
❙ ❙ Intravenös behandling med alteplas, rekombinant väv-
nadsplasminogenaktivator (rt-PA), har nu godkänts inom EU
för behandling av akut ischemisk stroke inom tre timmar efter
symtomdebuten. Två särskilda villkor ställdes för beslutet. Det
första villkoret var att uppgifter om patienter som behandlas
med rt-PA inom EU, Norge och Island registreras i en Internet-
baserad databas, Safe Implementation of Thrombolysis in
Stroke (SITS), enligt ett särskilt protokoll, SITS Monitoring
Study (SITS-MOST). Det andra villkoret var att en randomi-
serad kontrollerad studie av rt-PA jämfört med placebo, sena-
re kallad ECASS III (European Cooperative Acute Stroke
Study III), genomförs för patienter som kan behandlas mellan
tre och fyra timmar efter insjuknandet. SITS är ett internatio-
nellt nätverk inom den medicinska professionen, initierat från
Sverige. SITS har accepterat att förse EUs läkemedelsmyn-
dighet European Medicines Evaluation Agency (EMEA)
med rapporter två gånger per år om proportionerna av pa-
tienter som drabbas av symtomgivande intrakraniell blöd-
ning, som avlider och som är oberoende av annans hjälp för
dagliga aktiviteter (ADL) vid uppföljning efter tre månader.

En sammanställning av åtta randomiserade kontrollerade
studier visar att behandling med rt-PA inom tre timmar efter
insjuknande i ischemisk stroke är höggradigt effektiv [1-9].
Intravenös behandling med rt-PA godkändes i USA 1996. De
flesta är överens om att behandling med rt-PA för en utvald
grupp patienter inom tre timmar är motiverad [1], men bl a
Lindley och medarbetare har framfört att antalet patienter
som ingått i randomiserade kontrollerade studier är relativt li-
tet [10]. Risken för att behandlingen kan orsaka symtomgi-
vande intrakraniell blödning har vållat oro. En randomiserad
kontrollerad studie av rt-PA för patienter som kan behandlas
inom tre timmar skulle dock idag vara svår, om inte omöjlig,
att genomföra, eftersom den av många skulle betraktas som
etiskt oacceptabel [11].

Uppföljning av behandlingsresultat med hjälp av ett
Internetbaserat register som SITS erbjuder en möjlighet att
utvärdera om frekvensen av symtomgivande intrakraniella
blödningar, död och ADL-beroende är jämförbar eller lägre i
klinisk rutinsjukvård än i randomiserade kontrollerade studi-
er. EUs läkemedelsmyndighet beslutade att uppgifter insam-
lade genom SITS-MOST och data från den randomiserade

kontrollerade studien inom intervallet 3–4 timmar efter in-
sjuknandet kommer att utgöra grund för ett beslut om för-
längning av godkännandet efter tre år. 

Detaljerad förteckning över behandlingsindikationer
EMEA har godkänt behandlingsindikationerna för trombolys
vid stroke i form av en relativt detaljerad förteckning i SITS-
MOST-protokoll. Här följer de viktigaste punkterna, samtli-
ga kriterier framgår av SITS hemsida, ‹www.acutestroke.org›:
– Kvinnor och män mellan 18 och 80 år inlagda på sjukhus

på grund av kliniskt diagnostiserad ischemisk stroke som
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Trombolysbehandling vid stroke 
godkänd med förbehåll
Underliggande evidens, praktiska riktlinjer och säkerhetsuppföljning

Sammanfattat

Trombolys med vävnadsplasminogenaktivator (rt-PA)
är evidensbaserad behandling vid akut ischemisk stroke.

Behandlingen har godkänts av den europeiska läke-
medelsmyndigheten under förutsättning att säkerhet-
suppföljning sker i ett Internetbaserat register som ko-
ordineras från Sverige – SITS (Säkert införande av
trombolys vid stroke) – enligt ett av myndigheten fast-
ställt protokoll, SITS Monitoring Study (SITS-MOST).

Det finns tydliga kriterier för vilka patienter som bör
behandlas. Behandlingen ska ske inom tre timmar ef-
ter insjuknandet, och patienternas ålder ska inte
överstiga 80 år. Samtliga behandlade patienter ska
registreras i SITS-MOST.

