
Klasifikace:    ALI  x CLI

• ALI (= akutní končetinová ischemie)

Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které ohrožuje 
životaschopnost končetiny

• CLI (= kritická končetinová ischemie)

Klidová ischemická bolest nebo defekt – způsobené 
arteriální obliterací (ohrožují  pacienta amputací v 
průběhu 6-12 měs.)

(pomocné kritérium: kotníkový tlak pod 50-70mmHg, 
prstový tlak či TCPO2 pod 30-50mmHg)

TASC II



Léčba CLI

• Konzervativní léčba (viz ICH DKK) – ale

nemá větší efekt

• Symptomatická léčba:

• Lokální ošetřování

• Antibiotika

• Analgetika

• Léčba přidružených chorob (DM,AS)



Léčba ALI x CLI – porovnání

ALI                           CLI

• LKT – lokální

kontinuální

trombolýza

Pokud nelze, pak:

• Chir.trombektomie

• Mech.rekanalizace

(Rotarex)

• PTA rekanalizace

• Lze použít i LKT

(cca do půl roku)

• Distální bypassy

• Mech.rekanalizace

(laser,SIR)



Léčba CLI

• Konzervativní léčba (viz ICH DKK) – ale

nemá větší efekt

• Symptomatická léčba:

• Lokální ošetřování

• Antibiotika

• Analgetika

• Léčba přidružených chorob (DM,AS)



Léčba ve stadiu CLI – navíc:

• Hyperbarická komora

• Chemická bederní sympatektomie (ústup)

• Prostaglandiny i.v.

• Terapeutická angiogeneze (kmenové 

buňky, růstové faktory) 



Prostaglandiny 

• Starší studie prokázaly hojení defektů

• Novější studie neprokázaly prodloužení

přežití nebo snížení % amputací

(Brass 2006)

• Zatím dle TASC doporučení ANO  (A)

• Jiná medikace u CLI efekt nemá    (B)



Terapeutická angiogeneze

• Genová léčba –vede k neovaskularizaci

(proliferace a migrace endotelií)

• Geny:   řada peptidů = růstových faktorů:

- VEGF vascular endotelial growth factor

- FGF    fibroblast growth factor

- HIF     hypoxia inducible factor  atd.



Mezenchymální buňky (MSC)

• Přítomny v:

- periferní krvi

- tukové tkáni

- kostní dřeni =

BMSC – Bone Marrow  

Stromal Cells

Jsou pluripotentní – mohou 

se měnit mj. v

endotelie cév  



Aplikace BMSC 

při výkonu nutné dvě sestry

• Sterilní

• Nesterilní



Aplikace BMSC - postup

Odběr kostní dřeně z obou lopat kosti kyčelní

- celkem 240 ml dřeně      do vaku s ACD   



Aplikace BMSC - postup

Komprese míst vpichu a sterilní ošetření – pak je

pacient (z polohy na břiše) přetočen na záda   



Aplikace BMSC - postup

Natažení do stříkaček a rozdělení do separátoru 



Aplikace BMSC - postup

Centrifugace 14 minut.



Aplikace BMSC - postup

Oddělení plazmy, natažení kmenových buněk

(získáme 40 ml)



Aplikace BMSC - postup

Promíchání a natažení         Aplikace hluboko i.m.

do aplikační stříkačky           (do ischem.povodí)



Aplikace BMSC -

Celkem 40 inj co 1 cm          Sterilní krytí, bandáž



Indikace BMSC

• ICH DKK IV.st. Fontaine – trofický defekt

• Vyčerpání všech ostatních možností léčby

(selhání intervencí, bypassů i 

konzervativní terapie – posuzuje indikační

komise)



Hlavní kontraindikace BMSC

• Těžká komorbidita (hl.kardiovaskulární)

• Malignita

• Proliferativní retinopatie

• Renální insufficience (kreat nad 250)

• Anemie,trombopenie,leukocytoza i –penie

• Dekomp.DM

• Těžší CHOPN

• Imunosupresivní terapie


