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Kritická končatinová Ischémia 
Klinický syndróm charakterizovaný:

 kľudovou ischémiou (>2 týždne vyžadujúca analgetiká)

a/alebo 

 prítomnosť ischemických kožných lézií (ulcerácie, gangrény)

Potvrdený členkovým tlakom <50mmHg, prstovým tlakom <30mmHg a 

TCO2 <30mmHg.

KARETOVÁ, D. – BROULÍKOVÁ, a. – BULVAS, M. 2013. Angiologie



Klasifikácia KKI podľa Fontaina a Rutherforda
Fontainova klasifikácia Rutherfordova klasifikácia

štádium klinika stupeň kategória klinika

I asymptomatická 0 0 asymptomatická

IIa mierne klaudikácie I 1 mierne klaudikácie

IIb stredné až ťažké klaudikácie

I 2 stredné klaudikácie

I 3 ťažké klaudikácie

III kľudové bolesti II 4 kľudové bolesti

IV ulcerácia, či gangréna

III 5 malá strata tkaniva

III 6 veľká strata tkaniva

KARETOVÁ, D. – BROULÍKOVÁ, a. – BULVAS, M. 2013. Angiologie



Rizikové faktory KKI 
 Vek > 65 rokov – riziko > 2x

 DM – riziko > 4x

 HLP – riziko > 2x

 Fajčenie – riziko > 3x

 ABI < 0,7 – riziko > 2x

 ABI < 0,5 – riziko > 2,5x

Adam, D. J., & Bradbury, A. W. (2007). TASC II



Prognóza pacientov s KKI  
 1 rok  

- 2 končatiny 45%

○ pokračuje KKI 20%

○ vylieči sa  25%

- amputácia 30%

- mortalita 25%

 2 roky 

- mortalita 32%    

Prognóza pacientov s KKI je porovnateľná s prognózou 
pokročilého malígneho ochorenia. 

Adam, D. J., & Bradbury, A. W. (2007). TASC II



Klasifikácia WIFI
Komponent skóre

0

1
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3

ABI členkový tlak (mmHg) Prstový tlak alebo TcPO2

0 > 0,80 > 100 > 60

1 0,60-0,79 70-100 40-59

2 0,40-0,59 50-70 30-39

3 <0,40 <50 <30

0

1

2

3

Bez symptómov/znakov infekcie

Lokálna infekcia zahŕňajúca len kožu a subkutánnu vrstvu

Lokálna infekcia zahŕňajúca hlbšiu časť kože/podkožnej vrstvy

Syndróm systémovej zápalovej odpovede

W Wound (rana)

I Ischaemia (ischémia)

fI foot Infection (infekcia nohy)

popis

Žiadny vred ( ischemická kľudová bolesť)

Malý, povrchový vred na distálnej nohe alebo chodidle bez gangrény

Hlbší vred s odhalenou kosťou, kĺbom alebo šľachou  + gangrenózne zmeny limitujúce prsty na nohách

Extenzívna hlboká ulcerácia±  postihnutie päty ±  extenzívna gangréna

ABOYANS, V. et al., 2018 (online)



Tabuľka odhadovania rizika amputácie

VELA ORÚS, M. P. et al., 2017 (online)



Liečba KKI 

 Intervencia rizikových faktorov (BMT)

 Vasodilatačná liečba

 Lokálna liečba defektu

 Liečba bolesti 

 Implantácia kmeňových buniek 

 Miechová stimulácia

 Amputácia 

• Revaskularizácia



Cieľ EVL 

• Zabezpečiť pulzatilný tok do postihnutej oblasti 

• Umožniť hojenie rany 

• Zabrániť amputácii

• Zlepšiť kvalitu života pacienta



História EVL
 POBA: 1964, Ch. Dotter – v periférnom riečisku (PTA, PVI)

1977, Andreas Gruentzig, koronárne riečisko (PKI)

 Implantácia stentu ( sPTA): 1985, Hervé Rousseau

 Aterektómia : David Auth 1988, rotačná koronárna aterektómia v koronárnom riečisku

 DEB : 2009 SeQuent Please (B.Braun)

 DES: 2002, Cypher stent (sirolimus), 2004 Taxus (paclitaxel)



POBA
 včasný elastický recoil (5-10% intervencii)

 včasná retrombóza po poškodení endotelu/disekcia (cca7%)

 restenóza (neointimálna hyperplázia(30-40% do 2rokov)

 periférna embolizácia(4-5%)

 TLR(37-55%/12 mesiacov)



sPTA
 Vyrieši,, elastický recoil“

 za cenu  zvýšeného rizika in stent trombózy a restenózy (20-30%/5rokov   v (IF)

 Pri kalcifikovaných léziách 50-70% /  5 rokov

 veľmi dobrá primárna   postprocedurálna priechodnosť (DUS, CTA)

 Potreba použitia účinnej a bezpečnej antitrombotickej liečby 



Antitrombotická terapia
 DAPT ( ASA + Clopidogrel ) minimálne 1 mesiac  po intervencii

 predĺženie podľa typu  intervencie lokalizácie lézie, výsledku intervencie   3-6  

mesiacov.

 Zhodnotiť individuálne  riziko trombózy a riziko krvácavých komplikácii.

