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Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt
Sammendrag
Bakgrunn. Intravenøs trombolytisk
behandling har de siste ti årene fått
stor utbredelse og er den eneste godkjente, spesifikke behandlingen ved
akutt hjerneinfarkt. Haukeland universitetssykehus innførte den i 1998. Formålet med artikkelen er å beskrive
våre erfaringer fra de første 100
pasientene med infarkt i arteria cerebri
medias forsyningsområde behandlet
med intravenøs trombolyse.
Materiale og metode. I vår trombolysedatabase inkluderte vi prospektivt alle
pasienter som i perioden 1998–2005
fikk intravenøs trombolytisk behandling. Vi registrerte demografiske data,
risikofaktorer, tidsaspekter, kliniske
korttids- og langtidsresultater samt
komplikasjoner.
Resultater. Tydelig klinisk bedring ble
registrert hos 30 % av pasientene to
timer etter behandling og hos 49 %
24 timer etter. 2 % av pasientene hadde
symptomgivende blødning. Tre pasienter ble hemikraniektomert på grunn av
massivt hjerneødem med truende herniering. Etter tre måneder fremviste
55 % av pasientene et godt resultat
(uavhengighet), mens 13 % var døde.
Gjennomsnittlig tid fra iktus til trombolytisk behandling gikk ned fra 166 til
142 minutter.
Fortolkning. Resultatene fra de første
100 trombolysebehandlede slagpasientene på Haukeland universitetssykehus
er sammenliknbare med store internasjonale studier, både med tanke på
andel pasienter med fordelaktig resultat og med tanke på komplikasjoner.
Våre erfaringer understøtter at intravenøs trombolytisk behandling er en
effektiv og sikker rutinebehandling ved
en slagenhet.
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Hjerneslag rammer 12 000–14 000 mennesker i Norge hvert år. Sykdommen er ansvarlig for rundt 10 % av dødsfallene i industrielle land og er den nest vanligste dødsårsaken globalt (1). Omtrent 1/3 av de som
overlever blir fysisk funksjonshemmet og
avhengig av hjelpemidler lenger enn ett år
(2).
Intravenøs trombolyse med rekombinant
vevsplasminogenaktivator (tPA; alteplase)
er i dag den eneste dokumentert effektive
medikamentelle behandlingen ved akutt
hjerneinfarkt. Målet for trombolytisk behandling er å rekanalisere en okkludert arterie. Rekanalisering er raskere hos pasienter
behandlet med trombolyse enn hos pasienter
uten slik behandling (3). Vi har tidligere vist
at rekanalisering er assosiert med godt langtidsresultat (4). Dette er også vist av andre
(5).
Flere randomiserte studier har bekreftet at
behandling med rekombinant vevsplasminogenaktivator innen tre timer etter iktus er
trygt og effektivt (6–10). Alteplase ble godkjent for behandling av hjerneinfarkt i USA
i 1996, Canada 1999, EU 2002 og i Norge i
2003. Nevrologisk avdeling ved Haukeland
universitetssykehus etablerte trombolytisk
behandling som standard i mai 1998 (11).
Vi presenterer i denne artikkelen resultatene hos de første 100 pasientene med infarkt i arteria cerebri medias forsyningsområde som fikk trombolytisk behandling.

