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Definícia CLI 

• Chronická ischémia resp. akútne 
zhoršenie chronickej ischémie, ktoré 
ohrozuje celú, prípadne časť končatiny 

 

• Prezentuje sa kľudovou bolesťou > 2 
týždne prípadne nekrózou tkaniva 
(nehojaci sa ulkus, gangréna) 

 

• V prípade absencie úspešnej 
revaskularizácie sa očakáva amputácia 
do 6 mesiacov 



CLI 

• PAO – Rutheford 4, 5, 6 

• 240 000 amputácií v Európe a USA 

• ¼ diabetikov bude mať CLI 

• bez revaskularizácie vedie do 12 mesiacov k 

amputácii v 100% prípadov 



CLI 

• < 50% pacientov po amputácii zostane 

mobilných 

• < 50% pacientov po amputácii prežíva 3-4 roky 

• Primárna amputácia je stále najčastejšou 

liečbou CLI (ABI, zobrazovacie modality) 

• Dokumentovaná 12 mes. záchrana končatiny 

revaskularizáciou – 85-90%!!! 

Strategic Health Resources 



Amputácia  vs  revaskularizácia 

• ↑ mortalita (10%) 

• Dlhšia doba hospitalizácie 

• Len 31% amputovaných je nezávisle 

mobilných 

• Po revaskularizácii – 80% 

 

 



Konzervatívna liečba 

• 5 – 10% liečených konzervatívne 

• > 50% amputácií po 6 mesiacoch 

• 40% mortalita po 12 mesiacoch 

Okrem prípadov, kedy je primárna amputácia nutná 

na záchranu života je pokus o radikálnu 

revaskularizáciu jednoznačne indikovaný 



 

 

• Prežívanie revaskularizovaných pacientov s 

amputáciou je lepšie ako u pacientov bez 

revaskularizácie (p=.009) 

Faglia et al. J Diabetes Complications. 2009 Mar 26  



Endovaskulárna liečba CLI 

• minulosť        nízka technická úspešnosť

    /CTO, BTK/ 

• súčasnosť      82-98% tech. úspech                

   > 85%  záchrana končatiny 

                                      /nové rekanalizačné techniky, 

                                                     SIR, DEB, CBA, kryoPTA, 

excimer laser, DES, BDS, SilverHawk.../     

 

 

 
Soder HK, Manninen HI, Jaakkola P, et al. Prospective Trial of Infrapopliteal Artery Balloon Angioplasty for Critical 
Limb Ischemia: Angiographic and Clinical Results. JVIR 2000;11:1021-1031.  



 



CLI – moderná liečba 

• Nové endovaskulárne techniky 

• Moderná konzervatívna liečba 

• Angiogenéza 



Nové endovaskulárne techniky 

• Moderné rekanalizačné techniky  
       (↑ tech. úspešnosť) 

• Špeciálne balóny  
       (↓ potrebu stentov) 

• Dedikované stenty, DES, BDS  
       (↓ % restenóz) 

• Debulkačné techniky  
       (aterektómia) 



Nekonvečné rekanalizačné techniky 

• Reentry techniky 

• Technika dvojitého prístupu   

   (neúspešná antegrádna rekanalizácia) 

• Loop technika     

   (ADP-a.plantaris, a. plantaris - ADP) 

• Transkolaterálna technika   

   (neúspešná antegrádna, SIR technika) 

 

 



Endoluminálna rekanalizácia 



 



 



SIR 



SIR - reentry 

• Konvenčná technika – katéter, 

vodič 

 

• Reentry inštrumentárium 

zlyhanie 





 



Technika dvojitého prístupu 



Loop technika 



Loop technika 



Transkolaterálna technika 



 



• Použitie nekonvenčných rekanalizačných 

techník je prínosné v prípade zlyhania 

konvenčnej rekanalizácie  

 

 

• Tieto alternatívne techniky zvyšujú technickú 

úspešnosť rekanalizácií komplexných oklúzií, 

čo vedie k zvýšeniu klinickej úspešnosti 

liečby. 



 

 

• Moderný trend rekanalizačnej liečby 

• ↑ technickú úspešnosť 

• ↑ dlhodobú priechodnosť 

• ↓ potrebu použitia stentu 

Henry TD, Schwartz RS, Circulation 2008;118;1309-1311 

Nové dilatačné balóny 



Nové dilatačné balóny 

 

• Dlhé a taperované balóny (dlhé oklúzie) 

 

• Cutting a scoring balóny (rezistentné lézie) 

 

• Kryo balóny 

 

• DEB (balóny povlečené liečivami) 

 

• Balóny s emboloprotekciou 

 



Drug Eluting Balloons - DEB 

• Redukujú bunkovú proliferáciu ako odpoveď na 

traumu cievnej steny po angioplastike 

krátkodobým uvolňovaním liečiv.  



DEB 

• Štandardný PTA balón povlečený matricou – 

paclitaxel, hydrofilný rozdeľovač  
 (urýchľuje uvoľňovanie, kontrola integrity, straty lieku počas 

transportu) 

• Nutnosť dosiahnutia Th hladiny 

• Predilatácia, DEB (30 sekúnd) 

• Uvoľnenie, zatlačenie do steny 

• Paclitaxel zostáva v cievnej stene 28 dní 



2 ročná TLR 
      

Indikácia  Štúdia   Formulácia DEB POBA  

 

  AFS, a. popl.  THUNDER  PACLITAXEL,  15% 52% 

      Iopromid    

   FemPac   13% 50%  

Tepe 2008 NEJM 358(7):689-99.  

Werk 2008 CIRC 118:1358-65.  

DEB vs POBA 



DEB vs. POBA BTK 

                                      POBA        DEB 
• Restenóza(> 50 %)  69 %  31 %

  

 
• Difúzna restenóza/Reoklúzia 56 %  15 %

  

 

Scheinert D., The Dawn of Drug-Elution in Vascular Applications: 

Early Experiences with DEB in Europe, ISET 2010 



DEB 

• Redukcia neointimálnej hyperplázie – redukcia 

restenózy 

• Krátkodobý a strednodobý klinický benefit 

• ↓ potreba stentu v kritických lokalitách – ISR, 

bifurkácie, vetvy, AFS... 

• Prísľub skrátenia nutnosti duálnej 

antiagregácie 



 



ZÁVER 

• Moderné endovaskulárne intervencie ponúkajú 

efektívnu liečbu CLI s nízkym rizikom závažných 

komplikácií 

• Vzhľadom na koncept opakovateľnosti a minimálnej 

invazivity by mali byť preferované ako metóda prvej 

voľby 

• Chirurgické riešenie by malo byť vyhradené pre: 

 – závažné difúzne kalcifikácie 

 – zlyhané PVI s častými restenózami 

 – extenzívnu gangrénu s prolongovaným hojením 


