
Malign 
mediainfarkt
(MMI eller
mMCA)
intensivvård



Försörningsområde



Symtom

Hemipares

Blickdeviation

språk eller synpåverkan

• huvudvärk
• kräkningar
• papillödem
• sänkt medvetande             

FÖLJT AV;
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symtom ?







2 typer av ödem
- cytotoxiskt ödem

-vasogent ödem





Cytotoxiskt ödem
Intakt BBB
störning i cellmetabolismen som 
förhindrar Na och K pumpar i gliacellers 
membran att fungera - leder till 
retention av Na och vatten
Svullna astrocyter i grå och vit substans
Leder till celldöd



Vasogent ödem
Orsakas av ökad permeabilitet av 
endotelceller i kapillären- vätska kan 
förflyttas extracellulärt
Genom att minska detta vasogena 
ödem kan sekundär hjärnskada 
minskas, eftersom själva neuronen 
inte är påverkade
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Vilka patienter skall 
till NUS

• Yngre än 65 år, tid väs frisk
• Klinisk bild som vid MMI
• MR >6h efter insjuknande visar 
infarktstorlek
• Kirurgi är möjlig inom 48 h efter 
insjuknande
• OM RLS 4-8 PÅ HEMSJUKHUS - ingen 
överflyttning



Handläggning av 
MMI i Norra 
regionen

• Patienter med symtom för MMI handläggs 
som ”rädda hjärnan” patienter

• CT hjärna utförs snarast - utesluter 
blödning verifierar diagnosen. Ofta utförs 
CT-AI samtidigt. Bilder till NUS

• Trombektomi skall övervägas om fynd som 
stöder detta finns på CT-AI och patienten 
kan överflyttas till NUS inom 6 h

• Om patienten är aktuell för 
hemikraniektomi men inte trombektomi 
utförs MR hjärna ca 6 h efter insjuknande.

• Neurologjouren kontaktas



Transport till NUS

• Behandla smärta med paracetamol och lågdos 
Morfin
• SBT>180 kan sänkas med Trandate. (ej mer än 
20%)
• Saturation >95%
• B-glc <12 mmol/L
• Inf NaCl eller 5% glc - KAD!
• Zofran 4-8 mg iv
• Överväg intubation om RLS>2



Behandling?



Indikation för intubation

Vanligast är att
intubationen sker på
operation (RLS 2….)

Ökad risk för aspiration 
vid stroke!



Hur ventileras 
patienten?



Blodtryck

• Blodtrycket oftast förhöjt initialt - försöker
syresätta ischemisk vävnad
• Sänk försiktigt!!!
• BT-gräns kan vara lägre efter trombolys…



Cirkulation
IVA

CPP 70 eller över. 

Vanligen SBT<220 mmHg, och 
MAP<140 mmHg

DoA för BT-höjning, överväg - behov 
av inotropi eller vasokonstriktion

PiCCO rekommenderas vid 
cirkulatorisk instabilitet



Cirkulation

• Undvik stora BT-variationer

• Hb>110 g/L
• Albumin >38 mg/L

Starlingkrafter



Neurologi - ödem

• Ökad risk för utveckling av ödem om

• yngre
• NIHSS ≳20 (dominant sida)

• NIHSS ≳15 (icke-dominant sida)

• illamående kräkning inom 24 h
• SBT>180 mmHg inom 12 h

• tidig medvetandesänkning 



Hemikraniektomi
Vid sjunkande medvetande (RLS 2)
Ålder
Viktigt med tidig intervention!



Risk för 
hemorrhagisk 

infarkt



Kontrollera BT
Kontrollera PK-
INR
Reversera ev
antikoagulantia

Utrymning rekommenderas inte



Sedation/analgesi

• Sedation med bensodiazepin
(Midazolam)
• Analgesi med opiat (Fentanyl)
• Ingen wake-up test, får gärna hosta
spontant.



Om högt ICP?

Öka sedationen
Optimera respiration (pCO2)
Optimera parametrar som kan påverka 
vasogent ödem
Pentothal kan övervägas när allt är 
optimerat (0.5-2 mg/kg/h). EEG!!!
EEG bör ligga vid deltaaktivitet



Temperatur

• Normotemperatur!
• paracetamol
• avklädning
• ev kylning till normaltemp



Nutrition

B-glucos 4-10 mmol/L undvik hypo- eller hyperglykemi

Starta med glucoslösningar med elektrolyter

Tidig start av EN  (max 20 kcal/kg/d)

Utvärdera svalgfunktion

Ulcusprofylax

Tarmmotilitetsstimulerare



trombosprofylax
Tidigt insättande av Fragmin
Mekaniska kompressionsstrumpor

The effectiveness of intermittent pneumatic compression (IPC) in reducing 



All behandling går ut på att rädda 
penumbrazonen!

• Time is brain! 



Hur länge 
skall patienten 
vara sövd?

Minst 3 dygn efter 
operationen

Därefter sövd tills 
ICP <20 mmHg i 
24 h

OBS -
patienten 
tål inte 
alltid 
väckning!!!



Extubation?
Trach?

Beror på vakenhet 
och 

sväljningsfunktion
Respiratorbehov



Uppföljning
• Uppföljning sker via neurolog på hemort 
efter 1-2 mån
• Kranioplastik 1-2 mån efter 
primäropererationen




