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2.  Ūminio  insulto  diagnos-ka  

  2.3.4.  Įtariant  ŪGSKS,  visais  atvejais  rekomenduojama  
atlik-  galvos  smegenų  nekontras-nę  KT,  kaip  pirmo  
pasirinkimo  neurovizualizacinės  diagnos-kos  metodą  (I,  A  
įrodymai).  Mul-modalinė  KT  arba  KT  perfuzija/KT  
angiograﬁja  rekomenduo-na  pacientams,  kuriuos  
numatoma  gydy-  IV  trombolize  arba  mechanine  
trombektomija.  Nurodytais  atvejais,  įtariant  ŪGSKS,  galvos  
KT  rekomenduojama  atlik-  nea-dėlio-nai:  

2.  Ūminio  insulto  diagnos-ka  

  2.3.5.  Jei  nuo  ligos  pradžios  praėjo  mažiau  kaip  4,5  val.,  po    
atliktų  tyrimų  reikia  įver-n-  -nkamumo  bei  ne-nkamumo    
kriterijus  intraveninei  trombolizei  ir/ar  mechaninei  trombek-‐  
tomijai,  jei  mažiau  kaip  6  val.–  mechaninei  trombektomijai    

2.  Ūminio  insulto  diagnos-ka  

  2.3.11.  Galvos  smegenų  subtrakcinė  skaitmeninė  
angiograﬁja  skubia  tvarka  rekomenduojama  atlik-  
pacientams,  sergan-ems  SAK  arba  nehipertenzine  ISK,  jei  
nėra  kontraindikacijų  tyrimui  ir  KT  angiograﬁja  arba  MRT  
angiograﬁja  nėra  informatyvi  
(I,  A  įrodymai)    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  bazinis  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.8.2.  stebė-  AKS,  tačiau  ūminiame  periode  jo  ru-niškai    
nemažin-,  išskyrus  atvejus,  kai  yra:    
3.8.2.1.  SI  ir  sistolinis  AKS  >220  mmHg  arba  diastolinis  >120  
mmHg  (IV  klasės  įrodymai);  
3.8.2.2.  ISK  ir  sistolinis  AKS  >  140  mmHg  per  pirmąsias  6  val.  
nuo  simptomų  pradžios;    
3.8.2.3.  SAK  ir  iki  aneurizmos  išjungimo  sistolinis  AKS  ≥180  
mmHg,  (IV,  C  įrodymai);    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  bazinis  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.8.3.  Ligoniui,  kuriam  numatoma  atlik-  trombolizę  arba  
trombektomiją,  AKS  iki  trombolizės  arba  trombektomijos  
pradžios  sumažin-  iki  sistolinio  <185  mmHg,  diastolinio  <110  
mmHg  (p.3.7.6.),  ir  palaiky-  neviršijant  180/105  mmHg  
procedūros  metu  bei  24  val.  po  jos  (I,  B  įrodymai).  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  bazinis  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.8.11.  Esant  gyvybinių  funkcijų  sutrikimui  arba  bū-numui  
skir-  vazopresorių  infuzijas,  stebė-  kraujo  oksigenaciją  ir    
bū-numui    taiky-  DPV,  ligonį  reikia  gydy-  reanimacijos  ir  
intensyvios  terapijos  skyriuje.  Kitos  bazinio  stacionarinio  
gydymo  priemonės  gali  bū-  taikomos  bendro  proﬁlio  
skyriuose  ar  kituose  skyriuose  pagal  ligoninės  vidinę  tvarką.    
Analogija  3.7.9.  punktui  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Išeminio  insulto  gydymas  
3.9.  Iš-kus  išeminiam  ŪGSKS,  reperfuzinė  terapija  
(intraveninė  trombolizė,    mechaninė  trombektomija  arba  jų  
derinys)  -nkamiems  ligoniams  (p.  3.10,  3.11,  3.20,  3.21,  3.22)  
taiky-na  kaip  pirmo  pasirinkimo  gydymo  metodas  (I,  A  
įrodymai).    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Išeminio  insulto  gydymas  
3.11.  Ne-nkamumo  intraveninei  trombolizei  kriterijai:  
3.11.2.  nuo  ne  vitamino  K  antagonistų  (naujųjų  geriamųjų  
