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Astrup, Siesjø, Simon, Stroke (1981) 

Iskæmisk tærskel
Akutte symptomer

Normalt cerebralt 
blod flow (CBF)

Vævsskade
Jens Astrup

Stroke handler om blodpropper og nedsat 
blodforsyning – som hurtigt skal genetableres 

Penumbra = væv og 
hjernefunktion, som kan 
reddes i timerne efter 
symptomerne starter

Men handler det hele nu også om blodforsyningen?
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Kapillærfysiologi… 
…handler om blodkar man end ikke kan se…

2,5 mm

5 mikro-meter = 0,005 mm
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Kapillærfysiologi… 

Christian Bohr
1855-1911

Seymour S. Kety
1915-2000

Eugene M. Renkin
1926-

Christian Crone
1926-1990 Blodets hastighed
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Bohr-Kety-Crone-Renkin
ligningen

Renkin: Microvasc Res 30: 251–63 (1985)

• …havde sin storhedstid for MEGET længe siden…

hastighed

Transit-tid < 1 sekund!

http://ajpheart.physiology.org/cgi/content/full/287/5/H1889


• …rummer et paradoks: Muskler burde fx straks ‘syre til’ ved belastning

Kapillærfysiologi … 

Blodtilførsel pr minut
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August Krogh and Johannes Lindhard

Kroghs  ergometer-cykel

Åstrand et al 1964



• .. Indbragte August Krogh Nobelprisen i 1920 da han ‘løste’ paradokset

Kapillærfysiologi … 

August og Marie Krogh

Blod hastighed 
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Kapillær Rekruttering
Kapillærer åbner sig i takt med, 
at iltbehovet og blodtilførslen øges

Blod hastighed 
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Blod tilførsel

muskel



• Siden har man udelukket at ‘rekruttering’ findes - bl.a. hjernen…
• Vi har altså ikke en forklaring på den raske hjernes effektive iltoptagelse…
• Vi antager stadig, at

Problemet … 
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Blodforsyning Hvis bilen fungerer er der da ingen grund 
til at skille den ad !!!



Er der et problem?

Normale kapillærer

hvile

aktivitet Lav ilt
extraction

Jespersen & Østergaard JCBFM 2012
Rasmussen et al JCBFM 2015



Er der et problem?

”Syge” kapillærer
Kan måske stoppe blodforsyningen 

(selvom blodproppen er opløst) 
Yemisci et al. Nature Medicine 15: 1031 (2009)

Pericyt-skade



Er der et problem?

Anzabi et al. Microcirculation 26(3) e12516 (2019)

Iskæmi efter blødning Kontrol-mus”Syge” kapillærer
Kan ‘shunte’ blodet gennem vævet 
selvom blodforsyningen er normal 



Hvordan undersøger vi en patients 
mange kilometer kapillærer?

David Kleinfeld, UCSD

β

PET CBF
billede

MR billede Perfusion 

MTT: Hypoperfusion
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Hvordan ser kapillær-(dys)funktion ud?
Småkarssygdom: Cerebral Autosomal-Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy

Thorbjørn
Engedal

Keith Muir

Fiona
Moreton

Måling af 
kapillær
funktion
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Hos patienter med carotis stenose kan 
nedsat blodforsyning ikke alene

forklare iltoptagelsen

D
OEFmax MTTPET OEF

Østergaard et al. Curr Neurol Neurosci Rep. 15:37 (2015)

Kan man nøjes med 
at ‘behandle’ 

patients arterier? 

”Ny” 
kapillærfysiologi

”Gammel” 
kapillærfysiologi



En carotis stenose patient
- før og efter stentning

Arsava et al Eur Stroke J 2:300 (2017)

Før

Efter

Kapillærfunktion 
(måske) genetableret



Vævs-overlevelse afhænger ikke
kun af blodforsyningen

To ‘ens’ patienter, hvis blodforsyning ikke kunne genetableres (inden 24 timer): 

Engedal et al JCBFM 2017

Kapillær
funktion

Blod 
forsyning

Blods 
transittid

Slut 
infarkt



Dør hjernevævets af lav blodforsyning, 
dårlig kapillærfunktion – eller begge dele? 

Vævet kan overleve ved lav 
blodforsyning – hvis blot 

kapillærerne forbliver åbne!!

Thorbjørn
Engedal

Engedal et al JCBFM 2017

RTH

Grethe
Andersen

blodforsyning

kapillærfunktion

overlevelse

Tidlig reperfusion ‘genåbner’ de 
fleste kapillærer!!



Opsummering
• Der er to årsager til iltmangel i hjernen:

• Iskæmi (nedsat blodforsyning)
• Dårlig kapillærfunktion (vævet kan ikke optage blodets ilt effektivt)

• Behandlingerne er (delvist) forskellige
• Genetablering blodforsyning (trombolyse, trombektomi)
• Vedligeholdelse og/eller genetablering af kapillærfunktion

• Reperfusion (herover)
• Rehydrering, obs. leukocytose
• ”Pericyt-beskyttende” stoffer (adenosin, …?)
• …?

• Fremover kan vi måske redde hjernefunktion efter stroke hos alle –
uanset om de kan tilbydes trombolyse/trombektomi eller ej… 

• Efterlader et stroke ‘skadede’ kapillærer – med risiko for bl.a. demens?
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Tak!
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