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• 1996 a. iv-TPA kasutusele võtmine (1995a. NINDS uuring).
• 3 – 4,5 tundi sümptomite algusest

Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group*

N Engl J Med 1995; 333:1581-1588Puudused: 
- Sümptomaatilise ICH tekke riski 10 kordne tõus
- Rekanalisatsiooni edukus M1 proksimaalosas 30%, ACI 10%.
- Kui trombi pikkus >8 mm (enamik ICA ja M1 trombe), rekanalisatsiooni edukus <10%.
- Trombi koostis (kolesterool, kaltsium, rasv).
- Kitsas aken, reaalelus trombolüüsi saab ~5% (12-15%) (logistika, vastunäidustused).
- NNT 8.

tPA-ga ravitud proksimaalse soone sulgusega (ICA, M1) 60-80% pt. 90 päeva jooksul  kas surevad ära 

või neil on vähemalt mõõdukas neuroloogiline defitsiit  (nad ei ole funktsionaalselt sõltumatud).

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199512143332401


Alates 1999a. uute meetodite uurimine: i/a trombolüüs, mehaaniline trombektoomia.

Techniques for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke From Intra-Arterial Fibrinolytics to Stent-Retrievers

Laurent Pierot, Sébastien Soize, Azzedine Benaissa, Ajay K. Wakhloo Stroke 2015;46(3);909-14



Eesti Arst 2015; 94(9):561–562

2014-2015a.

~1,8 korda parem tulemus, NNT 2.6

Eesmine tsirkulatsioon: ICA, M1



Revaskularisatsioon – funktsionaalne tulemus.

*TICI2b-3 – täielik angiograafiline revaskularisatsioon



Ravi eesmärk – võimalikult kiire veresoone revaskularisatsioon, et päästa penumbrat.
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http://actilyse.com/overview/pathophysiology



• Aeg sümptomite tekkest kuni 6-8 . . ? tundi.

• Radioloogilised kriteeriumid: 

- natiiv KT: ASPECTS score.

- KTA

- Perfusiooniuuringud.

Patsientide selekteerimine.



Patsientide selekteerimine: AEG
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Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis Jeffrey L. Saver, MD et al JAMA. 2016;316(12):1279-

1289. doi:10.1001/jama.2016.13647 



Patsientide selekteerimine: radioloogilised uuringud.

Natiiv KT uuring.

Saab välistada hemorraagiat.

Mõnikord näha trombi.

Saab hinnata varaseid isheemilisi muutusi (ASPECTS = Alberta stroke 

programe early CT score).
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Varajased isheemilised muutused (vrd. vastaspoolega):

- Parenhüümi hüpodensiivsus (hall-valgeaine piiri kadu)

Pöördumatu       CBV,        CBF – infarct core

- Kortikaalne turse (ajuvao kitsenemine)

Pöörduv     CBV,      CBF – penumbra.

ASPECTS ≤ 5 rekanalisatsioonist pole kasu (kahju?)



Patsientide selekteerimine: radioloogilised uuringud.

KT angiograafia.
-Oklusiooni tase, trombi pikkus.

-MT ravi planeerimiseks kaelaarterite hindamine (vajalik uuring 

alates aordikaarest).

-Willisi ringi anatoomilised variandid.

-Muu patoloogia (tandeemne lesioon, dissektsioon).

-Kollateraalide hindamine.
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Pt 1

Pt 2

~120       

min

~180       

min
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Tan skaala Tan AJNR 2009

Kollateraalide hindamine

• 0 = kollateraalide puudus.

• 1 = <50% MCA varustusalast.

• 2 = >50% MCA varustualast.



Perfusiooniuuringud.

• Ei ole teada täpne sümptomite tekkeaeg (~25% 

juhtudest) (wake-up insult).
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Patsientide selekteerimine: radioloogilised uuringud.

KT: CBV-CBF mismatch.

MRT: DWI-PWI, DWI-FLAIR, DWI-clinical mismatch.



Trombektoomia järgne KT leid.
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M2 oklusioonid.

ESCAPE uuring 16 pt.- pole statistiliselt olulist erinevust.

