex av
de 22 patienterna andra orsaker till sina

neurologiska symtom som krävde ett
snabbt omhändertagande, bl a epilepsi
och hjärnblödning. Det bör nämnas att
det inte bara är vid TIA och hjärninfarkt
som ischemiska skademekanismer är
aktuella. Vid hjärnblödning och epilep-
si kan dylika mekanismer också vara
aktiverade, vilket kan bidra till att öka
hjärnskadans omfattning. I nordameri-
kansk litteratur nämns uttrycket »brain
attack» som ett samlingsnamn för dessa
akuta, inte sällan livshotande, tillstånd
[39]. Det är av stor betydelse att det på
akutsjukhus finns avdelningar, hjärn-
attacksavdelningar med en samlad kun-
skap om dessa olika sjukdomstillstånd
med många beröringspunkter.

Trombolys före ankomsten
till sjukhus en framtidsdröm
Inom hjärtinfarktvården införs nu

metoder för prehospital diagnostik så
att trombolytisk behandling snabbt kan
initieras. Kan något motsvarande bli ak-
tuellt vid hjärninfarkt? Som ett första
steg måste i så fall förekomst av intra-
cerebral blödning kunna uteslutas. I en
nyligen publicerad studie har man visat
att det är möjligt att, med en enkel
och portabel apparat (near-infrared
spectroscopy) med relativt stor säkerhet
kunna påvisa traumatiska intrakraniella
hematom [41]. Ett utvecklingsarbete
pågår för närvarande för att påvisa re-
spektive utesluta spontana intracerebra-
la hematom med liknande metoder.
Kanske kommer det inom kort att finnas
möjlighet till prehospital hjärninfarkt-
diagnostik så att t ex trombolytisk be-
handling kan påbörjas redan innan pati-
enten anländer till sjukhus.
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Väl fungerande vårdkedja viktig
för optimalt omhändertagande

NINDS-studien är förutom den
mycket begränsade japanska studien
den enda prövningen som entydigt talar
för att trombolys med tPA fungerar vid
slaganfall.

ECASS pekar dock i samma rikt-
ning, och förhoppningarna stärks ge-
nom den statistiska översiktsanalys
som nyligen publicerats. USAs läke-
medelsmyndighet har registrerat tPA
på indikationen slaganfall [42] och
Stroke Council inom American Heart

Association har genom en ad hoc-kom-
mitté givit riktlinjer för behandlingen
[43].

I Europa och Australien har nyligen
en uppföljningsstudie till ECASS,
ECASS II avslutats. Uppläggningen
var väsentligen densamma som i den
första studien, dosen av tPA har dock
minskats från 1,1 mg/kg till 0,9 mg/kg,
och de som ansvarar för de datortomo-
grafiska bedömningarna har genomgått
särskild utbildning i tidig infarktdia-

Trombolysbehandling vid slaganfall
– var står vi idag?
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gnostik. Deltagande centra var ungefär
desamma som tidigare, vilket innebär
att undersökarna var väl tränade. Inklu-
sionstiden var densamma som tidigare,
sex timmar. Resultatet av ECASSII
väntas tillkännages senare under 1998.
En liknande studie i USA, Atlantis,
tillämpar en tidsgräns mellan tre och
fem timmar.

I Europa har i stort sett konsensus
rått om att i första hand rekommendera
att patienter deltar i pågående randomi-
serade studier. Avsteg från denna re-
kommendation kan möjligen ske för
trombolys med tPA förutsatt att hög
kompetens kan upprätthållas under
samtliga steg av det akuta handläggan-
det upp till tre timmar efter insjuknande
om datortomografi inte visar tecken på
blödning eller tidiga infarkttecken.
Denna erfarenhet finns idag framför allt
hos de centra som deltagit och/eller del-
tar i någon av de kontrollerade studier-
na.

Om förhoppningarna stärks angåen-
de trombolysbehandlingens möjlighe-
ter efter avslutande av de nu pågående
tPA-studierna, kommer en rad frågor att
behöva diskuteras ingående. Vilken
närhet till neurokirurgisk beredskap
och neurologisk intensivvård bör krä-
vas? Vilka krav bör ställas på den neu-
roradiologiska och neurologiska kom-
petensen? Hur betydelsefull är erfaren-
heten av trombolysbehandling vid
andra tillstånd, t ex hjärtinfarkt?

Lokal trombolys genom selektiv ka-
teterisering kan bli ett alternativ i fram-
tiden. En randomiserad studie, PRO-
ACT II, pågår i USA. För närvarande
finns dock tekniken bara på ett fåtal
platser i landet. Visar sig tekniken tyd-
ligt mer effektiv än intravenös trombo-
lys och dessutom fyller krav på säkerhet
kommer en utbyggnad av verksamheten
att vara motiverad.

Nils Gunnar Wahlgren
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Summary

Thrombolysis changes stroke 
management
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Thrombolysis using tissue plasminogen ac-
tivator (tPA) is now the leading strategy in the
development of pharmacological treatments for
acute ischaemic stroke. The prospect of tPA be-
coming routine treatment in ischaemic stroke
raises several issues the magnitude of the treat-
ment load, the requisite neurological and neu-
roradiological diagnostic qualifications, identi-
fication of local reperfusion effects in the brain,
and the pre-hospital and hospital management
of acute stroke patients. The results of large ran-
domised trials of intravenous tPA treatment are
reviewed in the article, and the current state of
our knowledge about interventional thromboly-
sis is reported. Recruitment for the second Eu-
ropean intravenous tPA trial, ECASS II, has re-
cently been completed, and the study findings
will be available during the latter half of 1988.
In the USA, tPA is already recommended treat-
ment for acute ischaemic stroke within three
hours after the onset of symptoms. In Europe,
the formulation of guidelines awaits the results
of ECASS II.

Correspondence: Associate Professor Nils
Gunnar Wahlgren, Dept of Neurology, Karo-
linska sjukhuset, SE-17176 Stockholm, Swe-
den.