Materiale og metode
Alle pasienter som i perioden mai 1998 – desember 2005 ble innlagt ved Haukeland universitetssykehus med akutt hjerneslag ble
vurdert med tanke på trombolytisk behandling dersom de var innenfor alders- og tidsrammen for slik behandling. Etisk komité
vurderte behandlingsprosjektet i 1998, men
anså det som innføring av en ny behandlingsmetode og noe som lå utenfor komi-
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teens mandat. Behandlingen ble gitt utenfor
godkjent indikasjon, men pasientene eller
pårørende ga samtykke til behandling
(1998–2003) og registrering (2003–05).
Fra 2003 ble data registrert i forbindelse
med SITS-studien (Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke). Inklusjons- og
ekslusjonskriterier for trombolyse var basert
på National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) rtPA-studien (10),
European-Australian Cooperative Acute
Stroke Study (ECASS og ECASS II) (8, 9),
og fra 2003 ble de modifisert i henhold til
europeiske retningslinjer (12).
Viktigste inklusjonskriterium var behandlingsstart innen tre timer fra symptomstart.
CT av hjernen ble utført raskest mulig for å
utelukke blødning og for å vurdere tidlige
infarkttegn, slik som hyperdens a. cerebri
media, hypodensitet i basalgangliene, tegn
til utvisket kortikalt relieff og ødemforandringer i det affiserte området (13). Transkranial dopplerundersøkelse (TCD) ble foretatt
når dette var praktisk mulig. Nevrologiske
utfall ble kvantitativt skåret med National
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
(14), der 0 representerer ingen utfall, 1–7
lette utfall, 8–14 moderate og ≥ 15 alvorlige
utfall. Klinisk klassifikasjon ble utført i henhold til Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP). Pasientene ble gruppert avhengig av om de klinisk hadde et totalt fremre
kretsløpssyndrom (TACS), partielt fremre
kretsløpssyndrom (PACS) eller lakunært
syndrom (LACS) (15).
Trombolytisk behandling ble gitt etter
vurdering av CT-bilder og kliniske funn.
Doseringen av alteplase var 0,9 mg/kg. 10 %
av den totale dosen ble gitt som bolus, resten
som intravenøs infusjon i løpet av 60 minutter. Platehemmer og heparin ble ikke gitt de
påfølgende 24 timene.
Blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning ble observert nøye. Blodtrykk >
185 mm Hg systolisk eller > 110 mm Hg dia-

Hovedbudskap
■

■

■

Intravenøs trombolytisk behandling er
trygt og effektivt ved akutt hjerneinfarkt
I daglig rutine er kliniske resultater
gode og komplikasjonsraten lav
Trombolytisk behandling må tilbys ved
alle sykehus som behandler akutt hjerneslag
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stolisk ble senket med intravenøs labetalol
før trombolyse ble gitt. I 2003 ble nye EUregler innført og tatt i bruk. Ifølge disse
var det ikke indikasjon for trombolytisk behandling dersom det var behov for medikamentell redusering av blodtrykket. Ved temperatur > 37,5 °C fikk pasienten paracetamol. Blodsukker > 12 mmol/l (fra 2003:
> 8 mmol/l) ble senket med hurtigvirkende
insulin, uavhengig av eventuell diabetesdiagnose. Nevrologisk status ble vurdert ved
NIHSS-skår før behandling samt etter to og
24 timer. Et fall på minst ti NIHSS-poeng
ble definert som betydelig bedring, et fall på
4–9 poeng som klinisk signifikant og 1–3
poeng som minimal bedring.
Infarktutbredelse og eventuelle blødninger ble ett døgn etter trombolyse rutinemessig vurdert ved en kontroll-CT, men ved klinisk forverring ble det tatt ny CT også tidligere. Blødninger ble radiologisk definert
som hemoragisk infarkt eller parenkymatøst
hematom. Symptomgivende blødning ble
definert som et parenkymatøst hematom parallelt med en klinisk forverring på minst
fire poeng i NIHSS. T-test ble benyttet for
statistiske analyser vedrørende risikofaktorer for blødning. Risikofaktorer som hypertensjon, diabetes mellitus, hyperlipidemi, atrieflimmer, iskemisk hjertesykdom, tidligere cerebrovaskulær sykdom, røyking og vekt
ble registrert etter vanlige definisjoner (16).
Langtidsoppfølging etter tre måneder ble
foretatt av en spesialopplært slagsykepleier
ved hjelp av et strukturert telefonintervju
(17–19). Følgetilstanden ble skåret med
modifisert Rankin-skala (mRS) (ramme 1).
Langtidsresultatene ble vurdert i en enhetlig
analyse (uniform analysis), der et godt resultat, uavhengig av utgangspunktet, defineres
som mRS 0–2, et dårlig resultat som mRS
3–5 og 6 representerer død. Vi benyttet også
responsanalyse (responder analysis), der et
meget godt resultat (excellent outcome) relateres til NIHSS-skår ved utgangspunktet
(18, 20). Hos pasienter med lette utfall i utgangspunktet (NIHSS 1–7) er et meget godt
resultat en mRS-skår på 0, ved moderate utfall (NIHSS 8–14) er et meget godt resultat
mRS 0–1, og ved alvorlige utfall (NIHSS
≥ 15) mRS 0–2.
Vi registrerte tidsforbruk fra iktus til
trombolytisk behandling, delt inn i tid fra
iktus til sykehus, til første legeundersøkelse,
til første CT-undersøkelse og til administrasjon av trombolyse. For å synliggjøre forandringer i tidsbruk har vi delt seksårsperioden i tre bolker (1998–2000, 2001–02 og
2003–05).

