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SPS. Ligos anamnezė

• 42 m. moteris
• Paryčiais rasta kambaryje gulinti, 

apsišlapinusi, su sutrikusia kalba - atsakinėjo į 
klausimus neprasmingai, pavieniais žodžiais



SPS. Gyvenimo anamnezė 

• Prieš ~1 mėn. atlikta laparoskopinė deš. kiaušintakio 
pašalinimo operacija dėl negimdinio nėštumo

• Šiuo metu serga šlapimo takų infekcija, vartoja 
Cefuroksimą po 500 mg 2 k./d.

• Prieš 5-6 m. yra buvęs deš. kojos venų uždegimas
• Kitas ligas neigia
• Nerūko, alkoholio, narkotinių medž. nevartoja
• Kontraceptikų nevartoja



SPS. Neurologinė būklė

• Sąmoninga, kontaktiška
• Atsako į klausimus pavieniais žodžiais 
• Galviniai nervai - n.y. 
• Raumenų jėga kair. rankoje - 4b., kitose 

galūnėse jėga -5b. 
• Jutimų sutrikimo nenurodo
• KKM ir PNM atlieka tiksliai abipus
• Rombergo pozoje kiek nestabili
• Eisena apsunkinta



SPS atlikti tyrimai

• BKT, biocheminis kraujo tyr. – be pakitimų;
• KT - kairėje srityje kortikosubkortikaliai 
švelniai hipodensinės zonos ūminės išemijos 
KT požymiai ACM sin. terminalinių šakų 
baseine. 



Galvos smegenų KT



Neurologijos skyriuje atlikti tyrimai
• Lipidograma: 

• Antifosfolipidiniai Ak:

Bendras cholesterolis 5,97 mmol/l 0 - 5,2 mmol/l

DTL 0,94 mmol/l > 1mmol/l

MTL 4,44 mmol/l 0 - 2,59 mmol/l

TG 1,08 mmol/l 0 - 1,95 mmol/l

AK 5,35 0 - 3,5 

Anti-beta2 glikoproteinas 1 (IgM) 0,69 U/ml norma

Anti-beta2 glikoproteinas 1 (IgG) 0,91 U/ml norma



Neurologijos skyriuje atlikti tyrimai

• Lėtinės infekcijos:
TPHA neigiama

Anti - ŽIV neigiama

IgG prieš B. burgdorferi neigiama

IgM prieš B. burgdorferi neigiama



Galvos smegenų MRT



Neurologijos skyriuje atlikti tyrimai
• DUPLEX: be hemodinamiškai reikšmingų stenozių
• TKSS: be hemodinamiškai reikšmingų stenozių

• TKD - AOA diagnostika su abipusiu VSA M1 segm. 
monitoravimu: abipus iš viso fiksuoti 83 MES. 



Neurologijos skyriuje atlikti tyrimai
Transtorakalinė širdies echoskopija: 
TPP srityje registruojama nedidelė 
šuntinė tėkmė iš kairės į dešinę, 
netrikdanti hemodinamikos. 
Echokontrastinis tyrimas echokontrastas 
iš DP pateko į KP (atvira ovalioji anga).

Transezofaginė širdies echoskopija:
Apžiūrėta TPP - matoma min tėkmelė iš 
kairės į dešinę - pridengta foramen 
ovale. DP, arčiau TPP, matoma judri 
Eustachijaus vamzdžio liekana.



Neurologijos skyrius. Atlikti tyrimai

Krūtinės ląstos kontrastinis KT tyr.: 
AV malformacijoms būdingų pakitimų, aiškių 
šuntų nematyti. 

DL3 bazinių segmentų PA šakoje matomas k/m 
prisipildymo defektas, būdingas PE. 



Neurologijos skyriuje atlikti tyrimai

Kojų venų echoskopija: abipus v. femoris, v. poplitea 
praeinamos, spūdžios, spindžiuose trombų nematyti. 
Kraujotaka registruojama gerai.



Neurologijos skyrius. Skirtas 
gydymas

• Antiagregantai (tab. ac. Acetylsalicylici 100 mg 1k/d)
• Dislipidemijos gydymas (dieta, tab. Atorvastatini 20mg 

1k/d)
• Sol. Fraxiparini 0,6 x 2k/d  -> tab. Rivaroksabani  15mg 2 

k./d. (3 sav.) -> 20 mg 1 k./d.
• Rekomenduota tęsti Rivaroksabaną 6 mėn.
• Rekomenduota genetiko k-ija ir ištyrimas dėl galimų 

trombofilinių būklių
• Pagal kardiologų rekomendacijas pacientei nuspręsta atlikti 
širdies MRT



Ambulatorinės konsultacijos ir 
tyrimai

Širdies MRT: reikšmingos šuntinės kraujotakos 
nefiksuota (Qp/Qs artimas 1), plaučių venų 
anatomija normali

Kardiologo k-ija: kadangi foramen ovale tėkmė 
minimali, embolizacijos epizodas buvo po 
chirurginės intervencijos dubens srityje, 
indikacijų perkateteriniam uždarymui nepakanka



Ambulatorinės konsultacijos ir 
tyrimai

GENETIKO K-IJA:
• Protrombino faktoriaus geno mutacija NENUSTATYTAS.
• Leideno faktoriaus geno mutacija NENUSTATYTAS. 
• MTHFR geno A1298C ir C677T mutacijų tyrimas -
MTHFR gene NUSTATYTAS homozigotinis 
NM_005957(MTHFR): c.[1298A>C];[1298A>C] genotipas 
(p.Glu429Ala). NUSTATYTAS

Genetiko išvada: duomenų už paveldimą trombofiliją nėra.

