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NCMP = Urgentný stav!!! 



Nevyhnutné spektrum vyšetrení: 

•  Lab: KO  
           koagulačné parametre (TT, APTT, Quick) 
           základná biochémia (Glc, kreat, hepatálne testy, mineralogram) 
•  EKG 
•  Interné vyšetrenie (vrátane TK, P, Tt) 
•  RTG hrudníka 
•  MR/CT mozgu 
•  DSA 
•  USG extrakraniálnych/ intrakraniálnych tepien (ideálne triplexné    
  USG) 
•  USG monitoring trombolýzy/ USG asistovaná trombolýza 
•  monitoring vitálnych funkcií 
 
 



Zobrazovacia technika: 

1.  Aký je časový interval od vzniku cievnej mozgovej  
      príhody? (často sa jedná o anamnesticky nepresný 
      údaj) 
2. Jedná sa skutočne o ischémiu? (diferenciálna 
    diagnostika) 
3. Aký je rozsah ischemického poškodenia? 
4. Kde sa ložisko nachádza?  
5. Aký je objem nekrotického tkaniva a aký je objem 
    ischemickej penumbry? (Čiže aký je rozsah potenciálne 
    zachrániteľného tkaniva, a aká je miera rizika vzniku 
    reperfúznej hemoragie?) 
6. Aká je etiológia mozgovej ischémie? 
7. Aký je stav zásobenia ischemického ložiska cestou 
    kolaterálneho tepenného riečiska ? 



Natívne CT mozgu 

•  najčastejšie používaná zobrazovacia metóda 
 
Výhody: 
        - dostupnosť 
        - cena 
        - rýchlosť vyšetrenia  
 
Nevýhody: 
        - v akútnej fáze len skoré známky ischémie (cca 58% senzitivita) 
        - nedostatočná rozlišovacia schopnosť  v oblasti mozgového 
kmeňa 
        - nie je možné identifikovať ischemickú penumbru  
        - rozlíšenie akútnych, subakútnych a chronických zmien je často 
          problematické 
           



Media sign 



Príznak inzuly 



Vymiznutie rozdielu šedá/biela hmota, vyhladenie gyrifikácie 



Akútny infarkt ACM 

Media sign Príznak inzuly Edém ncl. lentiformis 



Akútny infarkt ACM 



CT angiografia 

§  zobrazenie magistrálnych mozgových tepien 
§  porovnateľné s inými vaskulárnymi zobrazovacími metódami 
§  aplikácia jódovej kontrastnej látky 
§  vyššia radiačná záťaž 



CTA – oklúzia ACM 



CTA – stenóza ACM 



Perfúzne CT 

1.  Dynamické perfúzne CT 
  
2.   Xe enhanced CT 



Dynamické perfúzne CT 



Zdravý pacient 



Akútna ischemická NCMP  



Xe enhanced CT 



Magnetická rezonancia  

1.  T1 
2.  T2 
3.  T2* 
4.  FLAIR 
5.  DWI/ADC 
6.  PWI 
7.  MRA – 3D TOF 

      - fázové kontrastné 
           - CE MRA 
            



•  Prvé známky zmeny signálu reflektujúce vznik edému 
sa zobrazujú až po približne 16 hodinách od vzniku 
NCMP hypoxemickej 

•  T1 váženie v akútnej fáze NCMP hypoxemickej má 
minimálny význam 

T1 váženie 



•  K postupnému vzostupu signálu dochádza počas 
prvých 24 hodín od vzniku mozgového infarktu 

•  Význam v rámci diferenciálnej diagnostiky  

T2 váženie 



FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery)  

•  vzniká pridaním tzv. inversion recovery pulzu do T1 váženia  
•  umožňuje potlačiť signál mozgovomiechovej tekutiny pri 

zachovaní hyperintenzity danej patologickým procesom, čo 
umožní oveľa presnejšie zobrazenie drobných ischemických 
ložísk  

•  pri oklúzii artérie dochádza k vzostupu signálu 
•  vo veľmi skorej fáze NCMP hypoxemickej je však väčšinou 

negatívne 
•  rozsiahlejšia hyperintenzitná oblasť vo FLAIR obraze 

predstavuje pokročilú ischémiu a je kontraindikáciou 
k reperfúznej liečbe 

•  V rámci diferenciálnej diagnostiky sa FLAIR javí ako 
dostatočne citlivá  metóda na identifikáciu 
subarachnoidálneho krvácania 



T2*-váženie (echoplanar gradient-echo) 

•  detekcia intracerebrálnej hemoragie  
•  veľmi citlivá metóda už vo veľmi skorej fáze 

krvácania 
•  cenná diferenciálne diagnostická pomôcka pri 

potvrdení respektíve vylúčení hemoragie  
•  senzitivita je porovnateľná s CT vyšetrením  



Difúzne váženie a aparentný difúzny koeficient  

•  Princíp vyšetrenia je založený na meraní pohyblivosti 
protónov vody v intercelulárnom priestore  

•  Sekvencia, ktorá sa v súčasnej dobe typicky využíva na 
získanie obrazu DWI je difúzne vážené spin echo-
echoplanárne zobrazenie (DW SE-EPI)  

•  Pri vyšetrení sa dáta získavajú s rôznou difúznou senzitivitou 
(tzv. b hodnota), ktorá charakterizuje difúziu protónov 
vplyvom pulzných difúznych gradientov a môže mať hodnotu 
0 až 2500 s/mm2  

•  V rutinnej klinickej praxi sa zvyčajne používajú sekvencie s b 
hodnotami b=0 s/mm2, b=500 s/mm2 a b=1000 s/mm2. 

