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Epidemiológia
• Viac ako 3 x vyššia prevalencia v skupine 75-84 ročných
pacientov a viac ako 5x vyššia v skupine 65 až 74 rokov v
porovnaní so Švajčiarskom
• V skupine 75-84 rokov viac ako 2x vyššia prevalencia v porovnaní
s Nemeckom, v skupine 65-74 rokov 3 násobná
• V skupine 75-84 rokov 2 x vyššia incidencia ako v Nemecku, v
porovnaní so Švajčiarskom 3x vyššia incidencia
• Priemerná incidencia 380/100 tis. (2x vyššia ako v západných
krajinách)
• V skupine 65-74 rokov 2 x vyššia incidencia ako v Nemecku, v
porovnaní so Švajčiarskom 4x vyššia incidencia
• Priemerná mortalita - 20%-30% do 30 dní– 2x vyššia
• Do 5 rokov po iCMP umiera viac ako polovica pacientov od veku
45 rokov a vyššie
European Journal Neurology 2006
Circulation 2011

Komponenty systému starostlivosti o iCMP

•
•
•
•
•
•

Linka záchrannej služby (KOS)
Prednemocničný manažment a liečba
Sieť urgentných príjmov
Stroke Unit – cerebrovaskulárna jednotka
Ambulantná sieť aj špecializovaných pracovísk
Komunitná ( sociálny a spoločenský záujem) sieť

Základy prednemocničného manažmentu

• Včasne rozpoznanie CMP a upozornenie 155
• Prednemocničná starostlivosť – vitálne funkcie (glykémia, tlak,
teplota)
- zber informácie ( očitý svedok !) – začiatok príhody/ ložiskovej
neurologickej symptomatiky
- prednemocnične strokové škály ( rozpoznanie závažnej
príhody v teréne)
• Spojenie s cieľovou nemocnicou a tímom pre CMP
(trombolytický mobil, KOS mobil), triaž

Prednemocničný manažment
• Skrátenie DTN (do 60 min)
– rýchly protokol na triaže pacientov
– prioritné upozornenie (notifikácia) cieľovej nemocnice/ jednotky
– „single – call“ aktivácia strokového programu / tímu
– protokol na rýchlu triaž a prioritná notifikácia strokového tímu v
cieľovej nemocnici
– 24x7 prístup ku konzultácii ( v cieľovom zdravotníckom
zariadení) s odborníkom na akútnu cerebrovaskulárnu (stroke)
problematiku
– skladovanie a podávanie rt-PA na UP
– rôzne kombinácie jednotlivých stratégií

1.
2.
3.
4.

Upozornenie cieľovej nemocnice KOS
Rýchlá triaž v teréne a upozornenie strokového teamu
Jednorazové volanie na aktiváciu celého strokového teamu
Použitie nástrojov ako: sety s pokynmi pre rozhodovania
strokového teamu, guideliny pracoviska v situáciách iCMP,
algoritmy špecifické pre nemocnicu, škály na hodnotenie CMP
5. Rýchla RTG diagnostika a zhodnotenie
6. Ak je indikované - rýchla laboratórna diagnostika
7. Predpríprava a rozmixovanie rt-PA do infúzie pre
pravdepodobne najvhodnejších kandidátov na trombolýzu
8. Podanie rt-PA v rámci UP resp. pri CT
9. Tímový prístup
10. Rýchla spätná väzba (audity) pre členov strokového teamu pre
časové parametre, hlavne DTN

Fonarow GC et al.
JAMA 2014

• Výsledok – zlepšenie a skrátenie DTN bez poškodenia pacienta
• Zvýšenie počtu nemocníc , v ktorých bolo 50% a viac zvýšenie
podielu pacientov s DTN menej ako 60 min
• Toto skrátenie DTN sa týka rovnako každej subpopulácie - bez
rozdielu pohlavia, veku , etnického pôvodu a závažnosti CMP
• Narastá počet liečených rt-PA pacientov
--v skupine pac. ktorí prichádzajú po 2 hod. a sú liečení rt-PA do 3
hod (64.7% vs 85.2% p< 0.0001)
-- v skupine pacientov ktorí prichádzajú po 3.5 hod od začiatku
CMP a sú liečení do 4.5 hod (22.5% vs 63.9% p <0.0001)
-- u všetkých pacientov s iCMP (5.7% vs 8.1%, p<0.0001)
Fonarow GC et al. JAMA 2014

