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Introduksjon: Ved akutt ischemisk hjerneslag (AIS) har rask og korrekt diagnostikk og behandling 

avgjørende betydning for pasientutfall. Resultater fra CT perfusjonsundersøkelser (CTP) er et 

hjelpemiddel til å skreddersy behandling til pasientene, spesielt i utvidet terapeutisk vindu. Imidlertid 

er det fortsatt vanskelig å sikkert skille ischemisk vev som fortsatt kan reddes ved reperfusjon 

(penumbra) fra infarktkjerne. Vi har analysert kombinasjonen av det konvensjonelle parametriske 

kartet time to peak (TTP) med et parametrisk verktøy som baserer seg på den mikrovaskulære 

distribusjonen av blod, the transit time coefficient variation (CoV), for å evaluere om det er mulig å 

beskrive vev som ikke er irreversibelt skadet mer nøyaktig.   

Metode: Datasettet består av CTP og MR med diffusjonsvektet serie (DWI) fra 110 pasienter med AIS 

behandlet med intravenøs trombolyse. Det ischemiske området er manuelt avmerket av to 

nevroradiologer, og inkluderer penumbra på CTP og infarktkjerne på DWI. Det er gjort 

regresjonsanalyse for å sammenligne verdier i de parametriske utregningene for området 

karakterisert som penumbra med de parametriske verdiene for området definert som infarktkjerne.  

Resultat: Kombinasjonen av TTP og CoV hos pasienter uten storkarsokklusjon viste at ved høy TTP er 

det stor sjanse for at det ischemiske området likevel ikke ender opp som infarkt dersom CoV er økt til 

over en viss verdi.  

Konklusjon: Det er stor sjanse for at det foreligger penumbra ved høy TTP verdi og samtidig høy CoV 

verdi. 
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(Figur 1: Høyde på kurven indikerer andelen av pixler med en gitt kombinasjon av parameterverdier 

for TTP og CoV, og fargen indikerer andelen av pixler som ikke ble infarkt på MR for disse 

parameterverdiene. nonLVO: Uten storkarsokklusjon.)   

 


