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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är ett snabbt påkommande neurologiska bortfallssymtom med eller utan 

medvetandessänkning. Sedan införandet av multidetektor CT med kortare undersökningstider 

har CT blivit en lämplig metod för att utreda akut strokefall. Perfusions CT utförs med 

intravenös kontrast och tekniken kartlägger det cerebrala blodflödet och den cerebrala 

blodvolymen. 

Syfte: Syftet med den här studien är att se hur användbar Perfusions CT kan vara när det 

gäller misstänkt ischemisk stroke och trombolysbehandling. 

Metod: Studien är en litteraturstudie där två olika sökningar genomfördes i databaserna 

Pubmed och Medline. Till resultatet valdes åtta stycken artiklar ut efter att det kontrollerats att 

de blivit peer reviewed och var relevanta för studiens syfte. De sökord som användes var 

Perfusion CT, thrombolytic och Ischemic stroke. Kriterierna för artiklarna var att de skulle 

vara engelskspråkiga studier som publicerats mellan åren 2007 och 2012 och även vara 

humanförsök. 

Resultat: Resultatet visar att Perfusions datortomografi (PCT) guidad trombolys är 

patientsäker och två av de artiklar som inkluderas i studien visar att PCT är signifikant bättre 

än datortomografi när det gäller att identifiera tidig stroke tecken. Vidare så visade det sig att 

patienter med större mismatch områden på PCT har en större chans att få ett gynnsamt utfall.   

Konklusion: Resultatet i den här uppsatsen visar att PCT är en användbar teknik när det 

gäller att utvärdera strokepatienter inför en möjlig trombolysbehandling. Men att det behöver 

bedrivas fler studier för att avgöra hur användbar tekniken är för detta syfte.   
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Inledning 

Årligen insjuknar ca 25 000 – 30 000 personer i Sverige i stroke. Strokepatienter är även den 

patientgrupp med flest vårddagar och stroke är Sveriges tredje vanligaste dödsorsak [1].  

Stroke är ett samlingsbegrepp där både hjärnblödningar och hjärninfarkter ingår. Blödningar  

utgör ca 15 % av stroke anfallen och det resterande 85 % utgörs av infarkter [1, 2, 3].  

 

Nya behandlingsmetoder som möjligheten att använda trombolys för att behandla 

strokepatienter har förändrat omhändertagandet av dessa patienter. Framförallt har 

tidsschemat runt strokebehandlingen förändras, detta då det är viktigt att snabbt påbörja 

behandlingen för att få de bästa resultaten och kunna rädda liv.  Rädda hjärnan är ett larm 

inom sjukvården som har till syfte att förkorta tiden mellan insjuknande och behandling så 

mycket som möjligt. Ett Rädda hjärnan larm börjar redan i ambulansen genom att 

ambulanspersonalen ringer till akuten och meddelar att de har en patient som faller inom 

ramen för larmet. De patienter som inkluderas i larmet uppfyller vissa kriterier och dessa är; 

patienten är högst 80 år, patienten har drabbats av plötslig svaghet i någon av extremiteterna 

eller afasi och den beräknade ankomsten till sjukhuset är inom två timmar sedan insjuknandet.  

Målet med larmet är att patienten ska passera via akutmottagningen direkt till röntgenkliniken 

för en Datortomografi (Computer tomograhpy CT) undersökning [3].     

 

Detta ämne valdes för att fördjupa och förbättra förståelsen för Perfusions CT och dess roll i 

stroke diagnostik och behandling.  

Förkortningar  
PCT = Perfusions CT 

CBV= Cerebral blood volume 

CBF= Cerebral Blood Flow 

MTT= Mean transit time  

r-tPA= Alteplas, en typ av trombolys  

mRs= Modified Rankin scale, en skala som används för att bedöma svårighetsgraden på 

strokeanfall.  

NIHSS = National institutes for health stroke scale, en skala som används för att bedöma 

strokepatienters tillstånd.  
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1. Bakgrund 

Stroke är snabbt påkommande neurologiska bortfallssymtom med eller utan medvetandes 

sänkning. Ordet stroke omfattar både ischemiska, skador som orsakas av syrebrist och 

hemorragiska skador som orsakas av blödningar [4]. Ischemiska infarkter utgör 85 % av alla 

stroke insjuknanden [1,2,3] och kan orsakas av frisättning av mikroembolier från 

arteiosklerotiska plack, trombosbilding, kärlspasm efter en blödning, amfetamin – och 

kokainöverdos, trauma och embolier som orsakas av förmaksflimmer. Det finns olika typer av 

Ischemisk stroke som betecknas av hur de utvecklas.  En manifest stroke är ett strokeanfall 

där symptomen kvarstår i minst tre veckor och strokens utveckling 24 timmar efter ankomsten 

är stillastående. En Proggresiv stroke är ett fall där stroken utvecklas efter ankomsten till 

sjukhuset. Malign hjärninfarkt kallas ett strokeanfall när patienten har tydliga halvsidiga 

symptom och CT avslöjar att infarkten involverar mer än 50 % av a. cerebri medias 

försörjningsområde [4], som innefattar de laterala delarna av storhjärnshemisfären med de 

motoriska och sensoriska områdena [3]. Typiska generella symptom för stroke är yrsel, 

illamående, pares, känselbortfall och medvetandepåverkan. Symptomen för stroke varierar 

kraftigt beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Den största riskfaktorn för stroke är 

högt blodtryck men även högt kolesterol, förmaksflimmer, klaffel, inopererade klaffproteser, 

diabetes, arteroskleros och östrogen intag efter klimakteriet är kända riskfaktorer. Även 

övervikt, rökning och låg fysik aktivitet är ökar risken för att drabbas av en stroke [3].    

1.2 Blödningar och Infarkter på CT 

Sedan införandet av multidetektor CT med kortare undersökningstider har CT blivit en 

lämplig teknik för att utreda akut strokefall. En CT undersökning utan kontrastmedel är den 

huvudsakliga undersökningen vid symptom som tyder på akut stroke. CT kan med säkerhet 

utesluta andra diagnoser än hjärninfarkt, som blödningar, expansiva processer och traumatiska 

skador. Detta eftersom de avbildas olika med tekniken. De tidiga tecknen på en ischemisk 

skada är en regional avsaknad av skillnaden mellan vit och grå substans och en sänkt 

parenkymattenuering [5]. Dessa tecken kan dock oftast inte påvisas fören tre timmar efter 

insjuknandet [2,5] men en CT undersökning kan vara normal så länge som upp till 12 timmar 

[2]. Se figur 1 och 2. En akut hjärnblödning har en hög täthet på CT undersökningar, se figur 

3. Efter en vecka blir blödningen allt eftersom mer likvärdig med den omliggande vävnaden i 

sin täthet. I den kroniska fasen kvarstår ofta en liten parenkymdefekt med en låg attuenering, 

alltså en liten vävnadsförändring som visar sig som ett mörkare område på bilderna. I den 

kroniska fasen kan det vara svårt att skilja på en infarkt och en blödning. En ringformad 
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kontrastförstärkning som motsvarar blödningens ursprungliga periferi kan ses från tre till sex 

dagar efter blödningen och finns kvar i ungefär sex veckor, ibland dock så länge som sex 

månader [2].  