 Duálna  inhibícia   100 mg ASA + 2x2,5 mg Rivaroxaban polyvaskulárne

postihnutie  s nízkym rizikom krvácania



DEB PTA,, drug eluting technológia“
 Obmedziť intervenciou navodenú proliferáciu hladkej svaloviny, produkciu 

extracelulárnej matrix a neointimálnu hyperpláziu

 Látky s antiproliferačným účinkom ( paclitaxel, sirolimus)

 Jednoznačný prínos vo  FP  v znížení restenóz a potreby reintervencií



EVL – TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI



Súčasnosť

Rotačná aterektómia Direkcionálna aterektómia

Laserová aterektómia Intravaskulárna litotrypsia

Orbitálna aterektómia



Aterektómia  ,,debulking stratégia“

 odstrániť  plát

zväčšiť  lúmen cievy

 znížiť riziko disekcie

zlepšiť  výsledky   PTA



Orbitálna aterektómia
 Orbitálna rotácia excentricky umiestnenej korunky potiahnutej diamantom

 systém Diamondback  360 a Stehalt 



Laser aterektómia
 Odstránenie aterosklerotických hmôt pomocou fotochemickej energie 

obsiahnutých  v ultralových pulzoch

 Systém Spectranetics Corporation, CO ,  Turbo –Power, Turbo –Elite laser 

katéter 



Rotačná aterektómia
 Plak sa vyrezáva rotujúcimi čepieľkami, ktoré sú umiestnené na špičke a po 

stranách katétra čim sa vytvára  koncentrický  lúmen 

 systém Jetstream Atherectomy  Systém



Intravaskulárna litotripsia
 Odstránenie kalcifikovaných lézii pôsobením akustických rázových vĺn

 Systém Shockwawe Medical.

 Výhoda pri následnej PTA lepšia podajnnosť ciev



Direkcionálna aterektómia

MEDTRONIC EUROPE, 2021. Debulking calcium with Hawkone™ directional atherectomy



Metodika

Obrazová dokumentácia SÚSCCH a.s. Banská Bystrica



Obrazová dokumentácia SÚSCCH a.s. Banská Bystrica



Prehľad štúdií
Štúdia Dizajn Liečba Pacienti a charakteristika lézie Bail out stenting Okamžité výsledky Klinické výsledky

Shammas et al.
randomizovaná 

kontrolovaná štúdia
SilverHawk verzus PTA

 46 intermitentné klaudikácie          

12  KKI                                                             

femoropopliteálne lézie  

27,9%                       

61,2%          

(p:0,017)

embolizácia 64,7% 

verzus 0%

1 ročná TLR 11,1% verzus 

16,7%

DEFINITIVE LE 

2014
multicentrický register SilverHawk 

598 intermitentné klaudikácie        

201 KKI                                                       

655 femoropopliteálne lézie                                          

145 infrapopliteálne lézie

3,2%
embolizácia 3,8%      

perforácia 5,3%

1 ročná priechodnosť 78%                  

amputácie 5%

DEFINITIVE CA 

2014
multicentrický register

SilverHawk s použitím 

distálnej emboloprotekcie

136 pacientov                                         

168 kalcifikované 

femoropopliteálne lézie   

<50% reziduálna 

stenóza v 92% 

prípadov

30 dňová MAE 6,9% N/A

Zeller et al.    

2006
register SilverHawk 

84 pacientov intermitentné                     

klaudikácie a KKI
N/A

100% technická 

úspešnosť

1 ročná priechodnosť     

84%  de novo                     

54% retenóza

TALON             

2006
multicentrický register SilverHawk 

60 pacientov intermitentné 

klaudikácie    +        KKI (748 končatín) 

femoropopliteálne a 

infrapopliteálne lézie   

6,3%
97,6% technická 

úspešnosť
1 ročná TLR 20%

DEFINITIVE AR 

2015

randomizovaná 

kontrolovaná štúdia

Hawk +DCB verzus 

samostané DCB

102 femoropopliteálne lézie             

1:1      

Disekcia: 2 verzus 

19%
N/A

1 ročná priechodnosť     

82,4%                               

verzus                               

71,8%



Budúcnosť
 biodegradabilné stenty (BDS) poskytujú výhody krátkodobej mechanickej 

opory cievnej steny

 redukujú nevýhody  klasických stentov

 Poskytujú  fyziologické hojenie , rekonštrukciu  cievnej poddajnosti a neskorú 

pozitívnu remodeláciu

 MR kompatibilné , poskytujú možnosť dodania liečiva do cievnej steny

 NEVÝHODA : cena ,systém skladovania, ako aj optimálna dĺžka 

antiagregačnej liečby



Záver
 Endovaskulárna liečba má dominantné miesto v EVL KKI. 

 Počet výkonov perkutánnej aterektómie stúpa

 Filozofiou aterektómie je odstrániť / modifikovať ATS plát

 Minimalizovať periprocedurálne disekcie, implantácie stentov

 „stratégia nič nezanechať v cieve“ získava veľkú popularitu 

Napriek všetkému direkcionálnu aterektómiu nemôžeme 

považovať za nadradenú metódu nad PTA.



Ďakujem za pozornosť

Silhouette Of A Man With An Amputated Leg With Crutches (online)
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