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❙ ❙ Trombolysbehandling med rt-PA (rekombinant vävnads-
plaminogenaktivator) inom tre timmar efter insjuknande i
slaganfall är en behandling som redan i oktober 2000 rekom-
menderades i ett konsensusutlåtande från Karolinska Stroke
Update [1] och som nu etableras genom ett positivt opinions-
utlåtande från EUs läkemedelsmyndighet EMEA. Sverige får
en viktig roll vid genomförandet av denna första specifika be-
handling vid akut slaganfall genom att patienter som behand-
las inom EU under de närmaste tre åren skall ingå i ett svensk-
koordinerat kvalitetsregister, SITS, »Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke«. 

Sverige tillhör de länder som har varit drivande när det gäl-
ler att utvärdera och etablera trombolysbehandling vid slag-
anfall. Akademiska sjukhuset i Uppsala (se artikel av Hans-
Göran Hårdemark och medarbetare i detta nummer av Läkar-
tidningen) och Karolinska sjukhuset i Stockholm har varit
mest aktiva att ge behandling, men flera andra sjukhus i lan-
det har erfarenheter. En arbetsgrupp med bl a företrädare för
de svenska sjukhus som deltagit i de underliggande kliniska
prövningarna har varit verksam sedan flera år tillbaka och har
förberett ett utbildningsprogram som nu kommer att genom-
föras i hela landet.

Vetenskapligt underlag
Det vetenskapliga underlaget för effekten av trombolys vid
slaganfall vilar huvudsakligen på åtta randomiserade kontrol-
lerade studier [2]. Två tredjedelar av de drygt 900 patienter
som behandlats inom tre timmar inkluderades i den nordame-
rikanska NINDS(National Institute of Neurological Disor-
ders and Stroke)-studien [3], medan cirka en fjärdedel kom-
mer från de europeiska och australiensiska ECASS-studierna
(European–Australian Cooperative Acute Stroke Study [4,
5]. 

De sammanställda resultaten visar mer än 40 procents re-
duktion av oddsen för att avlida eller bli beroende av annans
hjälp i sin dagliga livsföring (oddskvot 0,55; 95 procents kon-
fidensintervall 0,42–0,72). Resultaten innebär att av 1 000
behandlade patienter är 100 fler vid liv och oberoende av and-
ras hjälp i sin dagliga livsföring jämfört med om behandling-
en inte skulle ha ägt rum. Det finns en statistiskt säkerställd
ökning av andelen blödningar orsakade av behandlingen, men

fördelarna överväger. Resultatet är höggradigt statistiskt sä-
kerställt. Effekten kan jämföras med trombolys vid hjärtin-
farkt, där ca 35 fler överlever av 1 000 behandlade. 

Tolkningsdiskussioner
Resultaten av de kontrollerade studierna kan tyckas impone-
rande, men de har trots detta varit föremål för en ganska seg-
dragen tolkningsdiskussion. Numera tillämpas prövningsför-
faranden som balanserar prognostiska variabler mellan aktiv
behandling och kontroll, men när NINDS-studien utfördes
användes inte sådana, och det förefaller som om trombolys-
gruppen av ren slump fick ett något gynnsammare utgångslä-
ge än placebopatienterna. Den osäkerhet som därmed upp-
kommit har förstärkts av en kritisk artikel om ekonomiskt
stöd från den amerikanske tillverkaren av alteplase (rt-PA),
Genentech, till American Heart Association. I artikeln fram-
hålls att »skenbart opartiska organisationer som utfärdar rikt-

SAMMANFATTAT

Patienter som behandlas för akut slaganfall inom EU
under de närmaste tre åren skall ingå i ett svenskkoor-
dinerat kvalitetsregister, SITS, »Safe Implementation
of Thrombolysis in Stroke«. 

Det formella godkännandet av rt-PA på indikationen
slaganfall har dock tagit mycket lång tid, på grund av
bl a att behandlingen medför en risk för symtomgivan-
de blödningar.

Villkoret är att trombolysbehandlingarna inom EU åt-
minstone de närmaste tre åren skall registreras i SITS,
och att specifikt angivna behandlingskriterier skall till-
lämpas.