Serie slaganfall/stroke

Gästredaktör: Per Wester 
Se även artiklar på sidorna 662 och 678 i detta nummer
samt tidigare artiklar i serien i nr 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51–52/2003 och 5/2004.

Klinik och vetenskap



orsakat mätbart bortfall av språkfunktion, motorik, kogni-
tion, blickriktning, synfält och/eller neglekt. Ischemisk
stroke definieras som plötsligt insjuknande med akuta
neurologiska bortfallssymtom av sannolik vaskulär orsak,
efter uteslutande av blödning med datortomografi (eller
magnetresonanstomografi) av skallen.

– Symtomen på stroke började högst tre timmar före be-
handlingsstart. Symtomen skall ha varat minst 30 minuter
och inte avsevärt förbättrats före behandlingsstart.

Kriterier för att  inte behandla 
– Intrakraniell blödning påvisas vid datortomografi (DT) el-

ler vid magnetresonanstomografi (MR).
– Symtomen på stroke började mer än tre timmar före be-

handlingsstart, eller tidpunkten för insjuknandet är okänd.
– De neurologiska symtomen är så lätta att de saknar funk-

tionell betydelse.
– Mycket allvarlig stroke enligt bedömning på en neurolo-

gisk funktionsskala eller som framgår av omfattande tidi-
ga infarktförändringar på DT eller MR.

– Krampanfall i samband med insjuknandet.
– Patienter med diabetes i kombination med anamnes på ti-

digare stroke.
– Tidigare stroke inom de senaste tre månaderna.
– Systoliskt blodtryck >185 mm Hg eller diastoliskt blod-

tryck >110 mm Hg, eller aggressiv intravenös behandling
för att reducera blodtrycket till dessa värden.

– Blodsocker <3 mmol/l eller 22 mmol/l.
– Kliniska eller anamnestiska tecken på tillstånd som kan

öka risken för blödningskomplikationer.
– Pågående antikoagulantiabehandling.
– Allvarliga samtidiga sjukdomar som kan medföra ökad

risk vid trombolysbehandling.

Behandling på strokeenhet efter omsorgsfull utredning
Alteplas aktiverar omvandling av plasminogen till plasmin
som bryter ned fibrin. Behandlingen ges som en infusion 0,9

mg/kg under en timme. Innan behandlingen ges måste blöd-
ning och större infarktförändringar uteslutas med datortomo-
grafi eller magnetresonanstomografi av skallen. Diagnosen
ischemisk stroke måste säkerställas kliniskt och graderas enligt
National Institutes of Health (NIH) stroke scale. Inklusions-
och exklusionskriterier måste prövas och patienten informeras
om behandlingen. Behandlingen sker på strokeenhet med
särskilda övervakningsmöjligheter eller på intensivvårdsav-
delning. Alla ansträngningar måste göras för att inleda be-
handlingen så snabbt som möjligt efter ankomsten till sjukhus.

Betydelsefull effekt av behandling inom tre timmar
Effekten av trombolys vid stroke är i hög grad beroende av
hur lång tid som förflutit mellan insjuknande och behandling.
För patienter som behandlats inom tre timmar efter insjuk-
nandet medförde behandlingen i randomiserade kontrollera-
de studier att andelen döda eller ADL-beroende minskade
med 110 per 1 000 behandlade (Tabell I) [12, 13]. Tio be-
handlingar medförde en färre död eller ADL-beroende. För
behandling inom sex timmar efter insjuknandet krävdes 19
behandlingar för att uppnå samma resultat.  

Effekten är alltså betydelsefull. Det är dock viktigt att fram-
hålla tidsfaktorns betydelse. Det faktum att behandlingen nu
har godkänts inom tre timmar efter insjuknandet innebär alltså
inte att man har tre timmar »på sig« innan behandlingen måste
inledas. Eftersom behandlingseffekten minskar med tiden är
det viktigt att tiden mellan insjuknande och behandling görs så
kort som möjligt. Transport till sjukhus måste ske med högre
prioritet än vad som tidigare varit fallet, och klinisk bedömning
och datortomografi av skallen måste ske utan fördröjning. 