 

Figur.1. En färsk infarkt på CT (www.rontgen.com) Figur 2. Bild på en Tre dagar gammal 

infarkt på CT (http://reference.medscape.com) Figur 3. Hjärnblödning på CT 

(http://www.sciencephoto.com) 

1. 3 Perfusions CT och stroke undersökningar 

Perfusions CT (PCT) utförs med intravenös kontrast och tekniken kartlägger det cerebrala 

blodflödet (CBF) och den cerebrala blodvolymen (CBV) [2,5]. Detta görs genom att 

kontrastmedelpassagen övervakas med upprepande snitt över samma område. Sedan 

omvandlas den samlade informationen med hjälp av matematiska algoritmer till snittbilder där 

cerebralt blodflöde (Cerebral blod flow, CBF), cerebral blodvolym (Cerebral blod volume, 

CBV) och genomsnittlig passagetid (mean transit time, MTT) omvandlas till färgkartor. Se 

figur 4. Med dessa olika kartor över hjärnan går det att analysera hjärnans mikrocirkulation. 

Multidetektor CT kan vid en kontrastinjektion täcka ett område på två till åtta centimeter av 

hjärnan. Scanområdet kan placeras så att alla kärlområden delvis avbildas. Ett minskande 

perfusionstryck till följd av t.ex. en propp sänker blodflödet i det drabbade området. Genom 

att öka blodförsörjningen via kollateraler och kärldilatation kan hjärnas autoregulation minska 

omfattningen av perfusionstrycks minskningen. Detta visar sig på PCT kartorna som en 

ökning av CBV och en förlängd MTT, vilket kan upprätthålla en tillräcklig syre- och 

näringstillförsel. När perfusionstrycket sänkts till ett kritiskt värde bryter den tidigare nämnda 

autoregleringen samman och detta resulterar i att CBF och CBV kraftigt sjunker i det 

påverkade området. Detta leder till att området infarkteras. Ett infarkterat område med en 

kraftig sänkning av både CBV och CBF omges av ett område med en viss sänkning av CBF 

och en ökning eller en bibehållning av CBV. Detta är ett område som innehåller vävnad som 
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inte är obotligt skadat. Ett sådant område kallas för Penumbra [5].  

 

Figur 4. Visar de olika typerna av PCT kartor vid en infarkt i vänstra a. cerebri media. A) 

CBV B) CBF C) MTT och D) visar en uträckning av mjukvaran där den gröna zonen är en 

uppskattad penumbrazon och den röda zonen det uppskattade infarktområdet [5]. 

1. 4 Behandling 

Aktiv behandling av stroke har som syfte att rädda penumbrazonen och på så sätt begränsa 

infarktstorleken [5]. Trombolys som behandling för proppar i hjärnan har används sedan 1958 

[6]. Trombolys kan administreras på olika sätt, både intravenöst och intraarteriellt. 

Intraarteriell administration används för att sänka läkemedelsdoserna genom att uppnå en 

högre läkemedelskoncentration lokalt vid arteriella tromboser men med en sänkt total dos.   

Vid intravenös administration krävs högre doser för att uppnå verksamma nivåer i trombos 

området. Intraarteriell administration tros även minska risken för blödningskomplikationer 

[7]. Rutinmässigt behandlas patienter som är 80 år och yngre och om de anlänt till sjukhuset 

inom 4,5 timmar efter insjuknandet [4]. En negativ effekt av själva trombolysbehandlingen är 

att det kan uppstå blödningar, men det är viktigt att påpeka att blödningar som uppstår i detta 

sammanhang uppkommer då blodförsörjningen återupprättats till strokeområdet.  En av 

riskfaktorerna för att en blödning skall uppstå vid behandling är hög ålder, medan tidsrymden 

mellan insjuknandet och behandlingens påbörjan inte vissats spela någon avgörande roll. Det 

finns inte heller ett samband mellan patientens neurologiska symptom och risken för 

blödningskomplikationer [6].  
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1.5  Strokeskalor  

Strokeskalor används som ett komplement till neurologstatus för att kunna mäta patientens 

neurologiska skador så korrekt som möjligt. En strokeskala används för att värdera specifika 

neurologiska symptom och omvandlar detta till att ingå i ett poängsystem. Totalpoängen kan 

sedan användas för att uppskatta skadorna som orsakas av stroken. Det finns olika skalor för 

att bedöma svårighetsgraden på ett strokeinsjuknande. En av dessa är National institutes for 

health stroke scale (NIHSS). NHISS-skalan används flitigt, främst vid användandet av r-tPA. 

NIHSS-skalan är anpassad för hemisfärskador men även skador som finns i bakre skallgropen 

låter sig poängsättas enligt skalan [8].   

 

Modiefied Rankin Scale (mRs) är en skala som används för att utvärdera strokeanfall och 

strokepatienters återhämtning i tidigare studier [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Skalan är uppbyggd 

med sex olika bedömningssteg mellan noll och sex där noll står för inga symptom och sex för 

död [Bilaga 2].  

2. Syfte 
Syftet med den här studien är att se hur användbar Perfusions CT kan vara när det gäller att 

diagnostisera misstänkt ischemisk stroke och trombolysbehandling. 

3. Metod 
Litteraturstudiens reslutat har baserats på vetenskapliga artiklar som besvarar uppsatsens 

syfte. Artikelsökningar har genomförts i databaserna Medline och PubMed. De sökord som 

användes i olika konstellationer var Perfusion CT, thrombolytic och Ischemic stroke.  

Kriterierna för de olika artiklarna var att de vara engelskspråkiga studier som publicerats 

mellan åren 2007 och 2012.  Studierna skulle även vara humanförsök och det skulle finnas ett 

tillhörande abstrakt. Review artiklar exkluderades då dessa artiklar inte är original studier utan 

tolkningar utav studier. De 95 artiklar som inte var Review artiklar och vars abstrakt och titel 

var relevanta gick vidare till urval 1. Vidare grundades urvalet av artiklar på att artiklarna ska 

ha blivit peer review granskade och fått etiska tillstånd för sin forskning. 