Liečba

• Preukázaná EBM liečba akútnej iCMP
-- aspirin (iné antiagregačné lieky)
-- cerebrovaskulárne jednotky (stroke unit)
-- rt- PA
-- mechanická trombektómia s/bez rt-PA

Cerebrovaskulárna jednotka (SU)

• Priestory, presne definované, neurologického pracoviska/
nemocnice, určené k starostlivosti pre pacientov s CMP
• Špecializovaný personál s multidisciplinárnym prístupom k liečbe
a následnej starostlivosti o pacientov s CMP
• Základné oblasti starostlivosti
Stroke unit trialist collaboration 1997, Langhorne P. and Dennis M. Stroke Units. BMJ 1998

• Konzistentný signifikantný efekt liečby na SU vo všetkých
skupinách – nad 75 rokov, - pod 75 rokov, - obe pohlavia, - ľahký,
stredný alebo závažný stupeň iCMP

Liečba

• Preukázaná EBM liečba akútnej iCMP
-- aspirin (iné antiagregačné lieky)
-- cerebrovaskulárne jednotky (stroke unit)
-- rt- PA
-- mechanická trombektómia s/bez rt-PA

Cerebrovaskulárna jednotka (SU)
• Väčšinou 3- stupňový systém SU
--- akákoľvek nemocničná jednotka
--- primárna stroková jednotka (PCC)
--- komplexné centrum (KCC)
Leys D. et al for the Executive Committee of EUSI. Stroke 2007

• Baden - Wurttemberg 10.5 mil. Spolková krajina
• 7 CSC (komplexné cerebrovaskulárne centrá) , 9 SU (primárne
cerebrovask. centrá) , 35 všeobecné jednotky
TAST Manheim Heidelberg 2014

NIHSS
•
•
•
•

Stupeň závažnosti iCMP
Hodnotenie progresie iCMP resp. odpovede na liečbu
Nevyhnutný prvok komunikácie medzi stroke tímami
Prediktor krátkodobej a dlhodobej prognózy (outcome)

-- NIHSS > 20 b. - 4-16% pravdepodobnosť mRš 0-1
-- NIHSS < 10 b. – 60-70% mRš 0-1
(Adams et al. 1999, Kwiatkowski et al. 1999, Kwakkel et al 2010)

• Selekcia mechanickej trombektómie (prediktor oklúzie veľkej
intrakraniálnej tepny ≥ 9b do 3h a ≥ 7b do 6h)
(MJ Heldner et al. Stroke , 44, 2013 )

Modalita
ncCT

Funkcia
prvá línia pre iCMP

Výhody
dostupnosť, rýchlosť

Nevýhody
nevie odlíšiť penumbru od jadra
nedetekuje petechiálne
hemorágie
limitácia vo VB povodí

kratšie ako MRI

viac radiácie

presnejšie vo VB
povodí

čas, nie je 24/7, KI: PM, kov

včasné zn. ischémie
vylúčenie "stroke mimics"
identifikuje SAH, ICH
Multimodálne CT
CTP
CTA
CTV
multifázické CT

penumbra vs jadro infarktu
stenóza/oklúzia/disekcia + lokaliz.
venózna trombóza
kolaterály

MRI
DWI
PWI
T2/ FLAIR
T2*
MRA

ak.ischémia - lokaliz., rozsah, čas
hypoperfúzia - lokaliz., rozsah
dif.dg. stroke mimics
dif.dg. IC hemorágie
oklúzia, stenóza, disekcia

MRV

ven. trombóza
BK Menon, M Goayal, Radiology, oct. 2015

Neurozobrazovacie vyšetrenia
• CT-ASPECT skóre
• Multifázické/ CT Ag - kolateralizácia
• CT perfúzia

Trombolytická liečba iv rt-PA (altepláza)

•
•
•
•
•

Fibrín selektívny trombolytický agent
Guideliny liečby ESO 2009 a AHA /ASA 2013
Krátke terapeutické okno
Množstvo kontraindikácií absolútnych aj relatívnych
Cieľom je na základe čo najlepšej selekcie poskytnúť liečbu čo
najvyššiemu počtu pacientov s iCMP, ktorí môžu z liečby
profitovať
• Súčasné zníženie rizika hemorágie

•
•
•
•

0-90 min NNT 2
90-180 min NNT 7
180-270 min NNT 14
30 min meškanie znižuje o 10% pravdepodobnosť dobrého
výsledného stavu mRš 0-2
• Funkcia času „time is brain“

Cochranova metaanalýza i.v. rt-PA verzus kontrola
(vrátane ECASS 3)
Mori 1992
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Medzisúčet (95% Cl)

Všetky príhody: 1065 (Trombolýz), 1140 (Kontrôl)
Heterogenita: Chi2=23.25, df=8 (p=0.003); I2=66%
Testovanie celkového účinku: Z=4.03 (p=0.000055)
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Wardlaw et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009;4.

