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Datortomografi Perfusion och Ischemisk Stroke 
 

- En litteraturstudie 
 

Andrea Jönsson  
Andreas Olofsson 

Institutionen för Hälsovetenskap  
 Luleå Tekniska Universitet 

 
 
Abstrakt  
 
Inledning: Stroke är en folksjukdom som drabbar 30000 svenskar varje år. Bara i Sverige räknas 

stroke som en av vår tredje största folksjukdom med dödligt utgång. Därför anser vi att 

vetenskaplig fakta om ischemisk stroke är en viktig del i vårt kommande yrke som 

röntgensjuksköterskor. Även hur datortomografi perfusion (DT-perfusion) kan vara  

behjälplig vid undersökning av ischemisk stroke. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva DT-perfusion och dess betydelse för 

strokepatienter under och efter trombolys.  

Metod: Vi har skrivit en litteraturstudie utifrån vår frågeställning. För att få fram fakta om 

ämnet har vi letat i olika databaser som CINAHL with fulltext (EBSCO), Svemek+ samt 

PubMed. 

 

Resultat: DT-perfusion kan vara tillgång för patienter med ischemisk stroke som möjliggör 

värdering av irreversibla infarkter. Det är en undersökningsmetod som kan användas i 

samband med trombolysbehandling. 

 

Slutsats: DT-perfusion kan ha roll gällande trombolysbehandling. Från symtomdebuten av 

stroke till behandling, varierar tidsaspekten från 3-6 timmar. Alla forskare är överens om att 

påbörjas trombolysbehandling i ett tidigt skede är möjligheten större att patienten blir symtom fri 

efter ischemisk stroke. Trots lovande resultat krävs mera studier om DT-perfusion och 

ischemisk stroke. 

 

Nyckelord: Ischemisk stroke, DT-perfusion, radiografi och trombolys  
 
 
 
  



5 
 

 
 

Computed Tomography Perfusion and Ischemic Stroke  
 

- A literature review  
 

Andrea Jönsson  
Andreas Olofsson 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

Abstract  

Introduction: Stroke is a common disease that affects 30,000 Swedes every year. In Sweden it 

is counted as the third largest disease with possible fatal outcome. Therefore, we consider the 

scientific fact about ischemic stroke is an important part of our future profession as 

radiographers. Although, how Computed Tomography Perfusions might be helpful in the 

investigation of ischemic stroke is still controversial. 

Purpose: With this literature to bring the facts about Computed Tomography Perfusion (CTP) 

has a central role for patients with thrombolysis.  

Method: We have written a literature review based on our research question. To get the facts 

about the subject we have been looking into various databases CINAHL with Full Text 

(EBSCO), SveMed + and Pub Med. 

Results: CTP may be available to patients with ischemic stroke, enabling an evaluation of 

irreversible infarction. It is a method that can have a positive outcome regarding 

thrombolysis. 
Conclusion: From the onset of symptoms of stroke to treatment, the time interval should not be 

longer than 3-6 hours. All researchers agree that begins to thrombolysis in the early stage is a 

possibility greater that the patient becomes asymptomatic after ischemic stroke. Despite 

promising results CTP requires more studies in the diagnostics of ischemic stroke. 

 

Keywords: Ischemic stroke, perfusion CT, radiography and thrombolytic  
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Inledning  

Stroke är en folksjukdom som drabbar 30000 svenskar varje år. Bara i Sverige räknas stroke som 

en av vår tredje största folksjukdom med dödligt utgång. Därför anser vi att vetenskaplig fakta 

om ischemisk stroke är en viktig del i vårt kommande yrke som röntgensjuksköterskor. Även hur 

DT-perfusion kan vara behjälplig vid undersökning av ischemi i hjärnan. Stroke är ett 

samlingsnamn på hjärninfarkt som kan uppstå pga. blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning. 

Orsaken till hjärninfarkt är oftast när en blodpropp täpper till ett kärl i hjärnan, som ger försämrat 

syre och blodtillförsel i hjärnan och det kan uppstå hjärnskada (Friberg, 2012 s. 13). 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer (2014) nämner att Hjärt och kärl sjukdomar är en bidragande 

orsak till stroke: Även osunda levnadsvanor som övervikt och fysisk inaktivitet. Strokepatienter 

har idag en bättre behandling och det beror inte bara på en utvecklad trombolysbehandling utan 

även på sjuksköterskors ökade kunskaper på området. 

Tiden är viktig för att kunna minimera skador i hjärnan. Det negativa är att fokala  

neurologiska åkommor kan finnas i cirka 24 timmar utan att det är synligt, i hjärnan på  

datortomografi. Om hjärnan, av olika orsaker, inte får tillräckligt med syrerikt blod är  

trombolysbehandling en viktig del i vårdkedjan (Lawson & Gibbons, 2009).  

 

Transitorisk ischemisk attack, även kallad TIA-attack i dagligt tal är ett förstadium till  
ischemisk stroke. Det kan påvisas i ett tidigare skede med magnetkamera (MRI) och särskilt 

med Diffusion viktade bilder (DWI sekvenser), men även med DT-perfusion (CTP)  

(Rönning, 2007). Patienter med akut ischemisk stroke som är inlagda på neurologisk avdelning 

inom de första tre timmarna efter första symptomen för stroke debut övervägs att få 

trombolysbehandling. Det är väldigt viktigt att ställa rätt diagnos när patienter är inkommande. 

