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Intravenøs trombolytisk behandling 
ved akutt okklusjon i a. basilaris
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Background. Acute stroke with basilar artery oc-
clusion is a serious condition with high mortality
and severe disability.

Material and methods. We describe three pa-
tients with acute artery basilar occlusion treated
with trombolytic agent given intravenously.

Results. One patient demonstrated early and
considerable clinical improvement parallel to
trombolytic therapy started two and a half hour
after ictus, but suffered a new occlusion and died
in a «locked-in syndrome». One patient demon-
strated moderate clinical improvement after less
than six hours and survived with disability. One
patient demonstrated no clinical improvement
with trombolytic therapy started six hours after
ictus and later died of an injured brainstem. No
patients had serious bleeding.

Interpretation. Intravenous, systemic trombo-
lytic treatment may have a beneficial effect in
acute basilar occlusion.

Akutt hjerneinfarkt med okklusjon i
a. basilaris er en alvorlig tilstand for-
bundet med høy letalitet og betydelig
sekvele.

Vi beskriver tre pasienter med akutt
okklusjon i a. basilaris som fikk intrave-
nøs trombolytisk behandling. En pa-
sient viste rask og betydelig klinisk bed-
ring etter trombolytisk behandling to
og en halv time etter ictus, men arterien
reokkluderte senere og pasienten døde i
et «locked-in syndrom». En pasient vis-
te moderat bedring etter behandlings-
start mindre enn seks timer etter ictus
og overlevde med sekvele. En pasient
viste ingen klinisk bedring ved trombo-
lytisk behandling seks timer etter ictus
og døde senere av hjernestammeska-
den. Ingen av pasientene fikk alvorlige
blødningskomplikasjoner.

Intravenøs systemisk trombolytisk
behandling kan ha effekt ved okklu-
sjon av a. basilaris.

Akutt hjerneinfarkt med okklusjon i a. basi-
laris er en alvorlig tilstand forbundet med
høy letalitet og betydelig sekvele. Behand-
lingsalternativene til nå har hatt liten effekt.
Intravenøs trombolytisk behandling med 
alteplase (rekombinant fremstilt vevsplas-
minogenaktivator, tPA) kan være aktuelt
ved akutt hjerneinfarkt (1).

Den vitenskaplige basis for trombolytisk
behandling er i hovedsak tre randomiserte
placebokontrollerte studier (NINDS, ECASS
og ECASS II) (2–4). Metaanalyse av alle til-
gjengelige trombolysestudier viser en klar
positiv effekt av alteplase (5). I Norge har
Senter for medisinsk metodevurdering kon-
kludert med at slik behandling ikke bør bru-
kes rutinemessig i Norge og bare i slagenhe-
ter med spesiell kompetanse og kun definert
forskningsprotokoll og med løpende doku-
mentasjon av virkning og bivirkninger (6, 7).

Ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sy-
kehus, er trombolytisk behandling innen tre
timer etter symptomdebut etablert som be-
handling for selekterte pasienter med akutt
hjerneinfarkt (8). Ved Nevrologisk avdeling,
Regionsykehuset i Trondheim, tilbys denne
behandling til selekterte infarktpasienter og
i henhold til den prosedyre som er nedfelt i
konsensusdokumentet av februar 1999 utar-
beidet av Cerebral trombolysegruppe (9).

Vi beskriver her tre pasienter med akutt
okklusjon i a. basilaris som ble gitt trombo-
lytisk behandling, alteplase 0,9 mg per kilo
kroppsvekt, en tidel som bolus og resten sak-
te over en time.

Pasient 1. En 71 år gammel kvinne hadde fire da-
ger forut for det aktuelle en episode med num-
menhet rundt munnen og parese i venstre arm.
Innleggelsesdagen hadde hun fluktuerende vens-
tresidige pareser. Ved innleggelse hadde hun per-
sisterende pareser.

Cerebral CT halvannen time etter sykdomsde-
but viste infarktforandringer i høyre parietalom-
råde. Ultralydundersøkelse av a. basilaris viste
lav blodstrømshastighet i proksimale avsnitt, for-
enlig med en distal obstruksjon. To og en halv
time etter symptomdebut ble det gitt intravenøs
trombolytisk behandling. Etter tre kvarter gikk
den venstresidige hemiparalysen tilbake i løpet av
minutter og hun ble nærmest symptomfri. I løpet
av natten reokkluderte imidlertid a. basilaris og

hun utviklet et komplett «locked-in syndrome»
(fig 1). Etter to dager var hun bevisstløs. Hun
gjenvant ikke bevisstheten og døde ti dager etter
sykdomsdebut.