För att välja ut de artiklar från urval 1 som skulle vara aktuella att inkluderas i 

litteraturstudien så lästes och granskades varje artikel. De 8 artiklar som uppfyllde kraven på 

vetenskaplig kvalitet och motsvarade studiens syfte valdes ut till urval 2. Sökningarna finns 

nedan uppställda i Tabell 1. En litteraturmatris över de valda artiklarna finns i bilaga 1.  

Till studien valdes åtta artiklar ut efter de sökningar som genomförts [15].  



6 

 

Studien har även granskats utav en utomstående utöver handledaren för att ytterligare 

säkerställa den språkliga kvalitén.  

 

Tabell 1. Tabellen redovisar hur studiens artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed 

och Medline.  

 

Sökning 

Nr. 
Databas Datum Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 Urval 2 

1 Medline 

(via 

EBSCO) 

2012-03-

28 
Perfusion 

CT, 

Ischemic 

stroke 

Human, all 

adults, English, 

2007-2012, 

Abstracts, 

Academic 

journals 

56 13 2 

2 PubMed 2012-04-

01 
Perfusion 

CT, 

Ischemic 

stroke, 

thrombolytic 

Human, all 

adults, English, 

last 5 years, 

Abstracts 

39 11 6 

4. Resultat 

Nedan är de artiklar som valts ut till studiens resultat genom två databassökningar. De är här i 

resultatet uppdelade efter typen av metodik studierna har använts sig av. De åtta studierna är 

indelade i tre grupper; retrospektiva studier, kohort studier och kvasi-experimentella studier.  

 

Retrospektiva studier 

 

Perfusion CT in Patients with Acute Ischemic Stroke treated with Intra-arterial 

Thrombolsis: Predictive value of Infarct core size on clinical outcome 

Gasparotti et al [11] hade som mål att utvärdera pålitligheten hos PCT när det gäller att 

förutspå den kliniska utgången för patienter som drabbats av akut ischemisk stroke och 

behandlats med intraarteriell trombolys. 27 patienter studerades retrospektivt och 

inkluderades om de diagnostiserats med akut ischemisk stroke, genomgått en CT 

undersökning som uteslutit hjärnblödning, fått intraarteriell trombolys mellan tre till sex 

timmar efter symptom uppkomst och genomgått en PCT undersökning. NIHSS utvärderades 

vid ankomst och patientens kliniska utgång mättes med mRs tre månader efter insjuknandet 

av en blindad undersökare. En uppföljnings CT utfördes 72 timmar efter behandlingen. All 

bilddata utvärderades separat av två neuroradiologer som var blinda för patienternas historia 

och insjuknades utfall. Grupperna delades sedan in i subgrupper, beroende på om reperfusion 
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uppnåtts eller ej. Studien drabbades av ett bortfall på 15 patienter. Resultatet visade att PCT 

visade en perfusionsdefekt i MTT kartorna för alla patienter. Infarktskärnans storlek 

korrelerade med patienternas mRs värdering och den slutgiltiga infarkt storleken. Efter tre 

månader hade 12 patienter gynnsamma utgångar, 15 hade ogynnsamma utfall och 2 hade 

avlidit (den ena utan kopplingar till sin kärlsjukdom). Gynnsamma utgångar definierades som 

ett mRs värde ≤ 2 och ogynsamma ett mRs värde på ≥ 3. Patienter med gynnsamma utfall var 

yngre, hade lägre NIHSS värden, mindre infarktkärnor, större mismatch områden på PCT, 

mindre slutgiltiga infarkter, mindre progressiva stroke förlopp och en högre andel reperfusion. 

Infarktkärnan var dock den starkaste faktorn för att förutspå den kliniska utfallet. Slutsatsen 

som drogs var att PCT är ett pålitligt redskap för att identifiera obotligt skadad vävnad och för 

att utspå det kliniska resultatet för patienter som behandlats med IVA trombolys [11]. 

 

A comparison of Computed Tomography Perfusion-guided and time-guided 

endovascular treatments for patients with acute ischemic stroke 

Hassan et al [13] syftet med studien var att undersöka om PCT guidad trombolysbehandling 

förbättrar den kliniska utgången jämfört med standard trombolysbehandlingen som grundas 

på tidsrymden från insjuknandet och icke kontrastförstärkt CT. Retrospektivt studerades 69 

patienter som genomgått PCT guidad trombolysbehandling och 127 patienter som genomgått 

tidsguidad trombolys. Alla patienter valdes ut baserat på tidsintervallet mellan insjuknandet 

och ankomst till sjukhuset och PCT utfördes inte om tecken på blödning upptäcktes på CT.  

NIHSS användes för att utvärdera patienterna vid ankomst, 24 timmar efter behandling och 

vid utskrivning användes mRs. Mellan de patienter som bedömdes på PCT och de som 

bedömdes efter tid jämfördes NIHSS värdena vid ankomsten och tidsintervallet mellan 

insjuknande och behandling. Resultatet visade att medelvärdet på de två gruppernas NIHSS 

värden vid ankomsten var liknande (15±6 för PCT och 17±7 för tidsgruppen). Det fanns inte 

heller någon skillnad rörande median tidsintervallen för insjuknandet och behandlingens 

början, för PCT gruppen var medianen 308 min och för tidgruppen 301 min. Andelen 

reperfusion var liknande mellan de två grupperna. Ett positivt utfall observerades hos 23 

patienter i PCT gruppen och hos 41 patienter i den tidsguidade gruppen. Tidiga neurologiska 

förbättringar fanns hos 64 % av patienterna hos båda grupperna. Dödsfall som inträffade inom 

sjukhuset var liknade mellan grupperna, 21 % för PCT gruppen och 23 % för tidsgruppen. Det 

fanns inte heller någon skillnad gällande frekvensen av blödningskomplikationer. Det fanns 

inga observerade skillnader gällande reperfusion, positivt utfall av behandling och blödnings 

komplikationer hos patienterna baserat på tidsintervallet mellan insjuknade och behandling 
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mellan de två grupperna. Slutsatsen som drogs var att PCT guidad trombolys inte var kopplat 

till en bättre tidig utgång för patienter med ischemisk stroke än tids guidad behandling och att 

fler prospektiva studier bör utföras innan PCT börjas användas rutinmässigt [13].  