Beslut om man ska få trombolysbehandling eller inte, grundas på resultaten av datortomografi 

och det kliniska undersökningar. ( Hordnes et al., 2001).  Det finns två olika sätt att ge 

trombolysbehandling, intravenöst och intraarteriellt. Intravenös trombolys är effektivt vid akut 

ischemisk stroke inom tre timmar efter stroke debut. Det har genomförts randomiserade och 

kontrollerande studie som har visat att behandling inom tre timmar resulterat i en signifikant 

minskning av mortaliteten av antalet patienter som avled. Därmed anses att tidig behandling ger 

större möjlighet till positiv effekt. Trombolytisk behandling har använts som, i daglig klinisk 

praxis sedan det godkändes av EU 2003. Intraarteriellt kan vara ett alternativt 

administrationssätt vid akut ischemisk stroke, men det 
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har inte genomfört några större jämförande studier mellan intravenös och intraarteriell  

trombolys. Därför ses intraarteriell trombolys som experimentell behandling. (Thomassen, 

2007).  

Att få en trombolytisk behandling innebär även blödningsrisk, en så kallad intra - 

cerebralblödning. För att minimera risken bör behandlingen utföras med ett 

behandlingsprotokoll och tydliga kontraindikationer. Därmed behövs även radiologisk 

kompetens för utvärdering av patienter med akut stroke. (Thomassen, L. et al, 2002).  

I röntgensjuksköterskans uppgift ingår att se till att patienten ska känna sig trygg inför en 

undersökning och inte stressa eller verka ointresserad för patienten. Ett bra bemötande kan vara 

avgörande om undersökningen blir bra. Även den vetenskapliga tekniken förbättras i snabb takt. 

Därför är det viktigt att vi som röntgensjuksköterskor lär oss mera om olika nya 

undersökningsmetoder och ta del av nya forskningsstudier. Ämnet radiografi består av 

omvårdnad, bild- och funktionsmedicin samt strålfysik. Av dessa områden är bild och 

funktionsteknik är avgörande för att datortomografi skall ses som en bra undersökningsmetod. 

(Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, 2011).  

 

 

Vad är DT-perfusion  

DT-perfusion är en DT undersökning av hjärnan med kontrastmedel. Tekniken innefattar en 

bolusdos av kontrast och att den injiceras på cirka 10 till 20 ml/sek. Det krävs speciell 

programvara för att beräkna det cerebrala blodflödet (CBF), blodvolymen (CBV) samt 

transtittiden (TTP). Kontrastmedlet ges stötvis vid olika tidpunkter för att skapa perfusions 

kartor över hjärnan.  

Multidetektor CT kan kartlägga ett kontrastbelagt område i hjärnan från 2 till 8 centimeter. 

Skulle det uppstå ett försvagat tryck på grund av en ocklusion, minskas själva blodflödet till den 

region i hjärnan som har drabbats. Som försvar kan hjärnan öka blodförsörjningen via 

kollateraler samt att blodkärlen dilaterar. På så sätt kan perfusionstrycket minskas. 

Perfusionskartorna kan då visa en ökning av CBV och en förhöjd MTT (medel passage tid) som 

ändå kan bevara en god syrenivå samt en tillfredställande nutrition av hjärnan.  
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Skulle det uppstå ett akut läge och värdena sjunker ytterligare samt autoregulationen försämras, 

kan detta resultera i ett minskat CBF samt CBV. Det kan sedan bildas en infarkt (Terent, 2007, s. 

203-214). 
 
Kontrasten studeras sedan i olika snitt med jämna mellanrum och sammanfattas sedan i olika  

matematiska algoritmer. När det sedan passerar vävnaden i hjärnan ger det upphov till hyper- 

attenuering som då är viktad mot den mängd kontrastmedel som finns i kärlen kring det drabbade 

området. Det läggs en ROI (Region Of Interest) för att kunna se tidsattenuerings - kurvor för den 

arteriella och venösa fasen samt för varje pixel till skapandet av bilden. Är CT programmet 

halvautomatiskt, läggs den först manuellt och sedan lägger programmet ut den korrekta ROI.  

ROI i den arteriella fasen kan placeras vid den främre cerebrala artären (ACA) eller vid den 

kollaterala mellersta cerebrala artären (MCA). ROI i den venösa fasen placeras vid sinus 

sagittalis eller torcular Herophili (de Lucas et al., 2008). 

 

Med DT-perfusion kan infarkter framställas i tidig fas, redan vid 3 - 6 timmar och ibland tidigare 

och nästan alla arteria media cerebra infarkter kan ses med datortomografi inom 24 timmar. 

Tecknen kan uppträda tidigt och det ser ut som att den gråa substansen i hjärnan har en mindre 

täthet i exempelvis cortex. 

