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Definícia ALI

• náhly pokles arteriálnej perfúzie končatiny 
spôsobujúci potenciálne ohrozenie jej viability

• mortalita = 7 - 29%



Akútna vaskulárna oklúzia

• Trombóza             embólia

• stúpajúca incidencia
• Muži > Ženy – trombóza 
• Muži = Ženy - embólia

• HK < DK



ALI

• Embolus Trombóza

- arytmia ATS
- KMP bypassy
- PVI stent

koagulopatiekoagulopatie



Zdroje embolizácieZdroje embolizácie

•• KardiálneKardiálne: 75%: 75%•• KardiálneKardiálne: 75%: 75%
»» FAFA: 51%: 51%
»» IMIM: 24%: 24%

–– NekardiálneNekardiálne: 10%: 10%
»» ATS debrisATS debris: 5%: 5%
»» AneuryzmyAneuryzmy: 5%: 5%»» AneuryzmyAneuryzmy: 5%: 5%

–– Po chir. výkonochPo chir. výkonoch: : 
7%7%



EmbolizáciaEmbolizácia

––DistDistáállnana Aorta: 16%Aorta: 16%
–– IliIliakálne riečiskoakálne riečisko: 17%: 17%
––AFCAFC: 44%: 44%––AFCAFC: 44%: 44%
––A. popliteaA. poplitea: 15%: 15%
––HKHK: 8%: 8%
––Viscerálne tepnyViscerálne tepny

Mills, Porter, Mills, Porter, Ann Vasc SurgAnn Vasc Surg, 1994, 1994



Patogenéza akútnej oklúzie

• Akútna arteriálna embólia
- relatívne zdravé tepny- relatívne zdravé tepny

- bez kolaterál

- často závažnejšia ischémia

- bifurkácie

• Akútna arteriálna trombóza• Akútna arteriálna trombóza
- už ATS zmenené artérie

- vytvorený kolaterálny obeh

- ↓ symptomatológia



Závažnosť ALI

• Kapacita existujúcich kolaterál
• Lokalita arteriálnej oklúzie (vzťah k bifurkácii)
• Rozsah oklúzie (↑ oklúzia        ↓ kolaterál)
• Vek uzáveru (apozícia trombózy)• Vek uzáveru (apozícia trombózy)



Klasifikácia ALI Klasifikácia ALI -- RutherfordRutherford

KategóriaKategória OpisOpis Kapil. Kapil. 
plnenieplnenie

ParalýzaParalýza Senz. Senz. 
deficitdeficit

AA VV

II ViabViabilnáilná Nie Nie 
bezprostredne bezprostredne 
ohrozenáohrozená

IntaIntaktnéktné -- -- AuAu
dd

AudAud

IIaIIa OhrozenáOhrozená Zachrániteľná v Zachrániteľná v 
prípade prípade 

IntaIntakkttnéné//spsp
omalenéomalené

-- ParParciálnyciálny __ AudAud

DopplerDoppler

IIaIIa prípade prípade 
intervencieintervencie

omalenéomalené

IIbIIb OhrozenáOhrozená Zachrániteľná v Zachrániteľná v 
prípade prípade 
emergentnej emergentnej 
intervencieintervencie

SpomalenéSpomalené//
chýbachýba

ParParciálnaciálna ParParciálnyciálny __ AudAud

IIIIII IrIreverzibilnáeverzibilná Primárna Primárna 
amputáciaamputácia

ChýbaChýba KompletnáKompletná KompletnýKompletný __ __



LIEČBA

• Konzervatívna   (antikoagulácia)

• Chirurgická   (Fogarty, bypass, amputácia)

• Endovaskulárna (TL, trombektómia, 

kombinované techniky)kombinované techniky)



História

• Prvé odstránenie trombu z tepny –
60. roky – Fogarty katéter

• Perkutánna trombektómia – 1992 –
aspiračný katéter



• Podávanie heparinu i.v. v plnej 

Antikoagulačná liečba ALI

• Podávanie heparinu i.v. v plnej 
antikoagulačnej dávke má byť započaté 
ihneď po stanovení diagnózy ALI, pokiaľ 
jeho podávanie nie je kontraindikované



