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Veľkosť trombu/embolu „clot burden“ 



Benefit liečby rtPA v závislosti od miesta uzáveru 
intrakraniálnej resp. extrakraniálnej tepny  

• Tandemová oklúzia, oklúzia vnút. karotídy, proximálne segmenty MCA (M1,2)

• - distálneho uzáveru MCA v 44%  ( mRš 0-1 po 3 mes. 52%)

• - proximálna časť MCA v 30% (mRš 0-1 len  25%)

• - terminálna časť ICA v  5.9% (mRš 0-1 len 18%)

• - tandemová oklúzia ICA+MCA v 27% ( mRš 0-1 len 21 %)

• - oklúzia BA  v 33%  ( mRš 0-1 len  25 %)
Saqqur M, Uchino K, Demchuk AM, Molina CA, Garami Z, Calleja S, et al. Site of arterial occlusion identified by 

transcranial Doppler predicts the response to intravenous thrombolysis for stroke. For CLOTBUST investigators. Stroke

2007; 38: 948–54



( T.Andersson, NEURONEWS sept. 2015)

Rekanalizácia a zloženie/vek  trombu



• 2.5 násobne vyššia pravdepodobnosť 
rekanalizácie (95%CI 1.3-4.8) TICI 2b-3

• 3,2 násobne vyššia pravdepodobnosť 
(95%CI 1.7-6.4) mRš 0-1



Thrombus Characteristics Are in Acute Stroke 
Related to Collaterals and Angioarchitecture
B. Menon et al.
THE CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL 

SCIENCES. Sept.2015
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Mechanická trombektómia 
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Mechanická trombektómia ako doplnenie IVT do 4,5 hodiny, je odporúčaná u pacientov s ACMP  s verifikovaným uzáverom veľkej artérie v 
prednej cirkulácii do 6 hodín od nástupu symptómov (Grade A, Level 1a).

Mechanická trombektómia by nemala zamedzovať iniciáciu IVT , keď je táto indikovaná a IVT by nemala  oneskoriť  mechanickú trombektómiu
(Grade A, Level 1a).

Mechanická trombektómia by mal byť  zrealizovaná čo najskôr po jej indikovaní
(Grade A, Level 1a). 

Ak je IVT kontraindikovaná , mechanická trombektómia je odporúčaná ako prvolíniová liečba uzáveru veľkej tepny
(Grade A, Level 1a)

Pacienti s akútnym uzáverom a.basilaris by mali byť liečený mechanickou trombektómiou ako doplnkom ku IVT ak je to indikované (Grade B, Level 
2a); alternatívne môžu byť liečený v rámci randomizovaných štúdií pre trombektómiu schválenou lokálnou etickou komisiou



J. Vasc. Interv. Radiol 2013



J. Vasc. Interv. Radiol 2013



BATTS  (05/2013)

• Inklúzne kritériá

- Nad 18 rokov

- Do 9 hodín + CTA

- Neznámy čas CTA+CTP

- NIHSS 8 a viac

- +/- rtPA

- T-oklúzie, ICA+MCA,  M1 
(M2) MCA ,  AB, trombózy 
nad 7mm

• Exklúzne kritériá

- hemorágia na CT

- ischémia nad 1/3 povodia

- warfarin (INR nad 1,7)

- NOAK (št. testy nad 
hornú hranicu normy)

- gravidita / jej predpoklad
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• úspešná rekanalizácia (TICI 2b-3)  80%

• dobrý klinický outcome (mRs 0-2) u 40% pac.
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DEFUSE 2/3, DAWN 
• Odpoveď na rekanalizáciu (endovaskulárna) a pravdepodobnosť dobrého výsledného stavu 

(mRš0-2) nie je časovo závislá u pacientov s tkanivom, ktoré je ešte možné zachrániť   - dobrá 
kolateralizácia, DWI-PWI mismatch

(Lansberg,Cereda et al. aug. 2015 Neurology )

• DEFUSE 3 predpoklady : rast veľkosti  infarktového ložiska je vysoko variabilný, veľa pacientov 
má ešte zachraniteľné tkanivo aj za hranicou 6 hod, dobrá selekcia  CT/MRI ich môže 
identifikovať,  títo pacienti môžu profitovať z moderných endovaskulárnych reperfúznych
techník (G.W.Albers, SLICE, NICE, sept. 2015) 

(T.Andersson, NEURONEWS sept. 2015) 



Projekt TELESTROKE (identifikácia pacienta s 
pravdepodobným uzáverom veľkej intrakraniálnej tepny 

v teréne) 





• Zmena filozofie prednemocničného manažmentu – identifikácia pacienta s 
pravdepodobným uzáverom veľkej intrakraniálnej tepny ešte v teréne, 
nepredlžovať čas prevozom, prijatím do PCC a následným prekladom do KCC 
(TELESTROKE, NIHSS škála, iné škály?)

• Cerebrovaskulárna jednotka je veľmi účinná  v liečbe iCMP, dokonca aj v prípade 
veľmi ťažkého neurologického deficitu

• Selekcia k reperfúznej liečbe  multimodálnymi neurozobrazovacími
vyšetreniami

• Liečba alteplázou v hyperakútnom štádiu mimo štandardov vytvára „nové 
štandardy“?

• Dobrý výsledný stav (outcome) pacienta s iCMP je funkciou  priaznivého pomeru 
času, miery kolateralizácie a výslednej rekanalizácie

• Mechanická trombektómia „funguje“ 

• „Symbiotický“  vzťah EVL a rt-PA



Ďakujem za pozornosť !