Övervärderad risk för komplikationer
Risken för symtomgivande intrakraniell blödning efter trombo-
lys är 62 fler blödningar per 1 000 behandlade inom sex timmar.
Publicerade exempel från randomiserade studier tyder dock på
att risken övervärderats [14, 15]. Massiva infarktödem med
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Figur 1. Datortomografi av trombolysbehandlad 55-årig kvinna
utförd en dag efter stroke. Patienten försämrades dagen efter be-
handlingen. Datortomografin visar en komplett infarkt inom arte-
ria cerebri media och arteria cerebri anterior med ett hematom i
infarktens centrum och blod i ventrikelsystemet. Infarktödemet
orsakade en förskjutning av medellinjestrukturerna till vänster.
Patienten avled fyra dagar efter stroke. Är orsaken till dödsfallet
en expanderande infarkt med sekundär hemorragisk omvandling
eller en symtomgivande intrakraniell blödning? [15].
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Feed back: Förbättrad effekt
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Figur 2. Dataflöde i SITS. Inmatning av utgångsdata, demogra-
fiska faktorer och behandlingsresultat genererar automatiska
rapporter som uppdateras så snart uppgifterna bekräftats.
Statistiska rapporter för det egna sjukhuset jämförs med landet
och med hela registret. 
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Figur 3. Rapporter om behandlingsresultat som avlämnas två
gånger om året till den europeiska läkemedelsmyndigheten,
European Medicines Evaluation Agency, EMEA, avseende sym-
tomgivande intrakraniell blödning (SICH), mortalitet och ADL-
oberoende efter tre månaders uppföljning. 



mindre blödningsinslag har räknats som symtomgivande blöd-
ningar, trots att blödningarna knappast kan ha givit upphov till
mer än marginell klinisk försämring (Figur 1). Blödningarna är
inräknade i effektvariabeln död eller ADL-beroende. 

Oklarheten beträffande hur symtomgivande blödningar
definieras gör att det är svårt att ge en tydlig bild av hur myck-
et risken övervärderats. SITS avser att göra en noggrann kart-
läggning av blödningsrisken. Alla patienter med klinisk för-
sämring och blödning på uppföljande datortomografi kom-
mer att analyseras vid något av två europeiska neuroradiolo-
giska centra, och blödningens relativa betydelse för den kli-
niska försämringen kommer då att värderas. SITS kommer
också att utvärdera prognostiska variabler för blödning som
gör det möjligt att undvika behandling av högriskgrupper.

Breddimplementering av trombolysbehandling utreds
Studier av behandlingseffekten i klinisk rutin har visat sig mot-
svara förväntningarna [16-24]. Dessa studier har dock i regel
utförts vid akademiska centra som tidigare medverkat i rando-
miserade studier. En breddimplementering av trombolysbe-
handling i större skala har hittills inte genomförts – i USA
tillämpas behandlingen fortfarande i begränsad skala. I Europa
är nu målsättningen att genomföra en verklig utbyggnad av be-
handlingen så att den når målgruppen. Det innebär att många
sjukhus som tidigare inte tillämpat denna behandling nu kom-
mer att göra det. SITS roll är därför framför allt att bedöma hur
breddimplementeringen påverkar effekt och säkerhet. För-
hoppningsvis ska SITS till den europeiska myndigheten kunna
förmedla resultat som medför att den år 2005 anser sig ha un-
derlag för att förlänga godkännandet av behandlingen. För att
bilden ska bli rättvisande, och för myndigheten övertygande, är
det viktigt att alla behandlande centra, med och utan tidigare er-
farenhet, deltar i uppföljningen.

Kontinuerligt uppdaterade resultatjämförelser
De primära resultatvariablerna i SITS-MOST är proportio-
nen av patienter med symtomgivande blödning 22–36 tim-
mar efter insjuknandet samt mortalitet och andel ADL-obe-
roende efter tre månader.

Underlaget för jämförelsen framgår av Tabell II. Resul-
taten kommer att vara kontinuerligt tillgängliga för använ-

darna och uppdateras så fort data om en patient har bekräftats. 
Tider mellan insjuknande och anländande till sjukhus och
från anländande till sjukhus till behandlingsstart kommer
också att registreras. Syftet är att underlätta för användarna
att successivt förbättra sina resultat (Figur 2) och att rappor-
tera resultaten till EMEA (Figur 3). 