Resultater
I den aktuelle perioden oppfylte 100 pasienter, 63 menn og 37 kvinner, med alder
18–80 år (median 68 år) kriteriene for trombolysebehandling (tab 1) (7, 12). 64 pasienter hadde venstresidig a. cerebri media-infarkt, 34 høyresidig og to hadde bilaterale
infarkter. 50 % av pasientene hadde ≥ 3 risiTidsskr Nor Legeforen nr. 21, 2009; 129

kofaktorer, 21 % hadde ≥ 4. Av 46 pasienter
med hypertensjon var 44 (96 %) medikamentelt behandlet, 13 (43 %) av 30 pasienter
med hyperkolesterolemi var medikamentelt
behandlet, og én (3 %) av 31 pasienter med
atrieflimmer hadde fått antikoagulasjonsbehandling. 35 pasienter røykte, ti hadde diabetes og 28 pasienter hadde kjent cerebrovaskulær sykdom. Platehemmere ble brukt
av 37 pasienter.
Pasientene hadde ved innleggelse en median NIHSS-skår på 13 (gjennomsnitt 14,
spredning 2–28). 54 pasienter ble undersøkt
med transkranial doppler ved innleggelsen.
Gruppering av pasientene etter graden av
nevrologiske utfall ved innleggelse, etter to
timer og 24 timer er fremstilt i figur 1. Endring av pasientenes kliniske tilstand de første 24 timene er fremstilt i figur 2.
55 pasienter hadde kliniske symptomer
som tilsvarte totalt fremre kretsløpssyndrom
(TACS), 34 partielt fremre kretsløpssyndrom
(PACS) og ti lakunært syndrom (LACS).
Hos ti pasienter tilkom blødning. Tre av
disse hadde hemoragisk infarkt, tre hadde en
mindre parenkymatøs blødning, tre hadde en
stor parenkymatøs blødning og én pasient
fikk en fjernblødning i pons. Det var en assosiasjon mellom blødning og lavt antall
trombocytter (p = 0,029) og en tendens til
høy glukose (p = 0,065). Pasienter med parenkymatøs blødning uten masseeffekt hadde alle en mindre bedring i NIHSS-skår etter
24 timer, én pasient oppnådde mRS 1, mens
de to andre oppnådde mRS 3 etter tre måneder. To pasienter fikk symptomgivende
blødning, og de døde etter henholdsvis 16 og
18 døgn. Alle de tre pasientene med hemoragisk infarkt hadde en bedring av NIHSSskår på minst seks poeng etter 24 timer (6, 7
og 7) og hadde etter tre måneder henholdsvis
mRS 5, 1 og 3. Av disse tre hadde kun én
blodtrykk > 185/110, men det ble ikke gitt
intravenøs labetalol under prosedyren. Ingen fikk antitrombotisk behandling.
Tre pasienter (alder 36, 58 og 64 år) med
initial NIHSS-skår på henholdsvis 24, 22 og
20 utviklet massivt hjerneødem med truende