Indirekt blir det då en tilltagande vätskeansamling av vävnadsvätska. Skillnaden kan vara svårt 

att urskilja mellan vit och grå substans. I vissa fall ses en hög täthet i arteria cerebri, på grund av 

en tromb eller en embolus. Detta kan dock vara plack från kärlväggen. Är det förändringarna på 

samma sida och dessutom subtila så stärks misstankarna om en areteria mediainfarkt. Efter cirka 

3 timmar så kan en förändring ses i cortexen. Tätheten minskar i den vita substansen och i senare 

skede blir det en kraftig försämring som leder till parenkym död (Larsson, 2008, s.156). 

 

Syftet med studien är att beskriva DT-perfusion och dess betydelse för strokepatienter i 
samband med trombolys. Med utgångspunkt från syftet har vi en frågeställning. Har 
DT-perfusion någon central roll i behandling av ischemisk stroke gällande patienters 
trombolysbehandling?  
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Metod  

Vi har valt en systematisk litteraturstudie och utgår från Godmans sex av sju steg(Willman, 

Stoltz & Bahtsevani(2011, s. 57). Det innefattar att formulera frågeställningens inklusions samt 

exklusionskriterier för studien, planering och genomförande av litteratursökning samt 

insamling av studier som innefattar inklusionskriterierna. Därefter tolka och sammanställa 

resultaten av studierna. 

 
 
 

Problem/frågeställning  
Har DT-perfusion någon central roll i behandling av ischemisk stroke gällande patienters 

trombolysbehandling?  Utifrån syftet från frågeställningen användes Flemmings tabell 

(William et al., 2006). (Tarbell1).  

 

Tabell1. Flemmings tabell (Willman et al., 2012, s. 64).  
 
 

 
Undersökningsgrupp Område Resultat 

Patienter som fått en 
Ishemisk Stroke 

En CT Perfusion 
Trombolysbehandling 

Innebörd 
Diagnostik 

 
 
 
 
 

Inklusions och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle vara relativt nya. 

Forskningsstudierna vi har valt var från år 2004-2013.  

Artiklarna skulle även vara skrivna på nordiska språk eller engelska. För att få svar på vår 

frågeställning skulle artiklarna inkludera patienter med ischemisk stroke samt ha genomgått en 

DT-perfusion undersökning. Trombolysbehandling skulle även finnas med i artiklarna. Vi 

exkluderade artiklarna från år 2003 och tidigare, eftersom vi ville ha nya forskningsresultat i 

förhållande till vår frågeställning.  
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Litteratursökning  
Vi sökte vetenskapliga artiklar via databaserna CINAHL with fulltext (EBSCO), SveMed+ samt 

PubMed. För att komma fram till vårt syfte och vår frågeställning med studien har vi använt oss 

av Sökord i olika kombinationer som CT Perfusion, Ischemic Stroke, Thrombolytic, Acute 

stroke och Radiography. Kriterierna för att hitta de olika artiklarna var att de ska vara reviewade 

artiklar. Sökorden har även utförts i boolerska sökoperatörer AND och OR för att förklara vilket 

samband vi vill att sökorden ska ha i förhållande till varandra. (Friberg, 2006, s.5)  
 

Tabell2 översikt av artikelsökning i de olika databaserna  
 
Databas Sökord Antal träffar   Utvalda  
PubMed CT Perfusion  AND ischemic stroke AND 

thrombolytic therapy 
157 9 

Chinal Image AND CT-Perfusion AND ischemic- 
stroke 

2 1 

 
 
 

Bedömning och urval  

Urvalet av de granskade artiklarna vi funnit var att se om frågan passade överens med vår 

studie . Artiklarnas abstrakt lästes samt deras rubrik för att bedöma om det motsvarade vårt 

syfte. Utifrån våra kriterier valdes tio artiklar som motsvarade våra krav, för att sedan granskas 

kvalitetsmässigt.  
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Kvalitetsgranskning och analys  

För att granska artiklarnas kvalité valdes ett protokoll från Willman et al.,  

(2011, s. 173-174). Protokollet utgick från 17 punkter  (Bilaga 1). Men 7 valdes bort för att det 

skulle överensstämma med vår studie. För varje positivt svar vid respektive punkt tilldelades 

ett poäng.   

Negativa svar, det vill säga de som inte uppfyllde kraven vid varje punkt, tilldelades noll 

poäng. Summan av alla dessa 10 punkter räknades ut och omvandlades till ett procenttal. De 

artiklar som fick 80 % och uppåt var av hög kvalitet medan de som var mellan 79 till 70 % 

värderades till medelhög. Artiklar som hade en procentsats lägre än 70 % var under 

kvalitetsnivån och förkastades (tabell 3). Av dessa valdes 10 artiklar ut som klarade våra krav 

av kvalitetsgranskningen 

 

.  

 

Tabell 2. Resultat av de utvalda artiklarnas kvalité (Willman et al., 2011, s.108).  
 

 
 

 
 

Grad av vetenskapligt stöd  
Artiklarna som noggrant undersöktes hade liknande problemställning och syfte. Artiklarna 

skilde sig från att vara av hög kvalitet till medelnivå. För att få stöd av arbetet analyserades 

artiklarna ännu en gång med hjälp av en graderingstabell med utgångspunkt från Willman et 

al., (2006 s. 99).  
 