Trombolýza lepšia

Kontrola lepšia

Trombolytická liečba mimo štandardov
• Trombolýza nad 4.5 hod

• Selekcia pacientov na základe multimodálneho prístupu – ASPECT
skóre, CT perfúzia (pomer jadro/penumbra), multifázické/ CT Ag
( stupeň kolateralizácie), DWI/PWI MRI

•

•Wardlaw et al 2012

Lees et al. Lancet 2010

Emberson J et al, for the Stroke Thrombolysis Trialists’ Collaborative Group,
The Lancet, published 6 August 2014

Trombolýza u ľahkej iCMP alebo iCMP s rýchlo sa
zlepšujúcimi symptómami
• 20%-46% nedostanú rt - PA - “ too good to treat“
- v štúdii NINDS exklúzne kritérium
- bez zlepšenia u pacientov s NIHSS do 5 b. v subanalýze NINDS
- veľa klinických štúdií má podobné exklúzne kritérium
(Adams 2008,2009, Barber et al 2001, Kleindorfer et al 2004, Smith 2011)

• 25-64% pacientov s mRš 2-6 pri prepustení
• 29-58% mRš 2-6 3 mesiace po iCMP
• „Get With the Guidelines“ register približne 94 tis. pacientov do 2
hod od vzniku iCMP - 31.2% nedostali rt PA , z nich 1% mRš 6,
28.3% boli preložení do inej medicínskej inštitúcie ( mRš 4-5),
28.5% pri prepustení funkčne závislí mRš 3
•

(Smith et al 2011)

• Perzistujúca oklúzia v proximálnej časti veľkej intrakraniálnej
cievy, extra alebo intrakraniálna závažná stenóza podstatne
zvyšujú pravdepodobnosť skorého zhoršovania stavu ( ale mimo
trombolytického okna) a zlého definitívneho outcomu
(Nedeltchev

2007, Coutts 2009)
.

Emberson J et al, for the Stroke Thrombolysis Trialists’ Collaborative Group,
The Lancet, published 6 August 2014

Trombolýza a antikoagulačná liečba

• Bezpečná liečba iv rt-PA na VKA s INR < 1.7
• 7% až 8% ( riziko symptomatickej intrakraniálnej hemorágie nie je
vyššie, nezvyšuje sa mortalita)
( AHA registry „ Geth with the Guidelines Stroke Registry“ 2012, JAMA 2013, AnnNeurol 2013, „Prospective
Heidelberg registry))

• V registračných štúdiách NOAK (ROCKET, RELY, ARISTOTLE)

/rok
• RASUNOA register 2013-2014 - 3% pacientov na NOAK

1-2%

Conclusions
—IVT/IAT in selected patients with ischemic stroke under NOAC treatment has a safety
profile similar to both IVT/IAT in patients on subtherapeutic VKA treatment or in those
without previous anticoagulation. However, further prospective studies are needed,
including the impact of specific coagulation tests.
Circulation. 2015;132:1261-1269.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015484.)

Trombolýza s neznámym časom začiatku
(„wake-up“ stroke)

• U veľkej časti pacientov je začiatok príhody tesne pred alebo počas
zobúdzania sa – 55% iCMP medzi 6 a 12 hod
( Circadian variations on the timing of stoke oncet : a metaanalysis. Elliott WJ, Stroke 1998 )

• Približne 25% všetkých iCMP
•

( C. Arquizan SLICE 2015, Mackey et al. 2011)

• Podobné skoré ischemické zmeny na CT ako u iCMP so známym
začiatkom
• Podobné ASPECTS skóre ako u pac. s iCMP do 4 hod od začiatku
iCMP
(Huisa et al. 2010)

Trombolýza s neznámym časom začiatku
(„wake-up“ stroke)