Ramme 1
Modifisert Rankin-skala (mRS)
■

mRS 0 = Ingen symptomer

■

mRS 1 = Lette symptomer, men ingen
begrensninger i dagliglivet

■

mRS 2 = Sosiale begrensninger, men
uavhengig av hjelpemidler

■

mRS 3 = Behov for hjelpemidler, men
oppegående

■

mRS 4 = Avhengig av hjelpemidler

■

mRS 5 = Sengeliggende med behov for
kontinuerlig hjelp

■

mRS 6 = Død

herniering og ble hemikraniektomert. Ingen
av dem viste nevrologisk bedring etter trombolysebehandling og de viste kun bedring av
bevissthetsnivået etter hemikraniektomi. Etter tre måneder oppnådde disse pasientene
mRS-skår på 3, 4 og 5.
Ved analyse etter tre måneder oppnådde
39 % av pasientene et meget godt resultat
(mRS 0–1), 55 % oppnådde et godt resultat
(mRS 0–2), 31 % et dårlig resultat (mRS
3–5) og 13 % var døde (fig 3) (7, 12). Ved
responsanalyse forelå et meget godt resultat
hos 32 % (7 av 22) i gruppen med NIHSSskår 1–7, 37 % (13 av 35) av dem med NIHSS 8–14 og 33 % (14 av 43) av dem med
NIHSS ≥ 15. Samlet oppnådde dermed 34 %
av pasientene et meget godt resultat ved responsanalysen. I løpet av studieperiodene
1998–2000, 2001–02 og 2003–05 var det
liten endring i gjennomsnittlig tid fra iktus
til innkomst i sykehus (66–71–63 minutter),
mens gjennomsnittlig tid fra akuttmottak til
CT-lab (36–28–25 minutter), fra CT til sengepost (45–32–32 minutter) og fra ankomst
sengepost til trombolyse (23–20–19 minutter) ble redusert. Både gjennomsnittlig totalt
tidsforbruk på sykehuset (108–84–82 minutter) og tidsforbruk fra iktus til trombo-

Tabell 1 Sammenlikning av pasientkarakteristika mellom samleanalyse av randomiserte
kontrollerte studier (7), Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Monitoring Study
(SITS-MOST) (12) og Haukeland universitetssykehus. NIHSSS = National Institute of Health
Stroke Scale Score
Samleanalyse

SITS-MOST

Haukeland
universitetssykehus

Alder (år, median)

70

68

68

Kvinner (%)

40

40

37

Hypertensjon (%)

60

59

46

Diabetes mellitus (%)

21

16

10

Atrieflimmer (%)

21

24

31

Tidligere cerebrovaskulær sykdom (%)

14

10

28

NIHSSS 1–7 (%)

23

22

NIHSSS 8–14 (%)

37

35

NIHSSS ≥ 15 (%)

40

43
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Figur 1 Gruppering av pasientene etter graden av nevrologiske utfall ved innleggelse, etter to
og 24 timer, målt ved skår på National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). NIHSS 1–7 = lette
utfall, NIHSS 8–14 = moderate utfall, NIHSS ≥ 15 = alvorlige utfal

lyse (166–155–142 minutter) er redusert.
I 2000 ble ni pasienter undersøkt med MR
som primærundersøkelse i stedet for CT.
Dette medførte forlenget tidsbruk fra akuttmottak til trombolyse. Vi valgte derfor å ha
CT som standard initial radiologisk undersøkelse videre.

Diskusjon
Blant våre pasienter ble 49 % markant bedre
i løpet av det første døgnet etter trombolytisk behandling. Vi har ved transkranial ultralyd tidligere vist at rekanalisering innen
24 timer kan opptre hos 70 % av trombolysebehandlede pasienter og at rekanalisering
er assosiert med klinisk bedring (4, 21). Ultralyd kan i seg selv øke rekanaliseringsraten (22), og våre kliniske data kan derfor
være påvirket av ultralyddiagnostikken under trombolysen.

Blødninger oppsto i forskjellig grad hos
10 % av pasientene. Langtidsresultatene varierte. Det er påvist en assosiasjon mellom
hemoragisk infarkt og bedret langtidsresultat, noe som indikerer at en hemoragisk
transformasjon av infarktet representerer
tidlig rekanalisering (23). Mindre blødninger er derfor ikke ensbetydende med negativ
langtidseffekt.
To pasienter hadde symptomgivende
blødning. Ifølge Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke Monitoring Study
(SITS-MOST) opptrer symptomgivende
hjerneblødning hos 1,7–2,2% av pasientene, men dette er avhenging av benyttet
definisjon. I henhold til definisjonen fra
NINDS-studien (24), dvs. enhver blødning
på CT kombinert med enhver nevrologisk
forverring, hadde 3 % av våre pasienter en
symptomgivende blødning. I SITS-MOST