 
 
 

 
  

Kvalitet Procentantal Antal funna artiklar 
Hög 80-100% 7 
Medel 79-70% 3 
Låg < 69 % 0 
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Tabell 3. Sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering av funna studier sorterat efter årtal 

(Willman et al., 2011, s. 94). 

 
 
 
 

 
 

Författare 
År, land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Cortijo et al. 
(2013) 
Spanien. 
 

Att många patienter 
har en oklar 
tidsdebut av stroke 
symtom samt att 
riktlinje inte få 
överstiga 4,5 
timme. 

Prospektiv 
studie. 

Patienterna blev 
indelade i två 
grupper. ena 
uppfyllde kraven för 
bevittnad 
strokedebut, som var 
74 personer samt 
exkludera 37 
personer. Icke 
bevittnad 73 personer 
och exkluderat 41. 
 

Dessa grupper var 
jämförbara med 
varandra i tid och 
berättigande av 
intravenös trombolys. 
Samt behandling av 
trobolytisk terapi. 

Hög. 

Kheradman, 
Fisher och 
Paydarfar 
(2013)  
USA. 
 

Studien vill 
utvärdera om 
prediktiva värden i 
de parametrar som 
används under CTP 
undersökning. 
Studien vill veta om 
det finns olika 
parametrar inom 
CTP för att kunna 
se vävnader som 
drabbas av infarkt. 

Retrospektiv 
studie. 

18 patienter som 
ingick i studien och 
de fick ha en 
uppföljning av icke 
kontrast CT eller 
magnetröntgen. 

Att använda ett 
accepterat gränsvärde 
för MITT och att 
risken för ischemisk 
vävnad var ytterst 
liten. TTP var en 
bättre prediktor för 
infarkter och MTT 
tillsammans med TTP 
var en bra 
visningspunkt att 
säkerställa 
omfattningen av 
stroke. 

Hög. 

Agarwal et 
al. (2011) 
UK. 

Författarna vill 
utvärdera hur 
fysiologiska 
avbildningar av 
CTP kunde vara 
nytta till den 
diagnostiska NCCT 
för kommande 
behandling av 
trombolys. Syftet 
var därmed att 
undersöka om 
NCCT kan 
kombineras med 
CTP. 

Retrospektiv 
studie. 

Av 40 patienter så 
fick 17 trombolytisk 
behandling och 6 
stycken 
diagnostiserades som 
ett icke vaskulär 
stroke. Författarna 
exkluderade alla 
patienter som inte 
hade en stroke debut 
inom 3 timmar. 

Resultatet är att CTP 
ger mer pålitlighet, 
lättillgänglighet och 
är en bättre 
tillämpningsmetod 
för att ge korrekt 
diagnos av 
trombolysbehandling. 
 

Medel. 
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Michel et al. 
(2011) 
Schweiz. 
 
 
 

Om det fanns någon 
skillnad från 
symtom till 
behandling inom 
vissa tidsramar.  
Syfte med studie är 
om det kan utföras i 
större grupper. 

Prospektiv studie. 
Randomiserad, 
double-blind, 
placebo-kontrollera, 
fas två studier. 

Av 1090 patienter så 
randomiserades 12 
personer. Antingen 
rTPA eller placebo 
gruppen. 
Randomiserade 
gruppen drabbades 9 
av patienterna av en 
Wake up Stroke, 4 av 
9 personer i rTPA 
gruppen samt 5 i 
placebo gruppen. 
Resterande okänd 
stroke debut symtom. 
 

Författarnas slutsats 
är om det kan utföras 
i större 
randomiserad 
studier. Men vissa 
områden måste 
säkerställas. 
Exempel 
patientsäkerheten. 
 
 
 
 
 
 
 

Hög. 

Jankovic et 
al. 
(2010)  
Kroatien. 
 

Tidig diagnos av 
akut ischemi 
jämföra NCCT och 
CTP samt definiera 
påverkan av detta 
diagnostiska 
förfarande på tidigt 
resultat av TLTH. 

Prospektiv studie. I denna studie ingick 
45 patienter, 35 
patienter inkommit 
till NCCT och CTP 
och 10 patienter som 
ingick endast NCCT, 
innan infördes. 

Att i tidig diagnos 
ger tid och kvalitet 
på vården, om 
diagnosen görs inom 
3 timmar efter 
symtom. Därmed 
gör CTP 
multiplicera 
användbar.  

Hög. 

Obach et al. 
(2010)  
USA. 

Att visa hur lite 
uppmärksamhet 
multimodal CT 
trombolys i stroke 
har fått. 

Prospektiv studie. 106 patienter i 
multimodal 
CT-gruppen och 262 
patienter i 
kontrollgruppen, 
inklusive 224 med 
bara CT. 38 med CT 
och som utfört CTA. 
Exkluderade patienter 
som hade mindre än 4 
poäng på NIHSS 
skalan. 
 

3 timmar efter stroke 
debut med 
trombolys ger bättre 
förutsättning för 
patienter. Fördelar 
finns även efter 3 
timmar behandling 
med multimodal CT. 

