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Úloha zobrazovacích metód 

• Správna a detailná diagnóza CMP je kľúčová 

pre ďalší terapeutický postup 

 

• Prvotná diagnóza CMP je klinická  

 

• Neurozobrazovacie metódy diagnózu CMP 

potvrdzujú alebo vylučujú, upresňujú jej typ 

a etiológiu  

 

• Predstavujú základ pre následné terapeutické 

rozhodovanie.    

 

     



Hemoragická CMP 

               

                  Zlatým štandardom zostáva CT 

 

 

 

     



 

CTA  a post-kontrastné CT umožňujú identifikáciu  

príčin ako AVM alebo AN 

 

 

     

Hemoragická CMP 



         Spot-sign v CTA snímkach do 3 hodín od 

vzniku príznakov je nezávislým prediktorom 

rastu hematómu a mortality   

 

 

     

Wada, Stroke, 2007 

Hemoragická CMP 



SWI sekvencie MR sú najcitlivejšie, zobrazujú aj 

tzv. microbleeds 

 

     

Kidwell, JAMA, 2004 

Hemoragická CMP 



Natívne CT mozgu 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zobrazovanie ischemického jadra 



SI-CTA  sú obrazom CBV a majú  porovnateľnú senzitivitu v  

 predikcii definitívneho infarktu ako DWI 

 

     

Schramm, Stroke, 2004 

Zobrazovanie ischemického jadra 



          DWI                                   ADC                            T2 

     

Zobrazovanie ischemického jadra 



•   Perfúzne MR a DWI/PWI mismatch koncept 

•   Perfúzne CT  

   

•    Xenónové CT 

•   PET multitracer 15O2 

•   PET 11C-FMZ (+H215O) 

•   PET 18F-FMISO 

•   SPECT 99TC-HMPAO 

 

Zobrazovanie ischemickej penumbry 



Perfúzne MR a DWI/PWI mismatch koncept  

Zobrazovanie ischemickej penumbry 



     V perfúznom CT je penumbra  CBV / MTT 

 

Zobrazovanie ischemickej penumbry 

Michel, EM-Stroke Med III, 2010 



•  DWI lézia nemusí zodpovedať definitívnemu infarktu 

  

•  PWI lézia nadhodnocuje reálnu oblasť symptomatickej penumbry 

    a zobrazuje aj oblasť tzv. benígnej oligémie 

 

•  Terapeutické štúdie založené na mismatch koncepte  

    (DIAS I, II, DEDAS, EPITHET) sú zatiaľ negatívne  

 

Problémy zobrazovanie ischemickej 

penumbry 



Zobrazovacie mozgových ciev 

 
 

  

•  Ultrasonografia 

•  CT angiografia 

•  MR angiografia 

•  Digitálna substrakčná angiografia 

 



 Ultrasonografia extra a intrakraniálneho riečiska  

 

 
•   hodnotenie morfológie cievnej steny 

•   hodnotenie prietoku 

•   identifikáciu oklúzií 

•   identifikáciu a kvantifikáciu stenóz 

•   posúdenie kolateralizácie 

•   posúdenie rezervnej kapacity 

•   identifikáciu mikroembolizácie 

•   monitoring rekanalizačnej terapie 

•   monitoring vazospasmov 

•   detekciu foramen ovale patens 

 



 CT angiografia a MR angiografia 

 

 

•   hodnotenie morfológie cievnej steny 

•   identifikáciu oklúzií a stenóz 

•   identifikáciu cievnych malformácií 

•   výsledky sú porovnateľné s klasickou angiografiou 

•    diagnostiku disekcií (MR T1 fat sat)     

 

 



 Digitálna substrakčná angiografia 

 

 
•   najvyššiu rozlišovaciu schopnosť  

•   diagnostika cievnych malformácii a vaskulitíd 

•   pre a peri-intervečné plánovanie 

•   neoddeliteľnou súčasťou neurovaskulárnych intervencií 

   



 

 
 

      Porovnanie zobrazovacích metód 

 

 

indikácie výhody  nevýhody 

TCD skrining arteriopatii 

monitoring vazospazmov  

arteriopatie pri sickle cell disease 

bedside 

neinvazivné 

opakovatelné 

kvalita závisla od 

vyšetrujúceho 

 

CT 

 

infarkt, krvácanie, edém 

 

rýchlost 

dostupnosť 

 

↓ senzitivita ako MR 

↓ zadná jama 

↓ včasné a malé infarkty 

MRI detekcia včasnej ischemie 

dif.dg. 

angiografia 

disekcie 

↑ senzitivita ako CT 

↑ zadná jama 

↑ včasne a malé infarkty 

angiografia bez KL 

mismatch, fat sat 

dostupnost 

DSA Arteriopatie, AVM najvyššia rozlišovaciu 

schopnosť 

riziká katetrizacie 



Zobrazovanie v závislosti od času od vzniku  

0-4.5 hodiny CT 

4.5-9 hodín 

alebo nejasné  

     MRI (DWI, PWI, MRA) 

     mismatch  20%?  

     DWI 1/3 MCA?  

 9 hodín spravidla CT 

i.v. rtPA 

i.v. rtPA 

ASA 

Oklúzia ACI, MCA, AB 

v MRA? 

bridging i.v. 

i.a. rtPA 

mech. rek. 



Záver 

•  Nezastupiteľná úloha identifikácii a klasifikácii NCMP 

 

•  Rýchly rozvoj oblasti neurozobrazovania, ktorá je relevantná  

    pre akútny terapeutický postup.  

 

•  Moderné neurozobrazovanie posúva hranice rekanalizačnej 

   liečby a zlepšuje selekciu pacientov, ktorí môžu z danej  

   terapeutickej modality profitovať.   

 

•  Zvyšujú počet pacientov, ktorým môže byť poskytnutá akútna  

   liečba a sú významným prínosom v znižovaní morbidity  

   a mortality cerebrovaskulárnych ochorení. 



Ďakujem za pozornosť 