 

Perfusion CT in acute stroke: prediction of vessel recanalization and clinical outcome in 

intravenous thrombolytic therapy 

Heindel et al [14] utvärderade PCT gällande förmågan att förutspå kärl reperfusion och 

patientens kliniska utfall efter intravenös trombolys. Studien undersökte retrospektivt 39 

patienter som alla uppfyllde kraven som ställdes. Dessa krav var att deras infarkt skulle ha 

skett i av a. cerebri medias försörjningsområde, ha genomgått CT, PCT och CT angiografi och 

behandlats med trombolys inom tre timmar. I den första bildtagningen ingick CT, PTC och 

CT angio. Infarkternas utsträckning beräknades på uppföljningsundersökningar som 

genomfördes med CT eller MR två dagar efter inskrivning, vissa undantag gjordes för 

patienter med permanent övervakning. De läkare som genomförde analysen av bilderna var 

blindade för patientens symptom men inte för strokeinsjuknandet. Alla bilder tolkades av två 

olika läkare separat för att det skulle gå att bedöma deras consensus. Patienternas 

återhämtning bedömdes med hjälp av mRs. Studiens bortfall bestod av 17 patienter. Resultatet 

visade att när bedömningarna jämfördes för CT och PCT fanns det en signifikant skillnad 

mellan infarkter som gick att se på bilderna, där det i en större utsträckning fanns stroke 

tecken på PCT.  NIHSS värden visade sig vara signifikanta för att förutspå patienternas 

återhämtning när patienterna delades in i två grupper, de med NIHSS värden över 15 och de 

under 15. Detta var dock inte lika signifikant för förutsägelsen som CBV, CBF och MTT. 

Studien drar slutsatsen att PCT kartor för stroke patienter förutspår det kliniska resultatet vid  

IV trombolys och är överlägsen tidiga CT undersökningar och kliniska utvärderingar [14].   

 

Does Perfusion Computed Tomography facilitate clinical decision making for 

Thrombolysis in unselected acute patients with suspected Ischemic stroke? 

Agarwal et al [16] undersökte hur bildtagning som utnyttjar CT:s förmåga för 

perfusionsmättningar kan komplettera CT undersökningar och stödja i kliniska beslut om 

diagnos. 40 par CT och PCT bilder av patienter med ischemisk stroke som anlänt till 

sjukhuset inom 3 timmar sedan insjuknandet granskades retrospektivt av 6 observatörer. PCT 

bilderna formaterades med två olika mjukvaruprogram och parades sedan ihop med patientens 

CT bilder. De 6 observatörerna delades upp i 2 grupper beroende på deras erfarenhet av att 

bedöma CT bilder, 3 stycken med 10 års eller mer erfarenhet i en grupp och 3 med 2 till 5 års 
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erfarenhet.  Observatörerna blev sedan via en lössenordsskyddad hemsida tilldelade 

slumpmässiga bildpar som var helt utan någon med följande klinisk information. De 

utvärderade först CT bilderna där de förfrågades att identifiera tidiga tecken på ischemisk 

stroke, de fick även svara på frågan om de skulle behandla patienten med trombolys inom 3 

timmar baserat på CT bilderna. Efter det fick de utvärdera PCT bilderna och fick frågorna om 

de kunde upptäcka någon avvikelse på de tre olika PCT kartorna, om de kunde identifiera en 

penumbrazon baserat på PCT mismatch och om PCT bilderna förändrade deras tidigare svar 

om trombolys behandling. Resultatet blev att 17 patienter av de 40 deltagande genomgick 

trombolys. I överlag uppsaktades identifikationen av akut stroke för alla observatörer till 53.3 

%. Samvärderingen mellan observatörerna var signifikant högre för PCT kartorna än CT, i 

speciellt för CBV och nästan perfekt för MTT och CBF.  Identifikationen av avvikelser i 

bilderna var signifikant högre för PCT än CT. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de 

2 grupperna gällande PCT. I överlag fanns det en hög andel av beslut om trombolys som togs 

med grund utifrån CT (81.25 %) och detta skilde sig inte signifikant mellan de 2 olika 

grupperna. PCT stärkte beslutet om trombolys i 38.3% av fallen och i 20.4% av fallen togs 

beslutet om trombolys tillbaka. Det sistnämnda var signifikant vanligare hos den mer erfarna 

gruppen. Slutsatsen författarna drog var att PCT är en pålitlig, tillgänglig och praktisk metod 

som förbättrar förtroendet för en diagnos. PCT producerar också nästan helt enhetliga beslut 

från observatorerna oberoende på vilken post-processing som används [16].   

 

Kohortstudier  

 

Safety and clinical outcome of thrombolysis in Ischaemic Stroke using a perfusion CT 

mismatch between 3 and 6 hours.   

Kalra et al [9] har undersökt om det är möjligt att behandla strokepatienter med trombolys upp 

till 6 timmar efter insjuknandet med hjälp av Perfusionsteknologi. I studien deltog 254 

patienter som drabbats av ischemisk stroke och behandlats med trombolys. Patienterna 

delades upp i tre grupper och 174 patienter fick trombolys 0-3 timmar efter insjuknandet efter 

att ha undersökts med CT skalle utan kontrast och 80 patienter mellan 3-6 timmar efter 

insjuknandet. Dessa 80 patienter undersöktes även med PCT.  PCT gruppen delades sedan 

upp i två grupper, en grupp som behandlats efter 3-4.5 med 35 patienter och en grupp som 

behandlats efter 4.5-6 timmar efter insjuknandet med 45 patienter efter dem genomgått en 

PCT. Trombolysorsakade blödningar, dödsfall och patienternas funktionella nivå utvärderades 

efter 3 månader. Bortfallet i studien var 65 patienter. Resultaten visade att den del patienter 

som hade en fördelaktig funktionell utgång efter 3 månader var jämförbara mellan grupperna 
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(54 % vs. 55 %).  Jämförelser mellan patienter som fick trombolys mellan 3-4.5 timmar och 

de som fick trombolys mellan 4.5-6 timmar avslöjade att fler äldre kvinnor behandlades i 4.5-

6 timmar gruppen men att det inte fanns några skillnader för risken för blödningar, dödsfall 

eller andra negativa kliniska utfall. Ett lågt värde på NIHSS skalan var den enda oberoende 

faktorn vid en positivt kliniskt utgång för patienter som behandlades efter PCT mismatch efter 

3 timmar. Författarna kom fram till att PCT kan hjälpa till att guida beslutet om 

trombolysbehandling upp till 6 timmar efter stroke insjuknandet [9]. 

 

Endovascular treatment of acute ischemic stroke may be safely performed with no time 

window limit in appropriately selected patients 

Abou-Chebl [12] genomförde studien för att utvärdera säkerheten för att välja patienter för 

intraarteriell trombolys baserat på PCT mismatch istället för tid. Studien utfördes retrospektivt 

med 55 deltagande. Beslutet om att på börja intra-arteriell trombolysbehandling basades på 

den kliniska diagnosen akut ischemisk stroke, ett NIHSS värde som var 10 eller lägre, 

saknaden av blödningstecken på CT och PCT mismatch. Perfusions mismatch definierades 

som existensen av en låg CBF region som var 20 % eller mindre av den låga CBV regionen. 

