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KRVÁCENÍ NEBO ISCHÉMIE?KRVÁCENÍ NEBO ISCHÉMIE?
 Krvácení do bazálních ganglií Krvácení do bazálních ganglií 

 Stejné symptomy jako akutní ischémie v teritoriu střední mozkové Stejné symptomy jako akutní ischémie v teritoriu střední mozkové 
tepnytepny



  

PATOFYZIOLOGIEPATOFYZIOLOGIE
 Mozková perfúze ml/100gMozková perfúze ml/100g

 50 – 60 ml - normální perfuze50 – 60 ml - normální perfuze
 30 – 50 ml – oligémie30 – 50 ml – oligémie
 20 – 30 ml – kritická perfuze20 – 30 ml – kritická perfuze
 méně než 20 ml nekrózaméně než 20 ml nekróza

 Jádro ischémie – coreJádro ischémie – core
 tkáň propadlá nekrózetkáň propadlá nekróze
 lavinovitě se šířílavinovitě se šíří

 Polostín ischémie – penumbraPolostín ischémie – penumbra
 tkáň na hranici metabolické rezervytkáň na hranici metabolické rezervy
 bez obnovení průtoku - nekrózabez obnovení průtoku - nekróza



  



  

ALGORITMUS ZOBRAZENÍALGORITMUS ZOBRAZENÍ
 NATIVNÍ CTNATIVNÍ CT

 Vyloučení krvácení – možno i jako virtuální zobrazeníVyloučení krvácení – možno i jako virtuální zobrazení
 PERFUZNÍ CTPERFUZNÍ CT

 Posouzení přítomnosti viabilní tkáně ohrožené ischémiíPosouzení přítomnosti viabilní tkáně ohrožené ischémií
 CT ANGIOGRAFIE CT ANGIOGRAFIE 

 Lokalizace okluzeLokalizace okluze



  

ČASNÉ ZNÁMKYČASNÉ ZNÁMKY
 Intracelulární edém Intracelulární edém 

 „„Vymizení“ bazálních gangliíVymizení“ bazálních ganglií
 Setření hranice mezi šedou a bílou hmotouSetření hranice mezi šedou a bílou hmotou



  



  

ČERVENÁ MALÁCIEČERVENÁ MALÁCIE
 Refluxem krve do malatického ložiska dochází k jeho Refluxem krve do malatického ložiska dochází k jeho 

hemorhagické transformacihemorhagické transformaci
 nejde o tříštivou hemorhagiinejde o tříštivou hemorhagii



  

PERFUZNÍ CTPERFUZNÍ CT
 Měřené parametryMěřené parametry

 Mean transit time MTTMean transit time MTT
 Blood volume CBVBlood volume CBV

 Derivovaný parametr Derivovaný parametr 
 Blood flow CBFBlood flow CBF

CBF=CBV/MTT



  

PENUMBRAPENUMBRA
 Polostín ischémie Polostín ischémie 

 Tkáň přežívající díky kompenzačním mechanismům na hranici Tkáň přežívající díky kompenzačním mechanismům na hranici 
života a smrtiživota a smrti

 Nedojde-li k obnovení průtoku, dojde k selhání membránové Nedojde-li k obnovení průtoku, dojde k selhání membránové 
integrityintegrity



  

JÁDRO ISCHÉMIEJÁDRO ISCHÉMIE
 Tkáň již propadlá nekróze Tkáň již propadlá nekróze 

 Výpadek ve všech parametrechVýpadek ve všech parametrech



  

KRITICKÁ PERFUZEKRITICKÁ PERFUZE
 KompezovanáKompezovaná

 vazodilatacívazodilatací
 Dekompenzovaná Dekompenzovaná 

 Již za kompenzačními možnostmi vazodilataceJiž za kompenzačními možnostmi vazodilatace



  



  



  



  

TERITORIUMTERITORIUM
 Text Text 

 texttext



  

SUBKORTIKÁLNÍ INFARKTSUBKORTIKÁLNÍ INFARKT
 Dostatečné leptomeningeální kolaterály Dostatečné leptomeningeální kolaterály 

 Okluze centrálních artérií (M1)Okluze centrálních artérií (M1)



  

SUBKORTIKÁLNÍ INFARKTSUBKORTIKÁLNÍ INFARKT



  

PROGNÓZA ISCHÉMIEPROGNÓZA ISCHÉMIE
 Rozsah jádra ischémie v čase zobrazení Rozsah jádra ischémie v čase zobrazení 

 Kolaterální oběh, úplná nebo neúplná okluzeKolaterální oběh, úplná nebo neúplná okluze



  

ŠPATNÁ PROGNÓZAŠPATNÁ PROGNÓZA



  



  



  



  



  

EXPANZIVNÍ CHOVÁNÍEXPANZIVNÍ CHOVÁNÍ
 Vznik extracelulárního edému výrazně zvýší objem tkáněVznik extracelulárního edému výrazně zvýší objem tkáně

 Vznik herniačních jevůVznik herniačních jevů



  

SPASTICKÁ HYPOPERFUZESPASTICKÁ HYPOPERFUZE
 Text Text 

 texttext



  

 Hyperkoagulační stavy, netypické symptomy Hyperkoagulační stavy, netypické symptomy 
 Déltový příznakDéltový příznak

INTRAKRANIÁLNÍ ŽILNÍ TROMBÓZAINTRAKRANIÁLNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA
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