Homocisteinas: 10,6 µmol/l (6,6-17,8)



Po pusės metų…

Įvyko traukulių priepuolis.
Pasak mamos, po priepuolio pacientė 
nekalbėjo, nusilpo deš. galūnės..

Apie 2 savaites nebevartoja 
antikoaguliantų.



Neurologinė būklė

• Sąmoninga, vangi
• Galviniai nervai n.y.
• Įtariamas regos lauko defektas 

dešinėje
• Dešiniųjų galūnių hemiparezė
• Patologinis Babinskio - refl. dešinėje
• PNM ir KKM atlieka dešinėje su 

dismetrija 

• Sąmoninga, vangi
• Galviniai nervai n.y.
• Įtariamas regos lauko defektas 

dešinėje
• Patologinis Babinskio refl. dešinėje
• PNM ir KKM atlieka dešinėje su 

dismetrija. 



Galvos smegenų KT



Neurologijos skyrius. Atlikti tyrimai

Kojų venų echoskopija: abipus v. femoris, v. poplitea 
praeinamos, spūdžios, spindžiuose trombų nematyti. 
Kraujotaka registruojama gerai.



Neurologijos skyrius

Atlikta AOA perkateterinė uždarymo procedūra.
Gydymui paskirta tab. Aspirini 100 mg x1, tab. 
Clopidogreli 75 mg x1.
Pacientei rekomenduota ambulatorinė hematologo k-ija.



Ambulatorinės konsultacijos ir 
tyrimai

Hematologo k-ija: 

Specifinio gydymo nėra.
Tikslinga skirti 
antikoaguliantus.



Prieširdžių 
pertvaros defektas

Hiperkoaguliacinė 
būklė 



• Apie 25 proc. suaugusiųjų populiacijos turi PPD. 
• Nenustatytas ryšys tarp PPD ir didesnės išeminio insulto 

rizikos.

• Apie 40 proc. kriptogeninį išeminį insultą patyrusiems 
pacientams diagnozuojamas PPD. 

Nedideli defektai, kai nėra dešiniojo skilvelio perkrovos 
požymių, uždaromi šiais atvejais:

- šuntas iš DP į KP lemia kliniškai reikšmingą 
hipoksemiją

- yra paradoksinė embolizacija [1]

Ar kiekvieną PPD reikia uždaryti?.. 



<7b. - rizika vertinama 
individualiai
7b. - 72proc. tikimybė
8b. - 84proc.
9b. - 88proc. 

Paciento charakteristika Balai

Neserga arterine hipertenzija 1

Neserga CD 1

Nesirgęs insultu ar PSIP 1

Nerūko 1

Galvos sm. vaizdiniuose tyrimuose nėra 
žievinio infarkto

1

Amžius:

18 - 29 5

30 - 39 4

40 - 49 3

50 -59 2

60 - 69 1

> 70 0

RoPE skalė (Risk of Paradoxal embolism)



Tyrimų planas prieš diagnozuojant kriptogeninį insultą

Būklės Rekomenduojami tyrimai

Hiperkoaguliacinės būklės BKT, V Leideno faktorius, baltymas C, 
S, antitrombinas III, homocisteino konc., 
antifosfolipidiniai Ak, protrombino 
G20210A mutacija

PV paroksizmai Holter monitoravimas

Širdies trombai, vegetacijos, tumorai; 
mitralinė stenozė

TTE, TEE; širdies KT, MRT

Miego arterijų aterosklerozė DUPLEX, galvos ir kaklo KT/ MRT

Galvos sm. kraujagyslių aterosklerozė Galvos sm. KT, MRT

Aortos lanko ateroma TTE, KTA

Arterinė disekacija kaklo ir krūtinės KTA

Galvos sm. veninių sinusų trombozė MRT (venografija)

May - Thurner sindromas Pilvo organų MRT (venografija)



FVIII aktyvumo padidėjimas. Ar tai 
visada nulemia ligą?..

• Manoma, jog FVIII aktyvumo padidėjimas siejamas 
su 2 kartus didesne išeminio insulto rizika bei didesne 
GVT rizika. [4]

• Tikimybė, jog po pirmo trombozinio įvykio antrasis 
pasikartos per 2 metus, yra 37proc. [5]



FVIII aktyvumo padidėjimas. Ar tai 
visada nulemia ligą?..

• 1 iš 10 atvejų didesnis FVIII aktyvumas gali būti 
randamas sveikoms moterims, vyresnio amžiaus 
žmonėms ir juodaodžiams [3] bei gali būti susijęs su 
aktyvia uždegimine reakcija, nėštumu, stresu, 
vartojant pakaitinę hormonų terapiją

• Nėra rekomenduojama insultu susirgusiems 
pacientams rutiniškai atlikti FVIII aktyvumo tyrimą 
[4].



Žinutė į namus

• Ne visi PPD lemia išeminį insultą
• Hemodinamiškai nereikšmingas PPD, nereiškia 

kliniškai nereikšmingas
• Rutininis krešėjimo kaskados veiksnių ištyrimas 

išeminio insulto atveju nėra tikslingas
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