Pasient 2. En 25 år gammel kvinne hevdet i etter-
tid å ha fått manipulasjonsbehandling mot nakken
ti dager forut for det aktuelle. Innleggelsesdagen
ble hun plutselig svimmel med varierende be-
vissthetsnivå. Ved innleggelse hadde hun redu-
sert bevissthet, paralyse i høyre arm og bein,
blikkdeviasjon mot høyre og varierende lammel-
ser i venstre arm og bein. Symptomene talte for en
bilateral, men overveiende venstresidig pontinle-
sjon (inkomplett «locked-in syndrome»), og gav
således sterk mistanke om basilarisokklusjon.
MR-angiografi bekreftet trombosering i distale
del av a. basilaris.

Fem timer og femti minutter etter symptomde-
but ble det gitt alteplase, deretter heparinbehand-
ling 48 timer i en dosering som gav dobling til tre-
dobling av pasientens initiale cefotest, dvs. til en
cefotest tilsvarende 70–80 %. Den kliniske til-
standen bedret seg samme ettermiddag og kveld,
og etter 7–8 timer reagerte hun på tiltale, den ini-
tiale blikkdeviasjon var forsvunnet og hun beve-
get på oppfordring alle ekstremiteter, venstre
sides ekstremiteter dog fortsatt bedre enn høyre.
Hun forsatte med peroral antikoagulasjonsbe-
handling i 17 dager. Behandlingen ble seponert et-
ter blødning i abdomen i forbindelse med innleg-
gelse av perkutan endoskopisk gastrostomisonde.

Ett og et halvt år senere var hun mentalt ade-
kvat, kommuniserte med hviskestemme og hadde
redusert svelgekraft. Hun hadde noe svakhet i
venstre skulder. Hun hadde en spastisk teraparese,
men med rimelig god funksjon i venstre sides arm
og bein. Hun kunne gå noen få skritt med støtte.

Pasient 3. En 54 år gammel tidligere frisk mann
ble innleggelsesdagen svimmel. Han ble obser-
vert oppegående, men en halv time senere ble han
funnet bevisstløs. Ved innleggelsen hadde han re-
dusert bevissthet, åpnet øynene på kommando, re-
agerte ikke på smertestimuli, og var spastisk i bei-
na. Cerebral CT to timer etter symptomdebut vis-
te infarkter i venstre lillehjernehemisfære.

Tre timer etter symptomdebut ble det gitt
160 mg acetylsalisylsyre i sonde. Ca. seks timer
etter symptomdebut ble det gitt intravenøs trom-
bolytisk behandling. Heparinbehandling ble star-
tet 24 timer etter og seponert ett og et halv døgn
etterpå. Man fikk da ikke kontakt med ham. Etter
fem døgn fikk han økende nevrologiske utfall.
Cerebral CT viste hydrocephalusutvikling. Han
ble behandlet med kranioplastikk og reseksjon av
mediale inferiore del av cerebellære hemisfære,
ble tilkoblet respirator i to døgn med dyp sedasjon
og behandlet med mannitol. En og en halv uke et-
ter ictus hadde han fremdeles redusert bevissthet,
åpnet øynene på kommando, men beveget øynene
kun i vertikal retning. Tilstanden bedret seg ikke.
Etter økende apnéperioder døde han 24 dager et-
ter sykdomsdebut.

Diskusjon
Det er uklart om trombolytisk behandling
kan ha en positiv klinisk effekt ved okklu-
sjon av a. basilaris. Tidsvinduet har hos våre
pasienter varierte mellom to og en halv time
og knappe seks timer fra akutt symptomde-
but til behandlingsstart. Et vanlig akseptert
tidsvindu for trombolytisk behandling i ca-
rotiskretsløpet er tre timer. I basilariskretslø-
pet mener mange at man har lengre tid til rå-
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Figur 1 a) Cerebral MR tatt ett døgn etter
sykdomsstart viser på T2-vektet bilde iske-
miske forandringer (lysgrå områder) i hjer-
nestammen bilateralt (→) og tett a. basilaris
(↓ ) og b) diffusjonsvektet bilde viser ut-
bredte forandringer (hvite områder) av ny
dato i hjernestammen (→)

a

b

dighet før blødningsrisikoen øker og før den
terapeutiske gevinst er uttømt. Klinisk erfa-
ring og patofysiologiske forhold tilsier alli-
kevel at trombolytisk behandling bør iverk-
settes tidligst mulig (10), også ved okklusjo-
ner i a. basilaris. Våre resultater indikerer at
behandlingen har best effekt når den settes
inn tidlig i sykdomsforløpet.