an-koaguliantų)  (-esioginių  trombino  ar  faktoriaus  Xa  
inhibitorių)  pasku-nės  dozės  suvartojimo  praėjo  mažiau  kaip  
24  val.;    
Laikas  prailgintas  nuo  14  iki  24  val.!  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Išeminio  insulto  gydymas  
3.11.  Ne-nkamumo  intraveninei  trombolizei  kriterijai:  
3.11.17.  greitai  gerėjan-  neurologinė  simptoma-ka  arba  yra  
izoliuotas    lengvas  neurologinis  deﬁcitas;    
3.11.18.  per  pasku-nes  48  val.  ligoniui  buvo  skirtas  heparinas  
ir    yra  prailgėjęs  ADTL  ≥2  kartus  viršija  viršu-nę  normos  ribą,  
arba  nuo  pasku-nės  MMMH  dozės  paskyrimo  praėjo  mažiau  
kaip  12  val.    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.12.  Intraveninės  trombolizės  atlikimo  sąlygos:  
3.12.1.  Intraveninės	
  trombolizės	
  atlikimo	
  sąlygos:  
atliekama  reanimacijos  ir  intensyvios  terapijos,  arba  
neurologijos  skyriuje  ar  esant  nea-dėlio-nam  bū-numui  gali  
bū-  atliekama  kitame  skyriuje,    jei  išpildomi  3.9-‐3.16  punktų  
reikalavimai;    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.16.  Ligonio  stebėjimas  ir  papildomas  gydymas  trombolizės  
metu  ir  po  jos:  
3.16.1.  neurologinė  būklė  dinamikoje  ver-nama  kas  30  min.  
rt-‐PA  infuzijos  metu,  kas  2  val.  –  sekančias  6  val.,  ir  kas  8  val.  –  
sekančias  16  val.;    
3.16.2.  neurologinė  būklė  ver-nama  pagal  NIH  insulto  skalę  
ligoniui  atvykus,  po  2  val.  nuo  trombolizės  pradžios,  po  24  val.  
ir  po  7  parų  arba  išrašant  iš  skyriaus;  
3.16.3.  AKS,  ŠSD,  oksigenacija  stebima  nuolat  arba  kas  10  
min.  trombolizės  metu,  kas    30  min.  –  sekančias  6  val.,  ir  kas  1  
val.  –  sekančias  16  val.;    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.18.  Heparinas  arba  MMMH  ru-niniam  insulto  gydymui  
nerekomenduojami  (I,  A  įrodymai).  Įver-nus  galimo  
kraujavimo  riziką,  jie  gali  bū-  skiriami  šiose  klinikinėse  
situacijose:  
3.18.1.  kardioembolinis  insultas  su  didele  pakarto-nės  
embolizacijos  rizika  (CHADS2  skalė  ir  jos  modiﬁkacijos  
CHA2DS2-‐VASc)  skalė;  4  priedas	
  )	
  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.20.  Ligoniams,  kuriems  intraveninė  trombolizė  
kontraindikuo-na  arba  neefektyvi  (pasibaigus  intraveninei  
trombolizei  neurologinis  deﬁcitas  sumažėjo  mažiau  kaip  4  
NIHSS  balais  nuo  pradinio),  kaip  alternatyvus  (arba  
papildomas)  gydymo  metodas  gali  bū-  taikoma  mechaninė  
trombektomija  (užsikimšusios  arterijos  atkimšimas  
mechaniniu  būdu).  Ligoniams,  kuriems  yra  žymus  
neurologinis  deﬁcitas  dėl  stambios  ar  vidu-nės  arterijos  
(vidinės  miego  arterijos  distalinio  segmento,  vidurinės  
smegenų  arterijos,  pama-nės  arterijos)  okliuzijos  gali  bū-  
taikoma  mechaninė  trombektomija  (I,  A  įrodymai)  	
  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.21.  Tinkamumo	
  mechaninei	
  trombektomijai	
  kriterijai:	
  
3.21.1.  žinomas  laikas  nuo  simptomų  atsiradimo  pradžios  iki  
arterijos  punkcijos  neviršija  6  val.  karo-diniame  baseine,  12  
val.  –  vertebrobaziliniame  baseine  (esant  pama-nės  
arterijos  okliuzijai);  
3.21.2.  ligonio  amžius  ≤  80  metų.    

