
Souhrn 
 

Cíle: Hlavním cílem práce je formou prospektivní observační studie analyzovat efektivitu, 

bezpečnost a kauzální vztahy léčby pacientů s disekcí krčního úseku arteria carotis interna 

vzniklé spontánně, na podkladě traumatu nebo z iatrogenní příčiny. 

 

Metodika: Metodou retrospektivní analýzy s prospektivním sběrem dat jsme hodnotili soubor 

pacientů, u kterých byla v letech 2010–2020 diagnostikována disekce extrakraniálního úseku 

ACI z příčiny traumatické, iatrogenní nebo idiopatické (tzv. spontánní). U všech pacientů jsme 

sledovali vstupní klinickou symptomatologii a NIHSS, nález na vstupní CTA (ev. DSA), zvolenou 

terapii v akutní fázi, kontrolní zobrazení mozku, medikaci při propuštění pacienta a ve                    

3 měsících klinický stav se zhodnocením NIHSS a mRS se zobrazením krkavic pomocí UZ nebo 

CTA.  

První sledovanou skupinou bylo 38 pacientů se spontánní disekcí ACI. Aktuálně 

asymptomatičtí pacienti po odeznělé TIA nebo pacienti se vstupním NIHSS ≤ 3 byli léčeni 

konzervativně pomocí protidestičkové či antikoagulační terapie. Pacienti s významným 

neurologickým deficitem (NIHSS ≥ 4) byli léčeni pomocí intravenózní trombolýzy, případně 

implantací stentů do oblasti disekce v krčním úseku, mechanickou trombektomií distálního 

emboligenního uzávěru nebo kombinací všech metod.  

Ve druhé skupině bylo zařazeno 16 pacientů s traumatickou disekcí ACI diagnostikovanou 

celotělovým CT v rámci vyšetření pacienta po polytraumatu. Pacienti s poraněním mozku či 

závažnými krvácejícími lézemi byli ponecháni bez antitrombotické terapie do stabilizace stavu 

s časným přechodem na antikoagulační léčbu nízkomolekulárním heparinem v profylaktické 

dávce. Po sanaci krvácivých traumat byla přidána do kombinace protidestičková léčba 

kyselinou acetylsalicylovou. U pacientů, u nichž došlo ke vzniku neurologické 

symptomatologie v souvislosti s disekcí ACI, bylo postupováno přísně individuálně se zvážením 

všech potenciálních rizik spojených s agresivní antitrombotickou léčbou, případně s implantací 

stentu s nutnou duální protidestičkovou léčbou. Všem pacientům se stenózou lumina ACI bylo 

provedeno kontrolní CTA za 2-3 dny k vyloučení závažné progrese nálezu. Dále byli pacienti 

kontrolováni ve 3 měsících pomocí UZ nebo CTA.  

Ve třetí skupině byli sledováni pacienti se závažnou disekcí ACI z iatrogenní příčiny, kteří byli 

rozděleni do 2 podskupin a hodnoceni samostatně. U 5 pacientů vznikla disekce ACI 



s významnou stenózou při endovaskulární léčbě akutní iCMP. Vzhledem k malé velikosti 

souboru pacientů nebyl hodnocen výsledný klinický stav, který by byl zatížen chybou malých 

čísel, a proto jsme se zaměřili pouze na odhad četnosti výskytu. U dalších 5 pacientů vznikla 

závažná disekce ACI při elektivních či semi elektivních katetrizačních výkonech. Pacienti                 

s významnou neurosymptomatologií nebo neurologicky nevyšetřitelní pacienti v celkové 

anestézii s těsnou stenózou a graficky verifikovaným nedostatečným kolaterálním oběhem 

byli léčeni urgentní implantací stentu. Pacienti s iatrogenní disekcí bez neurologického deficitu 

byli léčeni konzervativně. 

  

Výsledky: Ve sledovaném období bylo diagnostikováno celkem 38 pacientů se spontánní 

disekcí krčního úseku ACI. Z tohoto souboru bylo 20 pacientů aktuálně asymptomatických 

nebo s malým neurologickým deficitem (NIHSS ≤ 3) a byli léčeni konzervativně,                                  

13 protidestičkovou a 7 antikoagulační terapií. Účinnost metody v konzervativní větvi                            

v parametru absence jakékoliv nové neurologické symptomatologie v průběhu 3 měsíců byla     

p = 95 (73-100) %, v parametru zachování průtoku v postižené ACI na kontrolním vyšetření ve 

3M byla též p = 95 (73-100) %. Bezpečnost metody definovaná absencí jakékoli významné 

komplikace související s léčbou byla p = 100 (86-100) %. S významným neurologickým 

deficitem (NIHSS 4 - 19) bylo přijato 18 pacientů, jeden pacient byl již mimo terapeutické okno 

a byl léčen pouze konzervativně. Ostatních 17 pacientů bylo směřováno k rekanalizační léčbě. 