Alla patienter undersöktes med CT, CT angiografi och PCT inom 15 min efter ankomsten till 

sjukhus. Två timmar efter behandlingens påbörjan eller vid tecken på försämring utfördes en 

uppföljnings CT. Alla patienter undersöktes av en oberoende neurolog eller 

strokesjuksköterska under sjukhustiden och vid uppföljningen. Patienternas återhämtning 

värderades med NIHSS och mRs skalorna. De 55 patienterna delades upp i två grupper 

baserade på tiden mellan deras ankomst och insjuknande. 34 patienter delades in i den tidiga 

gruppen och 21 i den sena gruppen. Medelmåttet för tidsintervallet för den tidiga gruppen var 

3.4±1.6 timmar och för den sena gruppen 18.6±16.0  timmar. Den andel av patienterna som 

behandlades med trombolys var högre i den tidiga gruppen (58.7%) jämfört med den sena 

gruppen (23.8%). Framgångsrik reperfusion genomfördes på 84.0% av alla patienter, 82.8% 

för den tidiga gruppen och 85.7% för den sena. Efter 30 dagar så var mortaliteten mellan de 

två grupperna liknande, 29.4% för den tidiga gruppen och 23.8% för den sena. I överlag 

uppnådde 41.8 % av patienterna ett mRs värde ≤2 på tre månader, 41.2% i den tidiga gruppen 

och 42.9% i den sena. Abou-Chebl drog slutsatsen att patienter utvalda med PCT säkert kan 

behandlas med intraarteriell trombolys oavsett när insjuknandet skede och att konceptet att 

trombolysbehandling har ett tidsintervall bör omvärderas genom en klinisk studie [12].   
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Kvasi- experimentella  

 

Early outcome of combined thrombolysis based on the mismatch on Perfusion CT. 

Cho et al [10] utvärderade om kombinerad intraarteriell och intravenös trombolys baserad på 

vävnadsstatusen som visas genom en PCT undersökning är en säker metod och en fördel för 

det tidiga kliniska utfallet hos patienterna. Kontrollgruppen som bara genomgick intravenös 

trombolys hade 57 försökspersoner. Det 18 patienter som deltog i studien och hade ett NIHSS 

värde lägre än fyra och de behandlades med intravenös (IV) trombolys inom tre timmar efter 

sitt insjuknande. Patienterna som valdes ut till denna grupp var de som efter intravenös 

trombolys inte visade några kliniska tecken på förbättring och de genomgick en PCT 

undersökning för att bedöma om de var lämpliga kandidater för intraarteriell (IA) trombolys. 

En uppföljning skedde 48 timmar efter trombolysen eller vid tecken på försämring. NIHSS 

och mRs användes för att bedöma patienterna innan behandlingen, efter 24 timmar och 7 

dagar efter behandlingen. Bortfallet för studien bestod av 12 patienter av den totala mängden 

försökspersoner. Studiens resultat visade att det inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan den grupp av patienter som fick en kombinerad behandling och de som bara 

genomgick IV trombolys förutom ålder. De som genomgick den kombinerade behandlingen 

hade en lägre medelålder, 62.6 år vs. 70.5 år. Skillnaden mellan patientgruppernas 

återhämtning var signifikant, kombinationsgruppen hade dag 1: 72.2 % återhämtning i 

genomsnitt och dag 7: 77.8 %. Dessa siffror för den intravenösa gruppen var 14 % respektive 

38.6 %. Slutsatsen var att kombinerad IV/IA trombolys baserad på PCT mismatch resulterar i 

en hög andel reperfusion och ett fördelaktigt tidigt kliniskt resultat [10]. 

 

CT Perfusion and noncontrast CT in acute ischemic Stroke Diagnosing- Is there 

influence on early Thrombolic Therapy outcome? 

Ćapkun et al [17] jämförde icke kontrastförstärkt CT skalle med PCT för att tidigt 

diagnostisera ischemisk stroke och för att definiera influenser de kan ha för utfallet för den 

tidiga trombolysbehandlingen. Studien omfattade 45 patienter som anlände till sjukhuset inom 

3 timmar från insjuknandet. 35 av dessa patienter genomgick både icke kontrastförstärkt CT 

och PCT medan 10 patienter bara genomgick icke kontrastförstärkt CT. Utav 45 patienter så 

genomgick 23 trombolys. Gruppen på 10 patienter genomgick alla trombolysbehandlingen, 

medan i den andra gruppen som även undersökts med PCT genom gick 13 av 35 patienter 

trombolysbehandling. NIHSS användes för att utvärdera patienterna innan behandlingen, 

precis efter behandlingen, 24 timmar efter, efter 7 dagar och när patienten skrevs ut. 

Resultatet visade att i gruppen som undersöktes med både CT och PCT diagnostiserades 16 
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patienter med stroke baserade på CT men PCT diagnostiserade 28 utav 35. Denna skillnad var 

signifikant. Dock diagnostiserades 7 patienter med andra åkommor än stroke som epilepsi, 

TIA och migrän. Hos 15 patienter utav 28 diagnostiserade med PCT hittades en penumbrazon 

och 13 av de 15 behandlades med trombolys. En jämförelse gjordes mellan PTC gruppen som 

behandlats och CT gruppen som behandlats, trots att PTC gruppen i överlag hade lägre 

NHISS poäng vid alla kontrolltillfällen än CT gruppen var skillnaden inte signifikant. 

Författarna drog slutsatsen att PCT bör utföras regelbundet på patienter med symptom för 

hjärninfarkt. PCT kan hjälpa vid beslutet om trombolys baserat på närvaron av penumbra och 

tydliga tecken på ischemisk stroke [17]. 

5. Diskussion  

5.2 Metoddiskussion  

Felkällorna i denna studie kan finnas på flera olika ställen i metodiken. Engelska inte är 

författarens modersmål och det faktum att artiklarna är skrivna med ett fackligt språk kan leda 

till brister i översättningen. Studien valdes att genomföras som en litteraturstudie för att 

fördjupa och öka kunskapen om PCT och hur tekniken kan påverka strokebehandlingen. De 

olika strokeskalorna motsvarar inte studiens syfte men inkluderades för att ge en djupare 

förståelse för strokepatienternas väg i sjukvården. En annan orsak till att de olika skalorna 

togs med i bakgrunden var att fördjupa författarens kunskap och underlätta läsningen och 

förståelsen av artiklarna. En lista över de förkortningar som används i studien inkluderades i 

bakgrunden för att underlätta läsningen av studien.   