•  Zo získaných dát sa vypočíta v rámci in-line postprocessingu 
ADC hodnota a skonštruuje sa ADC mapa  



Difúzne váženie a aparentný difúzny koeficient  

•  ADC - kvantifikuje samotnú difúziu a pohyb protónov  
 
•  Zo získaných dát sa zvykne vypočítať priemerná 

hodnota a to zvyčajne zo sekvencií pri b hodnote 500 
a 1000 s/mm2.  Výsledný „spriemernený“ obraz sa 
nazýva trace (trace DWI a trace ADC).  



Difúzne váženie a aparentný difúzny koeficient  

Skorá fáza ischémie (rádovo minúty): 
 – celulárny edém = redukcia interceulárneho priestoru,                   

v ktorom sa môžu pohybovať protóny vody 
-  vzostup signálu DWI 
-  prudký pokles hodnoty ADC (hypointenzita) 
 
V priebehu času sa hodnota ADC mení: 
-  7-14 deň: - izointenzný signál (pseudonormalizácia) 
-  neskôr: - hyperintenzný 
-  možné odlíšenie starších ischemických zmien od čerstvých 



Perfúzne váženie (PWI) 

Dve možnosti:  
1.  použitie paramagnetickej kontrastnej látky (gadolinium 

DTPA) 
2.  bezkontrastné vyšetrenie technikou arterial spin labeling 

(ASL) 

Sledované parametre: 
•   CBF, CBV, MTT 

•  Identifikácia oblastí s poklesom perfúzie 
•  PWI/DWI = ischemická penumbra? – spochybňovaný 

parameter 



MR angiografia 

2D alebo 3D zobrazenie hlavných tepien mozgu 
(extracerebrálne + Willisov okruh a počiatočné vetvy) 
 
Techniky: 
    - time-of-flight (TOF): 
       spin echo technika – prúdiaca krv je tmavá 
       GRE technika + maximum intenzitiy projection (MIP)  
       2D/3D angiogram 
     - fázové kontrastné MRA 
     - contrast-enhanced MRA (CE MRA) 
 



•  stenóza/oklúzia  
•  disekcia  
•  aneuryzma  
•  arteriovenózna malformácia  

MR angiografia 



Nevýhody: 

MR angiografia 

Natívne techniky:  
-    prítomnosť artefaktov vznikajúcich pri turbulencii 

alebo spomalení prietoku = nadhodnotenie stupňa 
stenózy (odstraňuje CE MRA) 

 
CE MRA: 
-  predĺženie času vyšetrenia 
-  navýšenie ceny vyšetrenia 

Orientačné natívne MRA zobrazenie je v akútnej fáze NCMP 
postačujúce 



MR a akútna CMP  

Výhody: 

-  all in one vyšetrenie 
-  dostatočná diferenciálne diagnostická hodnota 
-  spoľahlivá identifikácia ischémie aj v oblasti zadnej 

jamy 
-  odlíšenie čerstvých ischemických zmien od starších 
-  identifikácia objemu a lokalizácie akútnej ischémie s 

dostatočnou senzitivitou aj špecificitou 
-  perspektívne snáď aj identifikácia ischemickej 

penumbry 
-  rýchle vyšetrenie (cca 11 min.) 
-  umožňuje priame rozhodnutie o spôsobe liečby 



MR a akútna CMP  

Nevýhody: 

-  vysoké finančné nároky na hardware a software             
(1 –1.5 T MR prístroj) 

-  vysoká cena vyšetrenia 
-  malá dostupnosť 
-  potreba 24 hod prevádzky 7 dní v týždni (nutná zmena 

filozofie existujúcich MR pracovísk) 
-  pacienti s kontraindikáciou vyšetrenia 

(kardiostimulátor, TEP ...) 
-  problematickí sú aj nepokojní pacienti – nutnosť 

tlmenia 



MR obraz a stratégia liečby  

Indikácia i.v. trombolýzy: 

1.  DWI/ADC ložisko nepresahuje 2/3 povodia tepny 
2.  FLAIR môže byť ľahko pozitívne 
3.  objem DWI a ADC =  DWI<ADC 
4.  ťažký klinický nález s nálezom relatívne malého ložiska 
      (NIHSS/DWI)    
5.  nejednoznačný názor na využitie PWI/DWI 



MR obraz a stratégia liečby  

Indikácia i.a. trombolýzy alebo akútnej chirurgickej 
dezobliterácie: 
 
1. kritériá ako pri i.v. trombolýze 
2. + dokázaná oklúzia ACC/ACI/kmeňa tepien Willisovho 
okruhu 
 



Vhodný pacient na reperfúznu liečbu 







Rizikový pacient na reperfúznu liečbu 





Nevhodný pacient na reperfúznu liečbu 





Príklad NCMP v oblasti mozgového kmeňa 





Akútna NCMP hemoragická 