Mõeldav teha kui oklusioon M2 alguses vasakul pool ja 

kaasneb afaasia.



Tagumine tsirkulatsioon.



Kokkuvõte:
- Mehaaniline trombektoomia on kombinatsioonis i/v trombolüüsiga

(bridging therapy) valikmeetod suure kaliibriga soone 
revaskularisatsiooniks.

- Time is brain. Võimalikult kiire revaskularisatsioon on hea 
funktsionaalse tulemuse võtmeks. 6-8 tundi . . . 

- Õige patsiendi valik. Rad. uuringud.
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Patsient 1 86 a. naine 

Kl. ~11.00 kodus tekkis vasakpoolne hemiparees.

Varasemalt küllaltki hea tervisega, enesehoolduses sõltumatu. 

Südamepuudulikkus, pikaaegselt FA (Marevanravi lõpetud, põhjenduseks 

toodud, et pt võttis ravimit ebaregulaarselt).

EMO-s kl 11.20 Obj: somnolentne, bulbused devieeritud paremale, üle keskjoone 

vasakule ei liigu, NLV s<d, kõne raskelt düsartriline, lihtsamaid korraldusi 

täidab, vasakpoolne hemipleegia, vasakul positiivne Babinski refleks. vas 

taktiilne ja visuaalne neglekt. NIHHS 26p. mRS 5.

44 min peale haigestumist alustatud i/v trombolüüsravi, 78 min trombektoomia.

.



Aeg sümptomite tekkest revaskularisatsioonini ~94 min.

Väljakirjutamisel 6 p pärast:

Patsiendil parees oluliselt taandunud, püsib vaevumärgatav NLV lamenemine 

vasakul ning vasaku käe kerge parees (Barre asendis käsi kergelt vajub). 

Tundlikkus häireteta. Siirdumistel, käimisel ja kõigis igapäevatoimingutes 

iseseisev. 

NIHSS 2, mRS1. 

Patsient 1 86 a. naine 



Kl. 14.00 viimati endises tervislikus seisundis.

Leitud sügava parempoolse hemipareesi ja kõnehäirega. Kaasuvalt kodade 

virvendusarütmia, tarvitab Xareltot (2 päeva jäi vahele, kuna ravim oli otsa 

saanud).

Kl. 17.00 EMO-s:

Obj-lt: teadvusel, totaalne motoorne, osaline sensoorne afaasia, bulbused 

paremale lõpuni ei liigu, parempoolne hemianopsia, paremal näo alumiste 

lihaste parees, parempoolsed jäsemed pleegilised, paremal Babinski refleks. 

NIHSS 22 p.

Kl. 17.15 alustatud i/v trombolüüs, kl.17.48 trombektoomia.

Patsient 2                               46 a. mees.



Aeg sümptomite tekkest revaskularisatsioonini ~240 min.

Väljakirjutamisel 6p pärast:

Pt.l püsib kerge motoorne afaasia, suudab juba pikemate lausetega rääkida, 

kõnnib lühemat maad ka abivahendita, NLV paremal pisut lamedam, 

parem käsi ja jalg vajuvad Barre asendis, paremas käes vähene hüpalgeesia.

Jätkab taastusravi Põhja-Eesti Taastusravikeskuses

NIHSS 5 punkti, Rankin 2 

Patsient 2                               46 a. mees.



Tänan!



Kasutatud kirjandus.
• Mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke: Consensus statementby ESO-

Karolinska Stroke Update 2014/2015, supported by ESO, ESMINT, ESNR and EAN; 

International Journal of Stroke 2016, Vol. 11(1) 134–147

• Endovascular thrombectomy for stroke: current best practice and future goals, 

Bruce C V Campbell et al, BMJ Published 16 February 2016 

• AHA/ASA Guidelines for the early management of patients with acute stroke 2013.

• MRI-Guided Selection of Patients for Acute Ischemic Stroke Curr Opin Neurol. 2014 

August ; 27(4): 425–433.

• The Alberta Stroke Program Early CT Score in clinical practice, Volker Puetz et al, 

article in International Journal of Stroke October 2009.

• ECR 2017 ja CIRSE 2016  online videomaterjalid.
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