Våre pasienter ble behandlet etter noe
ulike protokoller. Grunnen til ulike behand-
lingsprosedyrer er usikkerhet omkring ver-
dien av og risikoen ved antikoagulasjonsbe-
handling og platehemmere sammen med
trombolytisk behandling. Over tid er man
blitt mer forsiktig med å kombinere ulike an-
tikoagulantia på grunn av blødningsfaren.
Dette skiller seg fra behandling av akutt
hjerteinfarkt, der heparin gis både rett før og
etter trombolytisk behandling. Det er nå
etablert praksis ikke å gi heparin de første 24
timer etter trombolytisk behandling (11). Vår
pasient med god klinisk bedring, men med
reokklusjon noen timer senere, ville det vært
aktuelt å gi heparin tidlig for å hindre reok-
klusjon (12). Pasienter med okklusjoner i ba-
silariskretsløpet bør monitoreres klinisk og
med ultralyd og behandling med heparin må
vurderes i forløpet for å hindre reokklusjon.

Klinisk diagnostikk av trombotisk okklu-
sjon i a. basilaris er vanskelig. Symptomene
kan i starten være sparsomme, med svim-
melhet og lette nevrologiske utfall som
eneste tegn, men kan raskt utvikle seg til ut-
talte bilaterale funksjonsutfall med redusert
bevissthet. Det typiske er at symptomene
fluktuerer de første timer til dager. Våre pa-
sienter illustrerer dette.

Supplerende diagnostikk er til dels kre-
vende. Cerebral CT kan vise tidlige iskemi-
forandringer, men kan også være normal.
Dopplerundersøkelse kan være en god støtte
i den akutte vaskulære diagnostikken, men
sensitiviteten og spesifisiteten kan være lav
(13, 14). Diffusjonsvektet MR og MR-angio-
grafi er nyttig ved tidlig diagnostikk av ver-
tebrobasilære infarkter, idet metoden viser
både lesjonens lokalisasjon og de arterielle
patologiske forhold med stor grad av sikker-
het. MR er særlig aktuelt der man overveier
trombolytisk behandling (15). Dopplerun-
dersøkelse er nyttig ved monitorering av det
videre forløpet og kan vise rekanalisering og
eventuell reokklusjon (16).

Det naturlige forløpet etter en akutt ok-
klusjon i a. basilaris kan variere, men letali-
teten er gjennomgående signifikant høyere
enn ved vaskulære katastrofer i hjernens
fremre kretsløp. I studier med angiografisk
dokumentert basilarisokklusjon var letalite-
ten 60–70 %. Risikoen øker hvis debutsym-
ptomene er nedsatt bevissthet, tetraparese,
pupillanomalier eller dysartri. Ubehandlet er
derfor dødeligheten høy. Dette må man ha in
mente når man vurderer trombolytisk be-
handling og risiko for komplikasjoner til
denne behandlingen.

Komplikasjoner til trombolytisk behand-
ling er i første rekke intracerebral blødning

(17). Data fra metaanalyser konkluderer med
at trombolytisk terapi signifikant øker sym-
ptomatisk og fatal intrakranial blødning (5,
4). Denne risikoen blir oppveid av en reduk-
sjon i funksjonshemning blant de overleven-
de, slik at det samlet vurdert er en signifikant
nettoreduksjon i andelen pasienter som dør
eller blir avhengig av hjelp til daglige aktivi-
teter. Analysen omfattet hovedsakelig pa-
sienter med infarkter i a. cerebri medias for-
syningsområde. Data vedrørende blødninger
i basilariskretsløpet er svært mangelfulle.

Ved de fleste større nevrologiske sentre,
spesielt i USA og Tyskland, ansees i dag lo-
kal, intraarteriell trombolytisk behandling
som den beste behandling ved akutt basila-
risokklusjon. Flere studier har vist signifi-
kant og drastisk reduksjon i letalitet og mor-
biditet. Forsatt er det usikkerhet omkring
hva som er det beste medikament, den beste
applikasjonsmodus (intravenøs eller intraar-
teriell) og/eller den optimale dose (15). Stu-
dier av systemisk og lokal trombolytisk be-
handling ved basilarisokklusjon omfatter få
pasienter og er ikke randomiserte. Pasient-
beskrivelser av denne typen kan derfor med

fordel bli samlet i et internasjonalt trombo-
lyseregister. Et slikt register er under opp-
bygging (18).
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