Medel. 
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Sztriha et 
al.  
(2010) 
Frankrike. 
 

Är det vara möjligt 
att ge trombolys till 
patienter med 
ischemisk stroke 
upp till 6 timmar? 

Kohort studie. 319 personer var 
registrerade i databas. 
Exkluderade 65 
personer som inte 
hade kriterierna 

CTP kan vägleda 
trombolys 
behandling upp till 
6 timmar stroke 
symtom. 
 

Medel. 

Gasparotti 
et al. 
(2009) 
Italien. 
 

 Syftet med denna 
studie var att kunna 
bedöma 
tillförlitligheten 
med CTP samt att 
behandla intraartiell 
trobolys inom 3 
timmar. 

Retrospektiv 
studie. 

42 patienter 
undersöktes i 
efterhand enligt olika 
krav som icke 
kontrast CT samt att 
de även undersöktes 
av CT Perfusion. 15 
patienter föll bort från 
studien på grund av ej 
fullständig 
bildtagning av 
undersökningen. 

 CTP är en enkel 
metod att tolka 
baserad på 
parametrar. Baseras 
på perfusion som 
kan vara tillgång för 
patienter med 
ischemisk stroke 
som möjliggör en 
övertygande 
värdering av 
irreversibla 
infarkter. 

Hög. 

Kloska et 
al.  
(2007) 
Tyskland. 
 
 

Att jämföra Alberta 
Stroke Program 
Early CT 
(ASPEKT) 
uppskattningar 
under första 
undersökningen av 
NECT och CTP. 

Retrospektiv 
studie. 

39 personer hade 
kriterierna. Av dessa 
39 hade 22 personer 
infarkt respektive 17 
stycken vid senare 
tillfälle. 

CTP är överlägsen 
gällande cerebral 
perfusion samt att 
kunna ge kliniska 
resultat för 
trombolys. 

Hög. 

Murphy et 
al. (2006) 
USA. 

Om CT perfusion - 
kan härleda om 
CBF och CBV 
användningsområde 
för att skilja mellan 
halvskugga och 
infarktområden.. 

Retrospektiv 
studie. 

30 patienter 
genomgick en NCCT, 
CTA, och CTP inom 
7 timmars 
strokedebut. NCCT 
och CTA vid 24 
timmar, och NCCT 5 
till 7 dagar. 25 
patienter uppfyllde 
kriterierna för att ingå 
och därefter delas in i 
två grupper. 
 

Att i ett begränsat 
urval av patienter 
som CBF och CBV 
som framgått av 
CTP kan vara 
känslig och specifik 
för infarkt. Samt för 
att bedöma deras 
användbarhet och 
att skilja mellan 
infarkt och 
halvskugga. 
 

Hög. 
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Etiska övervägande  

Av denna sammanställning för denna litteraturöversikt har vi granskat forskningsstudierna. Vi 

valde bort studier som inte stödjer vår frågeställning enligt Friberg (2006, s. 116). I 9 av 10 

artiklar har det framgått etiska överväganden och de har granskats av en etisk kommitté. I en av 

artiklarna har det etiska resonemanget inte förekommit. Trots det har vi dock haft överseende om 

detta i vår kvalitetsgranskning.  
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Resultat 

 
Trombolysbehandling har som riktlinjer att från 3- 4,5 timme, eller första symtomtillfälle  

behandla patienter, för att få gynnsamma resultat. Enligt Michel et al., (2011) är det flertalet 

patienter som inte uppnår tidsramen. Detta beror på att ingen vet när patienten fått första 

symtomet på Stroke eller att det är förseningar i vårdkedjan. Det kan vara exempel att patienten 

bor på landet och därmed tar det längre tid att färdas med ambulans till sjukhuset. Forskarnas 

undersökningar med trombolysbehandling  

visar att tidsramen mellan 3-4,5 timme inte är det viktigaste utan, att trombolysbehandling kan 

påbörjas upp till 6 timmar med Perfusions datortomografi. Författarna till den vetenskapliga 

artikeln konstaterar dock att mer forskning behövs för att påvisa deras resultat.  

Gasparotti et al., (2009) ) beskriver i deras forskningsstudie hur tillförlitlig DT-perfusion är 

gällande ischemisk stroke.  

Det är en enkel metod att tolka, baserad på multipla parametrar. Med det menas att DTP kan vara 

en tillgång för patienter med ischemisk stroke som möjliggör en övertygande värdering av 

irreversibla infarkter. Det är en tillförlitlig undersökningsmetod som har ett positivt resultat 

gällande trombolysbehandling. Infarktstorleken på ischemi var den starkaste prediktorn för det 

kliniska resultatet. Även DTP visade ett perfusion underskott i TTP kartor hos minst 1 av de 2 

nivåerna hos samtliga 27 patienter. För att bekräfta resultatet av deras studie tycker författarna 

att det finns för lite forskning för att säkerställa resultatet.  