Nils Gunnar Wahlgren, överläkare, neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm; 
ordförande, Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) International (nils-gunnar.wahlgren@ks.se)

Rätt använd är trombolys 
en effektiv behandling vid slaganfall
Sverige koordinerar EUs uppföljning av säkerhet och kvalitet

Se även artikeln på sidan 4350 i detta nummer.



linjer kan ha band till tillverkarna av rekommenderade
interventioner« [6]. 

Wardlaw och medarbetare [7] har bedömt att resultaten
står sig, obalansen till trots. Deras slutsats är att jämfört med
en placebogrupp 80 fler av 1 000 behandlade överlevde och
var oberoende av annans hjälp för sin dagliga livsföring, efter
korrigering för skillnader mellan grupperna vid utgångspunk-
ten. Dessutom, framhåller de, är resultaten i NINDS-studien
samstämmiga, med data från patienter som inkluderats i sju
andra randomiserade kontrollerade prövningar av rt-PA-be-
handling inom tre timmar.

Slutsatser och regulatoriska förhållanden
En slutsats är att konsensusutlåtandet från Karolinska Stroke
Update 2000 i allt väsentligt står sig. Trombolysbehandling
är en höggradigt effektiv behandling inom tre timmar efter
slaganfall. 

Det formella godkännandet av rt-PA på indikationen slag-
anfall har dock tagit mycket lång tid. Till detta har sannolikt
bidragit den osäkerhet som beskrivits ovan, liksom det fak-
tum att behandlingen medför en risk för symtomgivande
blödningar. Sannolikt har förslaget att använda det kvalitets-
register som koordineras från Sverige, SITS, haft avgörande
betydelse för att EMEA nu slutligen tillstyrkt godkännande.
Villkoret är att trombolysbehandlingarna inom EU åtminsto-
ne de närmaste tre åren skall registreras i SITS, och att speci-
fikt angivna behandlingskriterier skall tillämpas. Det företag
som söker licens för alteplase (Actilyse), Boehringer-Ingel-
heim, har inför EMEA utfäst sig att finansiera SITS monito-
reringsstudie. Datainsamlingen och databearbetningen sker
dock oberoende genom SITS.

SITS-registret och övervakningsstudien
SITS register fungerar redan inom Europa, och flera länder
utanför Europa är på väg att ansluta sig. Det är ett Internet-ba-
serat interaktivt kvalitetsregister, där uppgifter om behand-
lingarna förs in med hjälp av datorn. Rapporter skapas auto-
matiskt när uppgifterna slutligen bekräftas för en patient. En
ny version, som har anpassats till de nya kraven från EU, är
under utarbetande och kommer att vara klar till årsskiftet. 

SITS vetenskapliga ledning består av en internationell
kommitté, vars medlemmar har varit ledande inom utveck-
lingen av trombolys vid slaganfall.

När kommer behandlingarna igång i Sverige?
Efter det att EU-kommissionen har fastställt EMEAs förslag
skall beslutet genom de nationella läkemedelsmyndigheterna
genomföras i de olika EU-länderna. Under hösten kommer ut-
bildningsprogram att initieras inom Sverige. Vid årets Karo-
linska Stroke Update den 11–12 november kommer en av ses-
sionerna att handla om trombolys, och följande dag, den 13
november, kommer ett öppet möte att äga rum på Svenska Lä-
karesällskapet för intresserade i Sverige. Vid årsskiftet, eller
strax därefter, kan man räkna med att behandlingen kan kom-
ma igång i större skala. 

Ett betydande arbete kommer också att läggas ned på att
öka allmänhetens kunskap om betydelsen av att komma
snabbt till sjukhus efter slaganfall. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Avtal mellan
Karolinska sjukhuset och Boehringer-Ingelheim i samband
med KS roll som svenskt koordineringscentrum för ECASS-
studierna. Avtal med Boehringer-Ingelheim om ekonomiskt
bidrag till SITS (ingår nu i överenskommelsen med EMEA).
Författaren har haft arvoderade konsultuppdrag för Boehring-
er-Ingelheim vid flera tillfällen, bl a som medlem av »adviso-
ry board«.
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Ytterligare upplysningar finns att inhämta på SITS svenska hemsida,
www.sits.nu, samt på Karolinska Stroke Updates hemsida, 
www.stroke-update.org
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