U 14 pacientů byla zahájena IVT s následně zvažovaným intervenčním zákrokem, u 6 z nich 

došlo k časné úpravě stavu a od další intervence bylo upuštěno. Celkem 11 pacientů bylo 

indikováno k endovaskulární léčbě, 1x IAT a 1x MT bez ošetření disekce ACI stentem a 9x léčba 

krčního úseku ACI stentem, která byla 2x kombinována s mechanickou trombektomií 

intrakraniálního povodí a 3x byla provedena bez předchozí IVT. Účinnost metody 

v rekanalizační větvi v parametru dosažení dobrého neurologického stavu                                

(NIHSS≤ 3, mRS 0-2) byla p = 88 (64-99) %, v parametru zachování průchodnosti postižené ACI 

bylo dosaženo účinnosti p = 81 (54-96) %. Bezpečnost metody byla p = 94 (71-100) %. Ve 

skupině 9 pacientů indikovaných k akutní implantaci stentu byla účinnost metody v parametru 

dosažení dobrého neurologického stavu 88 %, v parametru zachování průchodnosti postižené 

ACI byla účinnost 67 %. Bezpečnost metody akutní implantace stentu byla p = 100 (67-100) %. 

Pacientů s traumatickou disekcí ACI bylo zaznamenáno 16 z celkem 4145 pacientů vyšetřených 

na CT pro vysokoenergetické trauma (p = 0,4 % [0,2 – 0,6]). Ve 4 případech byl nález na ACI 



oboustranný, 4x (20 %) byla tepna uzavřená, 7x (35 %) se stenózou větší než 80 % a 9x (45 %) 

se stenózou do 80 %. Všichnni pacienti byli léčeni konzervativně. S postupně klesajícím rizikem 

krvácení byla pacientům nasazována farmakologická léčba, a to frakcionovaný 

nízkomolekulární heparin v profylaktické dávce a protidestičkové preparáty. Celkem jsme 

zaznamenali 3 (19 %) neurologické komplikace v souvislosti s disekcí ACI, z toho jedna (6 %) 

těžce invalidizující.    

Iatrogenních disekcí ACI vzniklých při léčbě závažné iCMP bylo zaznamenáno 18 z celkového 

počtu 797 katetrizovaných pacientů. Ve 13 případech (p = 1,6 % [0,9 – 2,8]) se jednalo o drobný 

defekt cévní stěny bez významné stenózy. V 5 případech (p = 0,6 % [0,2 – 1,5]) došlo ke vzniku 

významné stenózy nebo uzávěru ACI, přičemž pouze v 1 případě (p = 0,1 % [0,0 – 0,7]) se pro 

vzniklou okluzivní disekci zamýšlená MT nepodařila úspěšně dokončit. V druhém podsouboru 

bylo hodnoceno 5 pacientů (p = 0,6 % [0,2 – 1,4]) s iatrogenní disekcí ACI z celkového počtu 

863 pacientů po katetrizaci ACI z diagnostických nebo elektivních terapeutických důvodů.      

Dva pacienti byli léčeni konzervativně, třem pacientům byl akutně implantován stent.                    

U 1 pacienta jsme na 3M zaznamenali trvající závažné neurologické postižení, ostatní pacienti 

byli asymptomatičtí, tedy riziko trvalého závažného neurodeficitu z příčiny iatrogenní disekce 

ACI při elektivních výkonech bylo p = 0,1 (0,0-0,6) %. 

 

Závěr: U pacientů s akutně vzniklou spontánní disekcí krčního úseku ACI s méně závažnou 

neurologickou symptomatologií je obecně doporučován konzervativní postup s nutností 

pravidelných kontrol, a toto podporují i námi předložená data. Z analýzy našeho souboru lze 

předpokládat, že při významném neurologickém deficitu je rekanalizační léčba (IVT, 

implantace stentu a mechanická trombektomie) bezpečnou a účinnou metodou léčby.  

U pacientů po vysokoenergetickém traumatu s nálezem stenózy ACI do 80 % na podkladě 

traumatické disekce je obecně riziko neurologických komplikací nízké, i toto potvrzují data 

z našeho souboru. Naopak u pacientů s uzávěrem ACI můžeme čekat trvalé neurologické 

postižení v polovině případů. Při léčbě je nutné postupovat přísně individuálně se zvážením 

všech potenciálních rizik spojených s agresivní antitrombotickou léčbou, případně s implantací 

stentu s nutností duální protidestičkové léčby. 

U pacientů s iatrogenní disekcí ACI vzniklé při léčbě závažné iCMP hodnotíme četnosti výskytu 

této závažné komplikace pod 1 % jako uspokojivý výsledek. Naše výsledky jsou ve shodě se 

srovnatelnými publikovanými pracemi. 



Z analýzy souboru pacientů s iatrogenní disekcí ACI vzniklé při elektivních výkonech se 

můžeme domnívat, že urgentní implantace stentu u pacientů s náhle vzniklým závažným 

neurodeficitem na podkladě hemodynamicky významné disekce ACI z iatrogení příčiny, je 

bezpečnou a účinnou metodou léčby. 
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