Resultatet av Jankovich et al., (2010) är att ju tidigare diagnosen ställs och 

trombolysbehandlingen sätts in desto större blir chansen för patienten att få en effektiv 

behandling. Patienten har större möjlighet att återfå sin hälsa. Helst ska diagnosen ställas inom 3 

timmar från första symtomdebut för att förebygga eventuella komplikationer.  
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Kheradmand, Fisher och Paydarfar (2013) beskriver i deras forskning att det finns utmärkta 

parametrar inom DTP, för att kunna utesluta eller bekräfta ischemisk stroke. DTP är en viktig del 

i undersökningen av patienter som riskerar eller har ishemisk stroke. Studien utvärderar de 

prediktiva värden i de parametrar som används under DTP. Resultatet visade att medel 

passagetiden (MITT) samt tidsintervall kurvan (TTP) kunde säkerställa omfattningen av stroke. 

 Sztriha et al., (2011) syfte var att jämföra säkerheten och resultatens effekt av intravenös 

trombolysbehandling hos patienter inom 3-6 timmar. I resultatet av deras studie så var det ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna som fick behandling med trombolys från 3-4,5 timme 

respektive4,5-6 timmar 

Cortijo et al., (2013)  forskningsresultat visade att många patienter har en oklar tidsdebut av 

strokesymtom samt att riktlinjerna är att det inte får överstiga 4,5 timme. Enligt författarna så är 

det 25-30% som tillhör denna grupp. Patienterna blev indelade i två grupper. Den ena uppfyllde 

kraven för när stroke symtomen började tidsmässigt, som var 74 personer samt 37 stycken 

exkluderades på grund av stora infarktkärnor och tekniska problem.  Den andra gruppen som inte 

kunnat veta när symtomen för stroke började tidsmässigt innefattades av 73 patienter och 41 

stycken exkluderades av samma orsak som den första gruppen. Detta tyckte författarna var en 

intressant del i studien för att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de bägge 

grupperna(62,2% mot 56,3% ). Grupperna var jämförbara med varandra i tid och berättigande av 

intravenös trombolysbehandling samt trombolytisk terapi  

 

Det har gjorts många positiva studier av trombolysbehandling som har kommit fram till att  

datortomografi utan kontrast inte är särskilt känsligt för att identifiera halvskugga  

(Pneumbra). Agarwal et al., (2011) har utvärderat hur fysiologiska avbildningar DTP kan vara 

nytta till den diagnostiska datortomografin utan kontrast för kommande behandling av trombolys. 

Resultatet av deras forskning var att det fanns flera antal beslut, om thrombolysbehandling skulle 

utföras eller inte Detta baserat på datortomografi utan kontrast (81.25%). För att förbättra 

diagnosen användes DTP som ett hjälpmedel och att diagnostiken förbättrades med 38 %.  

 

 

  

https://www.google.se/search?biw=1366&bih=620&q=tidsintervall+kurvan&spell=1&sa=X&ei=qYjNU43-GIfOygP86YKIAw&ved=0CBgQvwUoAA
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Resultatet av Kloska et al., (2007)  visade att DTP är överlägsen icke förstärkt DT och även 

andra modaliteter, gällande cerebral perfusion och att kunna ge kliniska resultat om  

trombolysbehandling skall inledas. Trots resultatet påtalar forskarna att det är väldigt lite 

forskning kring området.  

Resultat av Obach et al., (2010)  forskning, visar att det fanns en signifikant skillnad mellan 

DTP och icke förstärkt DT när de jämförde grupperna med ett t-test. Författarna medger att mer 

forskning behövs inom DTP och icke förstärkt DT.  

 

Syftet med Obach et al., (2010) studie var att visa hur lite uppmärksamhet DTP har fått 

gällande stroke. Deras resultat var att patienter som hade behandlats i rutinmässig klinisk 

praxis med multimodal CT fick en bättre diagnos och var betydligt friskare efter 3 månader 

jämfört med patienter som fick behandling utan multimodal CT. Diagnosen var även bättre  
 

hos patienter som behandlades mer än 3 timmar efter stroke debut, men ytterligare randomiserade 

kliniska studier behövs för att bekräfta dessa fynd.  

Murphy et al.,(2006) beskrev i deras forskning att undersökning med DTP kunde påvisa att 

cerebralt blodflöde (CBF) och cerebral blodvolym (CBV) kunde användas för att skilja 

mellanhalvskugga och infarktområdet. Resultatet visade att CBF och CBV kunde vara känsligt 

och mera specifik var infarkt området var och hur stor infarkt.  Detta borde utredas vidare i en 

prospektiv studie, samt för att bedöma användbarhet och att skilja mellan infarkt och halvskugga.  
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Diskussion  
 
Metoddiskussion  
Vi genomförde denna studie som en litteraturstudie för att kunna fördjupa våra kunskaper om 

DT-perfusion och ischemisk stroke.  
Till denna studie använde vi Goodmans vetenskapliga metoder, där sex av sju steg som vi  

uppfattade vara relevanta för denna litteraturstudie. Vi ansåg även att det var viktigt att ha ett 

tydligt syfte med studien och en frågeställning som passar in till våra kriterier, för att kunna ge 

ett tillförlitligt resultat.  

Relevanta artiklar valdes ut genom att läsa abstrakten. Det fanns många artiklar som  

motsvarade vår fråga angående DT-perfusion och ischemisk stroke. Trombolys behandling 

var även en viktig del i inklusionskriterierna.  