Registrering görs på SITS hemsida
Registrering i SITS görs via SITS hemsida på Internet,
‹www.acutestroke.org›. I registreringsformuläret bekräftar
den som utsetts av vara lokalt ansvarig för trombolysbehand-
ling vid stroke på frågor som gäller grundläggande villkor för
deltagande i SITS och om man uppfyller de villkor som
EMEA ställt upp för deltagande. Därefter erhåller den lokalt
ansvarige användarnamn och lösenord för inloggning och ut-
ser därefter ytterligare användare på kliniken. 

Dokumentering i SITS register villkor för godkännande
Efter lång väntan har alltså den europeiska läkemedelsmyn-
digheten EMEA beslutat att godkänna trombolys inom tre
timmar efter insjuknande i stroke på villkoret att effekt och
säkerhet dokumenteras i SITS Internetbaserade register.
EMEA har tidigare aldrig föreskrivit villkor för ett godkän-
nande av ett läkemedel, men det är tänkbart att beslutet om
trombolys vid stroke kan bilda exempel för andra behand-
lingar med evidens för god effekt för en viss grupp patienter
och med risk för komplikationer .

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Avtal mellan
Karolinska Universitetssjukhuset och Boehringer-Ingelheim
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överenskommelse med Boehringer-Ingelheim om ekono-
miskt bidrag. Arvoderade konsultuppdrag vid flera tillfällen,
bl a som expertkonsult för Läkemedelsverket respektive
Boehringer-Ingelheim i samband med överläggningar i
EMEA. 
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Behandlade inom 6 timmar 
efter insjuknandet
Död eller ADL-beroende 0,8 (0,69–0,93) 55 färre (18 färre–92 färre) 19 (11–56)
Mortalitet 1,17 (0,95–1,45) 19 fler (6 färre–48 fler) 48 (14–55)
SICH behandlade <6 timmar 3,13 (2,34–4,19) 62 fler (40 fler–90 fler) 17 (12–26)

Behandlade inom 3 timmar
efter insjukandet
Död eller ADL-beroende 0,64 (0,5–0,83) 110 färre (45 färre–171 färre) 10 (6–23)
Mortalitet 0,97 (0,69–1,36) 4 färre (49 färre–47 fler) 236 (ej beräkningsbart)

Tabell II. SITS-MOST primära resultatvariabler kommer att jämföras med
motsvarande resultat från en sammanställning av randomiserade kontrolle-
rade studier av trombolys vid stroke. Jämförelsevärdena är angivna i tabel-
len –  andelen symtomgivande intrakraniella blödningar (SICH) 22–36 timmar
efter injuknandet, mortaliteten och andelen ADL-oberoende efter 3 månader.

SICH, N=465 Mortalitet, N=479 ADL-oberoende, N=465

Andel 95 procents KI Andel 95 procents KI Andel 95 procents KI

8,6 6,1–11,1 17,3 13,9–20,7 50,1 45,6–54,6



come of hyperacute embolic stroke. Cerebrovasc Dis 1993; 3:269-72.
5. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA

Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute isch-
emic stroke. N Engl J Med 1995;333:1581-7.

6. European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS). Intravenous
thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for
acute hemispheric stroke. JAMA 1995;274:1017-25.

7. Hacke W, Kaste M, Fieschi C, von Kummer R, Davalos A, Meier D,
et al for the Second European-Australasian Acute Stroke Study
Investigators. Randomized double-blind placebo-controlled trial of
thrombolytic therapy with intravenous alteplase in acute ischemic
stroke (ECASS II). Lancet 1998;352:1245-51.

8. Clark WM, Wissman S, Albers GW, Jhamandas JH, Madden KP,
Hamilton S for the ATLANTIS Study investigators: Recombinant
tissue-type plasminogen activator (Alteplase) for ischemic stroke 3
to 5 hours after symptom onset. The ATLANTIS Study: a random-
ized controlled trial. JAMA 1999;282:2019-26.