 

Det som skulle ha kunnats göras annorlunda i denna uppsats var att fler sökningar kunde ha 

gjorts i olika databaser. Pubmed och Medline kan vara en begränsning av urvalet även om 

databaserna är stora. Författaren valde dessa två databaser för att de har liknade innehåll när 

det gäller artiklar och tillgängliga journaler. Den valda tidsgräns på fem år (5) valdes för att ge 

en överblick över den senaste och mest aktuella forskningen kring ämnet. I många av de 

artiklar som söktes fram var syftet vinklat mot användningen av trombolys. PCT nämndes 

bara som en del i deras metod och hade inte en central del i studiernas resultat. När urvalet 

gjordes kunde det vara svårt att utvärdera om artiklar som studerade trombolys med hjälp av 

PCT kunde tänkas inkluderas. Därför var det viktigt att läsa igenom artiklarna noggrant flera 

gånger innan de inkluderades i den här studien. 
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Alla studier förutom en (Agarwal et al [16]), tar upp att de fått etiska tillstånd för att utföra 

sina studier. Detta kan ju tyda på att studien är mindre trovärdig. Men det kan också handla 

om att Agrawal et al [16] valt att inte ta upp det i metodbeskrivningen.  

 

5.3 Resultatdiskussion  

De studier som användes som bas i resultatet tyder på att PCT kan vara en värdefull ny teknik 

för att bedöma strokepatienter inför trombolysbehandling. Kalra et al [9] har is sin studie 

kommit fram till att PCT kan användas för att upp till sex timmar efter insjuknandet avgöra 

om en patient är lämplig för behandling baserat på närvaron av en penumbrazon. Deras 

resultat stöds även av Abou-Chebl et al [12] som i sin studie drar slutsatsen att patienter som 

är utvalda med PCT kan behandlas säkert och framgångsrikt med trombolys. De nämner även 

möjligheten att behandla strokepatienter oberoende av tidsgränser baserat på PCT resultaten. 

Dessa positiva resultat för PCT gällande strokepatienter och trombolys kommer även Ćapkun 

et al [17] framtill och de går så långt som att i sin slutsats säga att PCT bör utföras 

regelbundet på strokepatienter, vilket också stöds av Kloska et al [14] som kommer fram till 

att PCT är överlägsen CT i det tidiga stadiet av stroken. Dessa resultat stryks ytterligare av att 

Agarwal et al [16] studie drar slutsatsen att PCT är pålitlig, praktisk och förbättrar förtroende 

för den ställda diagnosen. Gasparotti et al [11] drar en slutsats som överensstämmer med 

Agarwal et als konklusion om PCT pålitlighet när det gäller att identifiera obotligt skadad 

vävnad.  Gasparotti et al [11] kommer även fram till att PCT har en pålitlighet när det gäller 

att förutspå patienternas återhämtning. Kim et al [10] drar även de en positiv slutsats om PCT 

användning inom stroke diagnostiken och trombolysbehandlingen, när de kommer fram till att 

PCT leder till fördelaktiga resultat när tekniken används för att ta beslut om 

trombolysbehandling. Mot alla dessa positiva slutsatser om PCT ställs Hassan et al [13] 

slutsats att PCT guidad trombolysbehandling inte ger bättre resultat än tidsguidad behandling 

i det tidiga skedet. Det skall dock påpekas att alla patienter som deltog i studien inkom till 

sjukhuset inom tidsramen för rutinbehandling. Vilket skulle kunna förklara varför 

skillnaderna mellan de två grupperna i studien inte var signifikanta. Då detta mer eller mindre 

likställer de två grupperna med varandra eftersom alla behandlats inom samma tidsram med 

samma metod. Den enda skillnaden mellan grupperna var den diagnostiska tekniken.  Av 

detta kan slutsatsen att PCT är en användbar teknik som kan och bör användas för att 

diagnostisera strokepatienter.  
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Som tidigare nämnts kom Agarwal et al [16] fram till i deras studie att PCT kan vara ett stöd 

för radiologer när beslutet om trombolys ska tas. PCT förseglade eller stjälpte radiologernas 

tidigare tagna beslut om trombolysbehandling, och dessa siffror såg lika ut hos de mindre 

erfarna och de mer erfarna. Detta bör motivera mer forskning inom ämnet, eftersom Agarwal 

et als studie verkar vara ensam om att ha tittat på tekniken med denna synvinkel om hur 

tekniken underlättar beslutet om trombolys och ger en säkrare diagnos. Det är även intressant 

att observertörena i studien ibland drog tillbaka sitt tidigare beslut om att behandla patienten 

utifrån CT bilderna efter att de bedömt PCT bilderna. Detta stöder i sin tur vad Jackson et al 

[18] undersöker och kommer fram till i sin studie om PCT och möjligheten att genom denna 

teknik sänka kostnaderna.       

 

Jackson et al undersökte, i sin studie Cost-effectiveness of CT Perfusion for selecting Patients 

for Intravenous Throbolysis: A US Hospital perspective,[18] om det skulle vara möjligt att 

med hjälp av PCT minska kostnaden för sjukvården genom att effektivisera urvalsprocessen 

av strokepatienter som är lämpade för trombolysbehandling. Resultatet av deras studie visade 

att PCT som genomförs efter en skall CT kan vara mer kostnadseffektivt än dagens 

tillvägagångssätt med bara CT. Detta genom att fler patienter inom 4,5 timmars gränsen 

exkluderas från trombolysbehandlingen då de inte visar några tecken på att ha en 

penumbrazon.  Studien visade att även om patienter inom 4,5 timmars gränsen uteslöts och 

vissa patienter som normalt ansetts haft för lång ankomsttid behandlades steg chanserna för en 

positiv utgång överlag. Även om kostnaden för undersökningarna steg så sjönk den totala 

kostnaden genom att mindre trombolys användes generellt. Det även när kostanden 

beräknades 1 och 5 år framåt i tiden [18]. Visserligen anser uppsatsförfattaren att det i detta 

fall ska tas hänsyn till kostnaderna för mjukvaran som behövs köpas in för att genomföra PCT 

undersökningarna och att slitaget på CT maskinerna ökar. Personal på röntgenavdelningen 

måste även utbildas för att hantera den nya tekniken. Studien är utförd i USA och kan vara 

svår att tillämpa på den svenska sjukvården på grund utav skillnader i uppbyggnad. Trots 

detta ger studien en större anledning att forska vidare om PCT, inte bara som ett verktyg för 

att bättre diagnostisera strokepatienter och som underlag för trombolysbehandling men även 

som ett verktyg för att effektivisera vården av en av Sveriges största patientgrupper.    