Nackdelar med metoden var att det behövdes väljas ut rätt granskningsprotokoll med  

anpassade frågor som skulle överensstämma med urvalsmetoden som forskarna använde sig av.  

Problemet med artiklarna var att förstå och tolka det engelska fackspråket och detta medförde att 

en del engelska fackord inte överensstämde med det svenska språket. Därför kan felkällor finnas 

med i studien eftersom författarnas modersmål inte är engelska. Fördelarna med vår litteratur 

studie var att det fanns flertal artiklar som handlade om DT-perfusion. Forskningsmaterial var 

lättillgängliga i databaser som vi använde och som besvarade vår frågeställning. Det fanns även 

andra fördelar med litteraturstudien som exempel, att inte behöva forska i ämnet, utan att ta reda 

på vetenskapliga fakta om DT-perfusion.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med vår litteraturstudie var att redogöra om DT-perfusion har någon central roll gällande 

ischemisk stroke samt trombolysbehandling. Genom att ta del av forsknings studier från olika 

databaser har vi fått en bra helhetssyn över det problemområde vi valt att utforska och finner att 

de inkluderade studierna besvarar vår frågeställning. Artiklarnas resultat klarlägger sambandet 

mellan DT-perfusion, ischemisk stroke och trombolysbehandling. Studierna utgår ifrån debut 

tillfället av stroke och dess undersökningsmetod, till behandling av trombolys.  

De forskningsstudier som användes till resultatet tyder på att DT-perfusion är ett potentiellt 

verktyg i behandlingen av ischemisk stroke. Inte bara tidsmässigt utan även kunna ge kliniska 

resultat med positiv utgång med trombolysbehandling. Genom att behandla patienterna har tiden 

varit en viktig del i vårdkedjan för patienter med ischemisk stroke. Med vårt resultat i denna 

studie har tidsramen från debuttillfället inte varit den centrala frågan. Trots detta beskrev 

forskarna att trombolysbehandling kunde ges upp till 6 timmar efter stroke, trots att 

rekommendationerna var cirka 4,5 timme.  

Det har gjorts många studier av trombolysbehandling som har kommit fram till att  

datortomografi utan kontrast inte är särskilt känslig för att identifiera halvskugga (Pneumbra). 

Agarwal et al., (2011) skriver i sin studie att datortomografi utan kontrast är ett bredd och välkänt 

användningsområde för att utvärdera akut stroke. Det är en metod som har använts med 

framgång för att kunna ge trombolysbehandling. Kritiken mot användningen av datortomografi 

utan kontrast är att det fortfarande anses finnas för lite information om den underliggande 

patologin av akut stroke.  Datortomografi utan kontrast är bra på att bevisa ödem, hypodensitet, 

intrakraniell blödning men den har det är svårt att upptäcka ischemi i akut fas. Därför anser 

forskarna att användning av datortomografi utan kontrast behöver kompletteras med andra 

modaliteter som exempel DT-perfusion.  

För att kunna stödja Agarwal et al., (2011) skriver även Kloska et al., (2007) att DT- 

perfusion är överlag bättre än DT utan kontrastmedel gällande cerebral perfusion samt att 

kunna ge kliniska resultat för trombolysbehandling. Patienter bedömdes sedan efter tre 

månader med en modifierad rankingskala och med hjälp av ultraljud.  Därefter följdes 

patienterna upp med DT-perfusion som var bättre än icke förstärkt DT.  
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De skriver även i sina forskningsstudier att DT-perfusion är bättre än andra modaliteter att 

kartlägga cerebral perfusion och för att kunna ge kliniska resultat för trombolysbehandlig. 

 

Cortijo et al., (2013)  vill påvisa att många patienter har en oklar tidsdebut av strokesymtom och 

att tidspannet till trombolys inte får överstiga 4,5 timmar. Eftersom tiden är oerhört viktig innebär 

det att rädda hjärnan från vävnadsdöd. Däremot två av studier kommit fram till ett annat resultat 

gällande tidsfaktor. Michel et al., (2011) med sin forskningsstudie visade att 

trombolysbehandling mellan 3-4,5 timme inte var bättre än behandlingen som påbörjades upp till 

6 timmar efter symtom debut. 

Likaså höll Sztriha et al., (2011) med Michel et al., (2011) vad gällde jämförelsen av  

säkerheten och resultatens effekt av intravenös trombolysbehandling hos patienter inom 3-6 

timmar. En studie av Obach et al., (2010) visade hur DT-perfusion kan vara behjälplig vid 

trombolysbehandling. De har kommit fram till att patienter som undersöktes med 

Perfusionsdatortomografi fick en bättre diagnos eftersom perfusionsdatortomografi gav en 

bättre bild diagnostik. Dessa behandlades sedan med trombolys som sedan följdes upp med 

DT-perfusion. Den vanligaste undersökningsmetoden är vanlig datortomografi eftersom 

DT-perfusion inte finns på de flesta sjukhus runt om i världen. En annan aspekt är att 

efterbehandlingen för de patienter som hade undersökts med DTP hade bättre prognos. En annan 

artikel som Marc och Albers har skrivit, påpekar vikten av behandling. De anser att DTP har 

möjligheten att minimera riskerna för komplikationer gällande efterbehandling. De menar att de 

är vanligt i dagens läge att perfusionsstudier används för att kunna bedöma blodflödet i hjärnan 

och på så sätt kunna ändra behandlingsmetod.  