• Multimodálny zobrazovací prístup pri selekcii
• Profitujú z akútnej liečby bez zvýšenia rizika sICH
(Barreto et al.2009)

• TWIST 2013 34% podiel pacientov s „wake up“ príhodou, 45%
mRš 0-1 (selekcia na základe CT a CT Ag)
(Hill et al 2013)

• EXTEND trial, WAKE-UP trial , DAWN trial ( end 14.3.2017)

Trombolýza u pacientov nad 80 rokov
• Približne 30% všetkých iCMP

(Saposnik et al.2009)

• Často vylúčené z klinických štúdií
(NINDS 1995, Hacke et al. 2008)
• Predpoklad zvýšeného hemoragického rizika, väčší výskyt
amyloidovej angiopatie, väčší podiel kardioembolických príhod,
znížený clearence, vyššia nemocničná mortalita
( Hacke 2004, Bateman et al. 2006)

• Horší outcome je skôr v dôsledku pridružených komorbidít, a nie
pre komplikácie spojené s rt PA liečbou
( Fonarow et al. 2010)
• SITS , VISTA a IST 3 – benefit liečby v skupine najstarších
pacientov ako v každej inej vekovej skupine (Mishra et al.2010, Wardlow et al. 2012)
• Väčšia opatrnosť pri selekcii
• Nie je horný vekový limit!

Trombolýza u pacientov nad 80 rokov

Emberson J et al, for the Stroke Thrombolysis Trialists’ Collaborative Group,
The Lancet, published 6 August 2014

Trombolýza u pacientov s ťažkým postihnutím NIHSS
>20 b

Figure 3. Modified Rankin scale scores at 3 monthsComparison of unadjusted mRS score at 3 months between patients treated
within 3–4·5 h and within 3 h stratified by baseline NIHSS score. Percentages do not add up to 100% in some cases because of
rounding. mRS...

Niaz Ahmed, Nils Wahlgren, Martin Grond, Michael Hennerici, Kennedy R Lees, Robert Mikulik, Mark
Parsons, Risto O Roine, Danilo Toni, Peter Ringleb
Implementation and outcome of thrombolysis with alteplase 3–4·5 h after an acute stroke: an
updated analysis from SITS-ISTR
Lancet Neurology 2010, 866–874

Desmotepláza

• Oveľa viac špecifická pre fibrín
• Oveľa dlhší polčas – 138 min, hlavný plazminogénový aktivátor, na 72% totožný s
ľudským tPA
• DIAS 2 - selekcia pacientov CT/MRI, okno 3-9 hod, len 30% pacientov s oklúziou
veľkej intrakraniálnej cievy –neúspešná
(Hacke Lancet Neurology 2008)

• Post-hoc analýza DIAS 2, II. fázy DIAS, DIDAS - desmotepláza s benefitom pre
pacientov s oklúziou veľkej cievy
(Fiebach Stroke 2012)
• DIAS III - prospešná pre pacientov s oklúziou alebo závažnou stenózou veľkej
intrakraniálnej cievy , so vstupným objemom DWI <25ml, > 7 h od začiatku
symptómov
(G.W.Albers et al. Lancet Neurology jun 2015)

Tenektepláza- účinnejšia ako altepláza?

• Genetický modifikovaná molekula alteplázy
-- dlhší polčas, väčšia afinita k fibrínu, väčšia rezistencia k inaktivácii
cestou endogénneho inhibítoru plazminogénu typ I. , nemá
prokoagulačné efekty
( Marshall et al. JAMA NEUROL 2015)

• ATTEST, TEMPO-1, metaanalýza randomizovaných štúdií
porovnávajúce tenecteplázu a alteplázu
Huang X et al, Lancent Neurology april 23015, Parsons M et al. NEJ Med 2012, Schwamm L., april 2015 Lancet Neurology)

• Nie je rozdiel vo výslednom stave, veľkosti infarktového ložiska, ale
ani sICH, úmrtia

Závery
• Prednemocničný manažment iCMP – základ úspešnej
liečby a dobrého výsledného stavu pacientov
• Cerebrovaskulárna jednotka je veľmi účinná v liečbe
iCMP, dokonca aj v prípade veľmi ťažkého
neurologického deficitu
• Selekcia k reperfúznej liečbe na základe
multimodálnych neurozobrazovacích vyšetrení
• Liečba alteplázou v hyperakútnom štádiu mimo
štandardov vytvára „nové štandardy“?