 

Studierna har olika nivåer av bortfall, där vissa är helt utan bortfall [12, 13, 16, 17]. Andra har 

tagit upp [9, 10, 11, 14] och i vissa fall förklarat sina bortfall av patienter [9, 11, 14]. De 

förklarningar som anges är rörelseartefakter under bildtagningen, att en annan diagnos än 
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stroke hittades, annan typ av trombolys användes än vad som studiens metod avsedde [14], att 

patienterna inte blev undersökta med PCT [9], inkomplett bildtagning och brist på uppföljning 

[11]. De studier som är utan bortfall är alla olika former av retrospektiva studier [12, 13, 16, 

17] vilket kan förklara frånvaron av bortfall. Detta då de redan från början har genom sin 

sökning efter patienter bara fått fram patienter som passar in i den sjukdoms bild och 

undersökningshistorik som studien kräver. Nivån av trovärdighet höjs för de artiklar som tar 

upp och förklarar de bortfall som sker [9, 11, 14], detta eftersom det då går att se varför de 

patienterna uteslutits från resultatet. Detta kan ju sätta vissa av artiklarna i ett sämre ljus 

eftersom de inte gett några förklarningar till sina bortfall utan bara konstaterar att det skett 

vissa bortfall.  Detta är ett problem för om författarna till artiklarna inte förklarar bortfallet är 

det svårt för läsaren att avgöra om patienterna uteslöts på grund utav legitima orsaker eller för 

att de inte passade in i det resultatet forskarna önskade få fram. Uppsatsförfattaren tror dock 

inte att så är fallet med de aktuella artiklarna men vill påpeka att detta kan ge ett mindre 

trovärdigt intryck.  

 

Artiklarna som användes i denna studie är genomförda med olika metoder. Fyra av de åtta 

artiklarna har använt retrospektiva icke-experimentella metoder [11, 13, 14, 16]. 

Retrospektiva studier är studier där man tittar bakåt i tiden med hjälp utan databaser, register 

och journaler. De övriga fyra artiklarna har använt andra och olika metoder för att komma 

fram till sina resultat. Två av dessa studier är genomförda som kohortstudier [9, 12]. En 

kohortstudie är en studie som undersöker en större population med en gemensam nämnare 

inom en tidsperiod. De två sista artiklarna har använd sig av en kvasi-experimentell metod 

[10, 17]. En kvasi- experimentell studie genoförs så att man har två grupper, en kontrollgrupp 

och en experimentgrupp. Skillnaden från en randomiserad kontrollstudie är att grupp 

indelningen inte blivit randomiserad. Randomiserade kontroll studier anses vara de studier 

med de säkraste och mest trovärdiga resultaten. Ett annat tecken på att studier är mer pålitliga 

är ett högre antal försökspersoner. Detta eftersom ett högre antal försökspersoner minskar 

risken för att få fram ett felaktigt resultat på grund utav en begränsad och skev 

deltagarfördelning.  Efter randomiserade kontroll studier på trovärdighetsskalan kommer 

kvasi-experimentella studier följda av kohort studier med fall - kontrollstudier på fjärde plats 

och till sist retrospektiva studier på femte plats [15]. Detta är rangordningen för de olika 

typerna av olika metoder som används i den här studiens artiklar. För studien betyder det att 

alla av de valda artiklarna har en mindre än önskvärd trovärdighetsnivå baserat på deras valda 

metoder.  Trovärdigheten på de artiklar som inkluderas i studien avgörs dock inte bara av den 
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metod som valts utan även antalet försökspersoner spelar en stor roll, likaså om studien har en 

väldefinierad frågeställning eller syfte. Detta är något som alla de artiklar som valts ut till 

studien har kontrollerats för.  

 

Bristen på tillgänglighet av randomiserade studier inom område som visar sig i den här 

studien då inga av de utvalda artiklarna är randomiserade kontrollstudier. Detta kan dock ha 

sin förklarning i att randomiserade studier måste vara otroligt svåra eller näst intill omöjliga 

att utföra på en specifik patient grupp med akuta besvär och där flera olika enheter vid 

sjukhuset ska samarbeta. Detta då patienterna och anhöriga ska informeras om studien, 

röntgen ska utföra diagnostiken och patienten ska på så kort tid som möjligt behandlas. Men 

den största svårigheten måste vara att de patienter som forskningen berör av sin natur är akuta 

patienter som inte praktiskt kan randomiseras i förväg. Det finns även etiska aspekter som bör 

tas upp när det gäller att utföra randomiserade kontrollstudier på akuta tillstånd. Det är helt 

etiskt oacceptabelt att i akuta situationer rörande akuta tillstånd att neka patienter behandling i 

någon form.  

6. Konklusion  

Slutsatsen som dras utifrån resultatet är att Perfusions CT är en användbar teknik när det 

gäller att utvärdera strokepatienter inför en möjlig trombolysbehandling. Dock behövs mer 

forskning för att avgöra hur användbar tekniken är. Många av de studier som används i denna 

uppsats är retrospektiva i sin metod och metoden anses i allmänhet mindre trovärdig än 

randomiserade kontroll studier eller andra tillgängliga metoder.   
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Bilaga 1. 

 

Författare 
År 

Titel Syfte Deltagare Slutsats 

Laszlo K. Sztriha, 

Dulka Manawadu, 

Jozef Jarosz, Jeff 

keep, Lalit Kalra. 
2011 

Safety and 

clinical outcome 

of thrombolysis in 

Ischaemic Stroke 

using a perfusion 

CT mismatch 

between 3 and 6 

hours 

Syftet var att jämföra 

säkerheten och det 

kliniska resultatet av att 

behandla stroke pat. 

med i.v trombolys. 3 till 

6 timmar efter 

insjuknandet med hjälp 

av Perfusions CT i 

jämförelse med de som 

behandlats inom 0-3 

timmar men som bara 

genomgått NCCT.  

N=319. 
Bortfall = 65. 
41st ej blivit 

undersökta med 

Perfusions CT 

och 24 st för att 

Perfusions CT 

us. genomförts 

för att hitta en 

kärl orsak till 

deras sjukdom.  

Perfusion CT kan 

hjälpa till att guida 

beslutet om 

trombolys 

behandling upp till 6 

h efter stroke 

insjuknandet.  

Joon-Tae Kim, 

Woong Yoon, 

Man-seok Park, 

Tai-seung Nam, 

Seong-Min Choi, 

Seung-Han Lee,  

Byeong-chae 

Kim, Myeong-

Kyu Kim, Ki-

Hyung Cho.  
2009 

Early outcome of 

combined 

thrombolysis 

based on the 

mismacth on 

Perfusion CT 

Syftet med studien var 

att komma fram till 

om IV/IA trombolys 

behandling som utförs 

pga. PCT mismatch är 

en säker och 

fördelsaktig metod för 

det tidiga kliniska 

resultatet.  