Figur 2 Endring av skår på National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) etter to og 24 timer.
Endring er definert som betydelig bedring (≥ 10 poeng), signifikant bedring (≥ 4 poeng), minimal
bedring (1–3 poeng), ingen endring og forverring
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var tilsvarende andel 7,3 %. Faktorer som
predikerer symptomgivende blødning er høy
NIHSS-skår ved innkomst, høyt blodtrykk,
hyperglykemi, utbredte tidlige CT-forandringer og høy alder (25). I vårt materiale fant
vi en assosiasjon mellom blødning og lavt
antall trombocytter (p = 0,029), og en tendens ved høye glukosenivåer (p = 0,065),
men ellers ingen faktorer signifikant assosiert med blødningskomplikasjoner.
Stort hjerneødem med truende herniering
er en alvorlig komplikasjon som kan opptre
i inntil 10 % av supratentorielle infarkter
(26). Tilstanden er assosiert med en mortalitet opp mot 80 %. I vårt materiale utviklet tre
pasienter denne komplikasjonen. Felles for
dem var alvorlige utfall ved innkomst og relativt ung alder. To hadde infarktet i venstre,
og en i høyre hemisfære. Alle ble behandlet
med hemikraniektomi, men hadde til tross
for dette dårlig funksjonsevne etter tre måneder, og én av dem døde etter ett år. Det er
likevel rapportert at pasienter som får trombolytisk behandling kan oppnå bedre funksjonsnivå etter hemikraniektomi enn dem
som er konservativt behandlet (27).
Tallene er små, men våre data kan tyde på
høyere risiko for blødning hos eldre pasienter med komorbiditet og hypertensjon, og
høyere risiko for malignt ødem hos yngre
pasienter med store infarkter.
Våre langtidsresultater er i overensstemmelse med data fra internasjonale studier.
Resultatene er noe bedre enn i de randomiserte studiene (7), men disse studiene er mer
enn ti år gamle, og våre resultater er sannsynligvis påvirket av en generelt forbedret
behandling av hjerneinfarkt de siste årene.
Det er også en klar trend mot færre pasienter
med hypertensjon og diabetes mellitus i vårt
materiale, sammenliknet med andre randomiserte studier (tab 1). Våre resultater samsvarer godt med dem fra SITS-MOST (12),
som representerer de nyeste behandlingsdata. Samlet synes vår populasjon å være
representativ sammenliknet med de internasjonalt publiserte data.
Nøyaktig registrering av tidsbruk muliggjør analyse av logistiske utfordringer og
områder med forbedringspotensial. Tid fra
iktus til ankomst i sykehus er ikke redusert i
studieperioden, til tross for informasjonskampanjer og omtale i mediene. Innad i
sykehuset var det imidlertid en forbedring i
alle ledd, mest tydelig i tidsbruk fra initial
legeundersøkelse til CT. Total tid fra iktus til
trombolytisk behandling ble derfor allikevel
noe redusert.

Konklusjon
Resultatene fra de første 100 trombolysebehandlede pasientene på Haukeland universitetssykehus er sammenliknbare med resultatene fra store internasjonale randomiserte
studier og store kliniske åpne behandlingsserier, både med tanke på andel pasienter
med fordelaktig resultat og med tanke på
komplikasjoner og død. Trombolytisk beTidsskr Nor Legeforen nr. 21, 2009; 129
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Figur 3 Sammenlikning av klinisk langtidsresultat etter tre måneder mellom Haukeland universitetssykehus, Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Monitoring Study (SITS-MOST) (12)
og samleanalyse av randomiserte kontrollerte studier med en trombolysegruppe (tPA) og en placebogruppe (7). mRS = modifisert Rankin Scale. mRS 0–2 = uavhengighet, mRS 3–5 = avhengighet,
mRS 6 = død

handling ved akutt hjerneinfarkt som rutine
synes derfor å være en tilfredsstillende trygg
og effektiv behandling.
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