Chirurgia pri ALI

Fogarty                 Bypass

Rutheford IIb, včasné IIIRutheford IIb, včasné III



Limity
tromboembolektómie

• Zanecháva reziduálny trombus (35-85%)
• Nerieši oklúzie postranných vetiev
• Spôsobuje poškodenie endotelu

– Trombogenita

– Vazospasticita– Vazospasticita

• Nevhodná pri primárnej trombóze



Trombolytická liečba

• V prípade rozhodnutia o trombolytickej • V prípade rozhodnutia o trombolytickej 
liečbe je jednoznačne indikované lokálne 
podávanie trombolytika selektívne do 
trombu

• Systémová TL pri ALI nie je indikovaná



Výhody TL liečby

• Obnovuje prietok• Obnovuje prietok
• Identifikuje culprit léziu ak je prítomná
• Obnovuje kolaterálnu cirkuláciu
• Nespôsobuje traumu drobných ciev
• Možnosť konverzie na elektívnu chirurgiu



Limitácie TL liečby

• Čas
– Náročné pre pacienta aj personál

– Pravdepodobnosť komplikácie stúpa s časom

• Náklady
• Medikácia
• Nutnosť monitoringu• Nutnosť monitoringu
• Opakované angiografie
• Komplikácie



Komplikácie TL liečby

• Hematóm, krvácanie okolo katétra        5-20%• Hematóm, krvácanie okolo katétra        5-20%
• Pseudoaneuryzma 2-4%
• Vzdialené krvácanie 3-5%
• Intrakraniálne krvácanie 1-3%
• Distálna embolizácia 5-15%
• Perikatétrová trombóza 2-4%
• Disekcia/trombóza tepny 1-2%• Disekcia/trombóza tepny 1-2%

Ouriel K et al. J Vasc Surg 1996;23:64-75
Ouriel K et al. Vasc Surg 1994;19:1021-1030

Kandarpa In: Ouriel K, ed. Lower Extremity Vascular Disease

Philadelphia: W.B. Saunders, 1995.



Kontraindikácie TL

• Aktívne vnútorné krvácanie, intrakraniálna 
hemorágia

• Pôrod, veľky chir. zákrok < 2 týždne• Pôrod, veľky chir. zákrok < 2 týždne
• Neurochirurgická, očná operácia 1 mesiac
• Hemorágia do GIT 2 týždne
• CMP, veľká trauma 2 mesiace
• Gravidita
• Nekontrolovaná hypertenzia > 180/120
• KPCR < 10 dní• KPCR < 10 dní
• Hemoragická diatéza (TR pod 100000/mm3, INR 

nad 1,8)
• Infikovaný trombus
• Diabetická hemoragická retinopathia



Kombinácia TL + IIb/IIIa

• PROMPT Trial
• Urokinase vs Urokinase + IIb/IIIa
• 70 pacientov (vek oklúzie < 6 týždňov)

• Lepšia priechodnosť PVI za cenu zvýšenia 
hemoragických komplikácií

• Hemorágia: UK + abciximab 8% vs 0%• Hemorágia: UK + abciximab 8% vs 0%
• Limb salvage (90 dní): UK + abciximab 96% vs 80%

Duda et al; Radiology 2001



Mechanická trombektómia

• Debulkácia na obnovenie prietoku• Debulkácia na obnovenie prietoku
• ↓ dávky trombolytika a antiagregancií
• Stent – culprit lézie a rezistentný debris



Mechanická trombektómia

• Zvyšuje procedurálnu úspešnosť liečby
• Znižuje procedurálne riziko• Znižuje procedurálne riziko
• Znižuje náklady

• Izolovaná                 kombinované techniky• Izolovaná                 kombinované techniky