Även större grupper skall kunna behandlas med hjälp av DTP under en längre tid, men de är vi 

kritiska till detta eftersom modaliteten inte finns på alla sjukhus runt om i världen. Det finns andra 

modaliteter som är lika känslig för att kartlägga hjärnans blodperfusion som exempel SPECT 

(single-photon emission computed tomography) och Positron emission tomography (PET).   

Konsekvenserna vi tror, är att patienterna som bor på landsbygden och sjukhusen som inte är 

universitetssjukhus får då en sämre behandling eftersom de inte har de resurser som krävs för 

DTP. Om DTP är en bra modalitet varför finns den inte på alla sjukhus? 
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Den mest intresseväckande artikeln är skriven av Van Seeters et al (2014) där de beskriver olika 

behandlingsmetoder för ischemisk stroke. Där studerades en modell för behandling efter stroke. I 

den studiemodellen ingick även en DTP undersökning efter tre dygn, för att se om det har blivit 

några förändringar eller om det verkligen skett en infarkt. Detta utvärderades senare efter 90 

dagar. Även då kunde en DTP utföras för att ge patienten bättre efterbehandlig. Detta tyckte vi var 

intressant för att de beskrev hela förloppet. Från första symtom tillfället till eftervård. 

Vi som blivande röntgensjuksköterskor behöver även kunskap om efterbehandlingar och varför 

vissa patienter återkommer för vissa undersökningar. En annan aspekt som vi anser är märkligt är 

att forskningsresultaten i de vetenskapliga artiklar vi valt visar på att DTP är en bra 

undersökningsmetod, men att författarna till forskningsstudierna antyder att mera forskning 

behövs kring DTP, för att styrka deras resultat.  

Vi har nu fått mera kunskap om varför NCCT är den vanligaste undersökningsmetoden i  

världen för patienter med ischemisk stroke, men i framtiden tror vi att DTP inte kommer att vara 

en av de främsta undersökningsmetoder. Känsligare modaliteter som SPECT-CT, PET och MRI 

kommer nog att vara de främsta undersökningsmetoderna, men DTP har potential att 

diagnostisera patienter som riskerar att utveckla en ischemisk stroke.  

 

Dels tror vi det är viktigt att all personal inom röntgen vet vad det är för modalitet och vad den 

kan utföra för undersökningar.  
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Slutsats  

Alla Artiklar sammanfattar i sina resultat att DT-perfusion är en bra undersökningsmetod  

gällande ischemisk stroke samt att det är en säkrare undersökning jämfört med en datortomografi 

utan kontrastmedel. DTP har även en viktig roll gällande trombolysbehandling, från 

symtomdebuten av stroke till behandling, varierar tidsaspekten från 3-6 timmar. Alla forskare är 

överens om att ju tidigare behandlingen påbörjas från symtomdebuten desto större möjligheten 

att patienten att bli symtomfri efter trombolysbehandlingen. Dock är de överrens om att det 

saknas studier kring ischemisk stroke och hur DTP kan vara användbar för patienter med 

trombolysbehandling. Dels hur parametrarna skall vara inställda och vilken mjukvara som skall 

användas för att optimera undersökningsmetoden. Perfusionsdatortomografi har inte en central 

roll gällande patienter med akut ischemisk stroke. 
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Bilaga 1  
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod (Modifierat)  

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod RCT CCT (ej randomiserad) 
Multicenter, antal center. 
Kontrollgrupp/er 
Patientkaraktäristika Antal 
Ålder. 
Man/kvinna. 
Kriterier för exkludering Ja Nej 
Adekvata exklusioner Ja Nej 
Intervention 
 

Vad avsåg studien att studera? D.v.s. vad var dess primära resp. sekundära effektmått. 
 

Urvalsförfarande beskrivet? Ja Nej 

Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej 
Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 
Adekvat statistisk metod? Ja Nej 
 
 
Etiskt resonemang? Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet 
Är instrumenten valida? Ja Nej 
Är instrumenten reliabla? Ja Nej 
Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Bra Medel Dålig 
Kommentar:  
 

Granskare (sign.):  
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Bilaga 2  

Förkortningar  

CBF= Cerebral Blood Flow  

CBV= Cerebral Blood Volume 

CTA= CT Angiography  

CTP = CT Perfusion  

MCA=Middle Cortical Area  

mRs= Modified Rankin scale. En skala som används för att bedöma svårighetsgraden på 

stroke anfall.  

MTT= Mean Transit Time  

NCCT= Non Contrast CT  

NIHSS = National Institutes for Health Stroke Scale. En skala som används för att bedöma 

Strokepatienters tillstånd.  

r-tPA= Alteplas, en typ av trombolys  

TIA= Transitorisk Ischemisk Attack  

TLTH= Thrombolytic Therapy  
 
TTP= Time To Peak  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


