










IŠEMINIS (70%) 

teritorinis: 
     aterosklerotinis 
     embolinis 
     disekacijos pasekmė 
     vazospazmo pasekmė 
hemodinaminis 
vaskulitinis  

HEMORAGINIS (30%) 

hipertenzija 
koagulopatija 
aneurizma 
AVM 
veninė trombozė 
vaskulitas 
amyloidinė angiopatija 
navikas 







PAGRINDINIAI 
FAKTAI 

ŪMAUS INSULTO 
VAIZDAS 

KRAUJAGYSLIŲ 
VAIZDAS (KTA) 

PENUMBRA 
VAIZDAS (PW) 

KT 
PRANAŠUMAI 

* pasiekiama 24val. 
* greita 
* pigi 

[apsunkinta 
vizualizacija 
(pirmomis val.)] 

~100 tikslumas tik PW (svarbu dėl 
tolimesnio gydymo) 

ŽALA 
* radiacija 
* kontrastavimas 
(jautrumas J2 preparatams) 

patikimumas nuo 
vertintojo 

* radiacija 
* būtina k/m (J2) 

*stardatizavimo 
metodų 
*postprocessing 
įrangos trūkumas 
*limituotas ACP 
baseine 

MR 
PRANAŠUMAI 

nenaudojamos k/m J2 DW – l. jautrus per 
30min.  

* pacientams, esant 
inkstų 
nepakankamumui 
* negalint atlikti 
KTA, esant J2 
jautrumui 

ŽALA 
kontraindikacijos:  
* metalo implantai 
* klaustrofobija 
* nesąmoningi 
ligoniai 
* ilgas skenavimo 
laikas 
* apmokytas 
personalas 

limituota *nedaug 
endovaskulinės 
terapijos studijų  
* pervertinama 
penumbra 



perfūzinė būklė audinio būklė arterijų būklė 







IŠEMINIS 
INSULTAS 

trombuota arterija 
85% 

INTRAAKSIALINĖ 
HEMORAGIJA 

kraujavimas į parenchimą 
10% 

SUBARACHNOIDINĖ 
HEMORAGIJA 

kraujavimas apie parenchimą 
5% 



IŠEMINIS 
INSULTAS 

trombuota arterija 
85% 

INTRAAKSIALINĖ 
HEMORAGIJA 

kraujavimas į parenchimą 
10% 

SUBARACHNOIDINĖ 
HEMORAGIJA 

kraujavimas apie parenchimą 
5% 





  obturuota kraujagyslė (dažniausiai a. cerebri media) 



  obturuota kraujagyslė (dažniausiai a. cerebri media) 

  insuliarinės žievės tankio diferencijacijos 
išnykimas; pilkosios ir baltosios medžiagų 
tankio skirtumo sumažėjimas ar išnykimas 



  obturuota kraujagyslė (dažniausiai a. cerebri media) 

  insuliarinės žievės tankio diferencijacijos 
išnykimas; pilkosios ir baltosios medžiagų 
tankio skirtumo sumažėjimas ar išnykimas 



  obturuota kraujagyslė (dažniausiai a. cerebri media) 

  insuliarinės žievės tankio diferencijacijos 
išnykimas; pilkosios ir baltosios medžiagų 
tankio skirtumo sumažėjimas ar išnykimas 

  seklios 
subarachnoidinės 
konveksitalinės vagos   



• 10 taškų 2 pjūviuose ACM baseine 
•  norma 10 iš 10 
•  išeminis židinys -  -1 taškas 
• 7 ir mažiau – ženkli išemija, bloga 
prognozė 



A - KT be k/m 

•  kur patologija?  



A - KT be k/m 

•  kur patologija?  
•  ankstyva diagnostika labai subtili 
(priklauso nuo laiko, KT skiriamosios gebos, 
patirties) 
•  nustatoma 15-60% 
•  jei plati išeminė sritis – bloga 
išeitis 

Ko tikimasi iš KTA? 



A - KT be k/m 
B - KTA rekonstrukcija 



A - KT be k/m 
B - KTA rekonstrukcija 
C - hipodensinė sritis po kontrastavimo  











penumbra 

insultas 



penumbra 

insultas 

KTP/MR PW 













•  2.5val. nuo klinikos pradžios 
•  51m. amžiaus vyras 
•  A – KT  
•  B – MTT žemėlapis  (rodyklės – prailgėjęs laikas) 
•  C – CBV (6.8ml/min/100g; 24% lyginant su kontralateraline 
puse), insulto šerdis 
•  D -  CBF (didesnė sritis nurodo ir penumbros sritį) 

•  KTA (rekonstrukcija) – ACM okliuzija  

!!! 
esant didesnei penumbros apimčiai 
nei insulto (šerdies) - reperfūzija  



•  4val. nuo klinikos pradžios 
•  49m. amžiaus vyras, dešinė hemiparezė 
•  A - KT , hipodensinė kairė parietalinė sritis 
•  B - MTT 
•  C - CBV  (0.63ml/100g) 
•  D – CBF  (8.4ml/min/100g); CBV/CBF analogiškas  
dydis, leistų pasisakyti už penumbrą – revaskuliarizaciją 
•  E - KTA  (baziniai  pjūviai)  ir F KTA (rekonstrukcija) 
ilgas stenozuotas ACI segmentas 



kraujo tėkmė 
(ml/100g/min) 

CBF 
< 8 

CBF 
8-18 

LAIKAS (valandos) 
1 2 3 

20 

15 

10 

  5 

PENUMBRA 

ŠERDIS 

neuronų 
disfunkcija 

neuronų 
mirtis 

normali 
funkcija 
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6val. 







audinio būklė perfūzinė būklė  arterijos būklė  

DWI PWI MRA 