Zariadenia pre mechanickú 
trombektómiu

• Hydrodynamické recirkulačné zariadenia
• Rotačné recirkulačné zariadenia
• Ultrazvukové zariadenia
• Kombinácia mechanickej trombektómie a • Kombinácia mechanickej trombektómie a 

trombolýzy 



Kombinované PMT techniky

• Synchrónne, sekvenčné lytické techniky
• ↓ celkový čas na odstránenie trombu
• Rýchlejšie obnovenie krvného prietoku
• ↓ hemoragických komplikácií• ↓ hemoragických komplikácií



Kombinované PMT techniky

• Široká škála trombektomických zariadení• Široká škála trombektomických zariadení
• Široká škála trombolytík
• Neštandardizované procedúry



Kombinované techniky –
Triple-terapia:

„↓ času,

Aspirácia, PTA, TL u 89 pacientov

„↓ času,
↓ invazivity,
↓ trombolytika “

↓riziko↓riziko

80% prípadov bez TL
90% primárna technická úspešnosť

Zehnder et al. Eur J Endovasc Vasc Surg 2000; 20: 41-46, Swiss Cardiovascular Center, Division Angiology, University Hospital Bern



„Triple terapia“

• Umožňuje extrakciu trombu, PTA a TL 
liečbu ako “all in one” procedúruliečbu ako “all in one” procedúru

• Výrazne znižuje potrebu TL vo 
vysokých dávkach ►↓ incidenciu 
krvácaniakrvácania

↓diskomfort pacienta
↓dobu hospitalizácie 



Faktory ovplyvňujúce výber vhodnej 
intervencie pri ALI 

• lokalizácia a anatómia lézie• lokalizácia a anatómia lézie
• trvanie symptómov
• typ uzáveru
• komorbidity
• prítomnosť kontraindikácií TL• prítomnosť kontraindikácií TL



Závažné/intrakraniálne krvácanie

• Chirurgia TL MT
(TOPAS) (TOPAS)                   (Zehnder)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N=272 n=272 n=89
5.5% 12.5% 0%

0% 1.6% 0%0% 1.6% 0%



PMT vs. Infúzna tombolýza

Urokinase      TrombektómiaUrokinase      Trombektómia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-
dávka TL (IU) 3.5±1 mio.    112.5±55.9
reperfúzia (h) 23.4±0.9 0.6±2.7

(TOPAS)                             (Zehnder)

reperfúzia (h) 23.4±0.9 0.6±2.7

Zehnder et al. Eur J Endovasc Vasc Surg 2000; 20: 41-46



Záchrana končatiny a počet chir. po 6 
mesiacoch

• Chirurgia Urokinase Aspiration• Chirurgia Urokinase Aspiration
(TOPAS) (TOPAS) (Zehnder)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• N=272 n=272 n=89
• 70% 65% 83%• 70% 65% 83%
• 661 315 14 (16%)



Straub Rotarex®
Kombinuje 2 efekty

Vortex fenomén

Venturiho efekt



Rotarex - výhody

• Permanentná mechanická sukcia
↓ rizika distálnej embolizácie a lézie intimy↓ rizika distálnej embolizácie a lézie intimy

• ↓ doby samotnej intervencie
dlhé oklúzie

• OTW (0.018 inch)
• ↓ krvné straty

• Akútne iliakálne oklúzie – crossover prístup

• Odstraňuje akútny, subakútny aj chronický trombus



Naša skúsenosť – 1/2010 – 5/2010

• 11 pacientov
• 7 – IIa, 4 – I• 7 – IIa, 4 – I
• Iliakálne riečisko – 2
• FP riečisko – 9 (krurálne tepny 3)
• 100% technická úspešnosť
• 1 včasný reuzáver (rePVI)• 1 včasný reuzáver (rePVI)











ZÁVER

• ALI predstavuje veľmi závažné ochorenie s 
vysokou morbido-mortalitouvysokou morbido-mortalitou

• Moderná endovaskulárna liečba dnes ponúka 
veľmi efektívnu alternatívu chirurgickej liečby, 
častokrát efektívnejšiu a bezpečnejšiu

• Kombinácia viacerých intervenčných techník • Kombinácia viacerých intervenčných techník 
zvyšuje technickú úspešnosť liečby ako aj jej 
bezpečnosť 