N= 75. 

Bortfall = 12.  

Kombinerad IV/IA 

trombolys baserad 

på PCT mismatch 

resulterar i en hög 

andel reperfusion 

och ett fördelaktigt 

tidigt kliniskt 

resultat.  

Stipan, Janković, 

Mirela Pavičić 

Ivelja, Krešimir 

Kolić, Ante Buča, 

Krešimir Dolić, 

Sanja Lovrić 

Kojundžić, 

Krešimir 

Čaljkušić, Ivica 

Bilić, Vesna 

Ćapkun. 
2010 

CT Perfusion and 

noncontrast CT in 

acute ischemic 

Stroke 

Diagnosing- Is 

there influence on 

early Thrombolic 

Therapy 

outcome? 

Syftet med studien var 

att jämföra NCCT och 

PCT för tidiga 

diagnoser av akut 

ischemisk stroke och 

bestämma 

influenserna av den 

nya modaliteten på det 

tidiga kliniska 

resultatet av 

trombolys.  

N = 45.  

Bortfall = 0.  

PCT bör utföras 

regelbundet på pat. 

med symptom för 

hjärninfarkt. PCT 

kan hjälpa vid 

beslutet om 

trombolys baserat på 

närvaron av 

penumbra och 

tydliga tecken på 

Ichemisk stroke.  

Stephan P. 

Kloska, Ralf 

Dittrich, Tobias 

Fischer, Darius G. 

Nabavi, Roman 

Fischbach, Peter 

Seidensticker, 

Nani Osada, E. 

Bernd 

Ringelstein, 

Walter Heindel. 
2007 

Perfusion CT in 

acute stroke: 

prediction of 

vessel 

recanalization and 

clinical outcome 

in intravenous 

thrombolytic 

therapy 

Syftet med studien var 

att utvärdera PCT 

förmåga att förutspå 

kärl reperfusionen och 

det kliniska resulterat 

hos patienter som 

genom gått IV 

trombolys.   

N= 56 

Bortfall = 17 

pga. 

Rörelseartefakt

er, annan 

diagnos än 

hjärninfarkt 

och 

behandlades 

med IA 

trombolys.  

ASPECT skalor som 

används på PCT 

kartor för stroke pat. 

förutspår det klniska 

resultatet vid IV 

trombolys och är 

överlägsen tidiga 

NCCT us. och 

kliniska 

utvärderingar.   

S. Agarwal, P.S. 

Jones, J.A. 

Alawneh, N.M 

Does Perfusion 

Computed 

Tomography 

Syftet var att 

utvärdera om PCT kan 

komplettera NCCT 

N= 40 

Inga bortfall.  

PCT är en pålitlig, 

tillgänglig och 

praktisk metod som 
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Antoun, P.J 

Barry, E. Carrera, 

P.E Cotter, E.W 

O´Brien, I. Salih, 

D.J. Scoffings, J.-

C. Baron, E.A. 

Warburton. 2011  

facilitate clinical 

decision Making 

for Thrombolysis 

in unselected 

acute patients 

with suspected 

Ischaemic stroke? 

och ge ett bättre 

underlag för beslutet 

om trombolys 

behandling.  

förbättrar förtroendet 

för en diagnos. PCT 

producerar också 

nästan helt enhetliga 

beslut från 

observatorerna 

oberoende på vilken 

post-processing som 

används.   

R.Gasparotti, M. 

Grassi, D. 

Mardighian, M. 

Frigerio, M. 

Pavia, R. 

Liserre, M. 

Magoni, L. 

Mascaro, A. 

Padovani, A. 

Pezzini. 

2009 

 

 

 

 

 

Perfusion CT in 

Patients withe 

Acute Ischemic 

Stroke treated 

with Intra-

arterial 

Thrombolsis: 

Predictive value 

of Infarct core 

size on clinical 

outcome 

Syftet med studien var 

att bedöma PCT:s 

tillförlitlighet när det 

gäller att förutspå det 

klinsika resultatet för 

patienter med akut 

ischemisk stroke som 

behandlas med IVA 

Trombolys.    

N= 42 

Bortfall= 15 

pga, okomplett 

bildtagning 

och brist på 

uppföjling.  

PCT är ett pålitligt 

redskap för att 

identifiera obotligt 

skadad vävnad och 

för att utspå det 

kliniska resultatet för 

patienter som 

behandlats med IVA 

trombolys.  

A. Abou-Chebl 

2010 

 

 

 

 

 

 

Endovascular 

treatment of 

acute ischemic 

stroke may be 

safely 

performed with 

no time window 

limit in 

appropriately 

selected patients 

Studien genomfördes 

för att komma framtill 

hur patientsäkerheten 

påverkas vid PCT 

utval till trombolys 

istället för urval 

baserat på tid.   

N= 55 

Bortfall= 0 

slutsatsen att för 

utvalda patienter, 

säkert kan behandlas 

med intraarteriell 

trombolys oavsett 

när insjuknandet 

skede. Konceptet att 

trombolys 

behandling har ett 

tidsintervall bör 

omvärderas genom 

en klinisk studie.      

A. E. Hassan, H. 

Zacharatos, G.J. 

Rodriguez, G. 

Vazquez, J.T. 

Miley, R.P. 

Tummala, M.F. 

Suri, R.A. 

Taylor, A.I. 

Qureshi 

2010 

A comparison of 

Computed 

Tomography 

Perfusion-

guided and time-

guided 

endovascular 

treatments for 

patients with 

acute ischemic 

stroke. 

Målet med studien var 

att avgöra om PCT 

guidad trombolys 

förbättrar den kliniska 

utgången jämfört med 

standard behandlingen 

baserad på tid.  

 N=196 

Bortfall = 0 

Slutsatsen som drogs 

var att PCT guidad 

trombolys inte var 

kopplat till en bättre 

tidig utgång för 

patienter med 

ischemisk stroke än 

tids guidad 

behandling. 
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Bilaga 2 

 

Modiefied Rankin Scale  

 

Poäng Beskrivning  

0 Inga symptom  

1 Inga signifikanta handikapp trots symptom, kapabel till att utföra alla vanliga plikter 

och aktiviteter. 

2 Visst handikapp, oförmögen att utföra alla tidigare aktiviteter men kapabel att sköta 

alla sina egna affärer utan assistans.  

3 Moderat handikapp, kräver vis assistans men kapabel till att gå utan hjälp. 

4 Moderat svårt handikapp, oförmögen till at gå utan assistans och oförmögen att 

sköta sin egen hygien utan hjälp. 

5 Svårt handikapp, sängliggandes, inkontinens och kräver ständig tillsyn och 

omvårdnad av sjuksköterska.  

6 Död. 

 

  