9. Clark WM, Albers GW, Madden KP, Hamilton S for the
Thrombolytic Therapy in Acute Ischaemic Stroke Study
Investigators: The rtPA (Alteplase) 0 to 6 hour acute stroke Trial,
Part A (A027g). Results of a double-blind, placebo-controlled, mul-
ticentre study. Stroke 2000;31:811-6.

10. Lindley RI. Further randomized controlled trials of tissue plasmino-
gen activator within 3 hours are required. Stroke 2001;32:2708-9.

11. Lyden PD. Further randomized controlled trials of tPA within 3
hours are required – not! Stroke 2001;32:2709-10.

12. Wardlaw JM. An updated systematic review of rt-PA inacute isch-
emic stroke. In: Wahlgren NG, Ahmed N, Hårdemark HG, editors.
Update of stroke therapy. Stockholm: Karolinska Stroke Update;
2003. pp. 243-54.

13. Wardlaw JM, delZoppo GJ, Yamaguchi T. Thrombolysis in acute
ischemic stroke [Cochrane review]. In: The Cochrane Library, Issue
2. Oxford: Update Software; 2002.

14. The NINDS t-PA Stroke Study Group. Intracerebral hemorrhage 
after intravenous t-PA therapy for ischemic stroke. Stroke 1997;
28:2109-18.

15. von Kummer R. Cerebral haemorrhage following thrombolysis in 
stroke. In: Wahlgren NG, Ahmed N, Hårdemark HG, editors. Update
of stroke therapy. Stockholm: Karolinska Stroke Update; 2003. pp.
271-7.

16. Chiu D, Krieger D, Villar-Cordova C, Kasner SE, Morgenstern LB,
Bratina PL, et al. Intravenous plasminogen activator for acute isch-
emic stroke. Feasibility, safety and efficacy in the first year of clini-
cal practice. Stroke 1998;29:18-22. 

17. Trouillas P, Nighoghossian N, Derex L, Adeleine P, Honnorat J,
Neurschwander P, et al. Thrombolysis with intravenous rtPA in a se-
ries of 100 cases of acute carotid artery territory stroke. De-
termination of etiological, topographic, and radiological outcome
factors. Stroke 1998;29:2529-40. 

18. Tanne D, Demchuk A, Kasner SE, Grond M, Hanson S, Hamilton S,
et al for the t-PA in acute stroke collaborators. A large multinational
investigation to predict t-PA related symptomatic ICH in paitents
with acute ischemic stroke. Stroke 1999;30:248. 

19. Albers GW, Bates VE, Clark WM, Bell R, Verro P, Hamilton SA.
Intravenous tissue-type plasminogen activator for treatment of acute
stroke. The standard treatment with alteplase to reverse stroke
(STARS) study. JAMA 2000;283:1145-50. 

20. Katzan IL, Furlan AJ, Lloyd LE, Frank JI, Harper DI, Hinchey JA,
et al. Use of tissue-type plasminogen activator for acute ischemic
stroke. The Cleveland area experience. JAMA 2000;283:1151-8. 

21. Schmülling S, Grond M, Rudolf J, Heiss WD. One-year follow-up
in acute stroke patients treated with rtPA in clinical routine. Stroke
2000;31:1552-4. 

22. Wang DZ, Rose JA, Hornings DS, Garwacki DJ, Milbrandt JC for
the OSF stroke team. Treating acute stroke patients with intravenous
tPA. The OSF stroke network experience. Stroke 2000;31:77-81. 

23. Katzan IL, Hammer MD, Furlan AJ, Hixson ED, Nadzam DM,
Cleveland Clinic Health System Stroke Quality Improvement Team.
Quality improvement and tissue-type plasminogen activator for a-
cute ischemic stroke: a Cleveland update. Stroke 2003;34:799-800.

24. Hårdemark HG, Nordmark O, Terent A. Tidig trombolys motiverad
vid hotande hjärninfarkt. Studie av 60 patienter behandlade vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läkartidningen 2002;99:4350-5.

Ytterligare upplysningar på SITS hemsida, www.acutestroke.org, samt
på Karolinska Stroke Update’s hemsida, www.strokeupdate.org.

Läkartidningen  ❙ Nr 8  ❙ 2004  ❙ Volym 101 677

Klinik och vetenskap

= artikeln är referentgranskad