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.22.  Ne<nkamumo	
  mechaninei	
  trombektomijai	
  kriterijai:	
  
3.22.1.  ligonis  vartoja  ne-esioginio  veikimo  an-koaguliantus  
ir  TNS	
  >	
  3;  
3.22.2.  nekontroliuojama  arterinė  hipertenzija:  sistolinis  AKS  
>  185  mmHg  arba  diastolinis  AKS  >  110  mmHg  iki  gydymo  
pradžios;  
3.22.3.  gliukozės  koncentracija  kraujyje    <  2,8  mmol/l;  
glikemija  >  22  mmol/l  arba  taikomas  gydymas  hemodialize/
peritonine  dialize;  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.22.  Ne<nkamumo	
  mechaninei	
  trombektomijai	
  kriterijai:	
  
3.21.4.  trombocitopenija  <  30  x  109;  
3.21.5.  žinoma  kraujavimo  diatezė;  
3.21.6.  atliekant  galvos  smegenų  KT,  nustatomi  ISK    arba  
SAK;    
3.21.7.  ūminės  išemijos  zona,  kuri  galvos  KT/MRT  užima  
≥1/3  vidurinės  smegenų  arterijos  teritorijos;  ir/arba  ryškus  
masės  efektas  su  vidurio  linijos  poslinkiu,  paki-mais  
smegenų  kamiene  ar  smegenėlių  pusrutuliuose;      

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.22.  Ne<nkamumo	
  mechaninei	
  trombektomijai	
  kriterijai:	
  
3.22.8.  CNS  pažeidimas  su  didele  kraujavimo  rizika  (tumoras,  
abscesas,  kraujagyslinė  malformacija,  aneurizma  );  
3.22.9.  intrakranijinė  arba  spinalinė  chirurgija,  galvos  
smegenų  trauma  arba  insultas  kitoje  teritorijoje  per  
pasku-nius  3  mėnesius;  
3.22.10.  intrasmegeninė  kraujosruva  anamnezėje;  
3.22.11.  poūmis  bakterinis  endokarditas;  
3.22.12.  sunkios  gretu-nės  ligos  su  bloga  prognoze;  
3.22.13.  esant  nėštumui  sprendžiama  individualiai  
dalyvaujant  akušeriui  ginekologui.  

3.  Insulto  gydymas:  ŪGSKS  specializuotas  gydymas  
Stacionarinis  gydymas  
3.23.  Galu-nį  sprendimą  dėl  gydymo  mechanine  
trombektomija  priima  neurologas  ir  intervencinis  radiologas  
ar  kitas  specialistas,  turin-s  a--nkamą  kompetenciją,    
įver-nęs  3.21  ir  3.22  punktuose  nurodytus  kriterijus.  
3.24.  Visais  atvejais  reperfuzinio  gydymo  tak-ka  ir  gydymo  
metodo  (intraveninės  trombolizės  ar  mechaninės  
trombektomijos)  eiliškumas  yra  individualūs  ir  parenkami  
gydytojo  neurologo  arba  gydytojo  neurologo  kartu  su  
intervenciniu  radiologu  ar  kitu  specialistu,  turinčiu  a--nkamą  
kompetenciją,  ver-nant  aukščiau  išvardintus  atrankos  
kriterijus  (p.  3.10-‐3.11,  3.20-‐3.21).    

3.  Insulto  gydymas:  spontaninės  intrakranijinės  
kraujosruvos  gydymas  

3.26.  (3.21)  Esant  reikalui,  skiriamos  priemonės  koreguo-  
homeostazės  ir  kraujo  spaudimo  nuokrypiams  (p.  3.8).  
Patvir-nus  ūminę  ISK  per  pirmąsias  6  val.  rekomenduojama  
intensyvi  AKS  korekcija  sumažinant  sistolinį  AKS  iki  <140  
mmHg  per  1  val.  (įrodymų  kokybė  –  vidu-nė).    

ESO  2014  

3.  Insulto  gydymas:  spontaninės  intrakranijinės  
kraujosruvos  gydymas  

3.33.  (3.30)  Konservatyvus  spontaninės  SAK  gydymas:  
3.33.3  (3.30.3)    koreguojamas  AKS,  siekiant  sistolinio  kraujo  
spaudimo  120-‐150  mm  HG;  iki  aneurizmos  išjungimo  
sistolinis  AKS  turi  bū-  palaikomas  <  180  mmHg  (IV,  C  
įrodymai);  mažinant  AKS  vidu-nis  arterinis  spaudimas  turi  
bū-  palaikomas  >  90  mmHg;    

ESO  2013  

3.  Insulto  gydymas:  spontaninės  intrakranijinės  
kraujosruvos  gydymas  
3.35.  (3.32)    Nustačius  plyšusią  arterinę  galvos  smegenų  
aneurizmą  (pagrindinis  diagnos-nis  metodas  –  
subtrakcinė  skaitmeninė  angiograﬁja,  papildomai  gali  bū-  
atlikta  KT  angiograﬁja  arba  magne-nio  rezonanso  
angiograﬁja,  (papildomai  gali  bū-  atlikta  subtrakcinė  
skaitmeninė  angiograﬁja),  jeigu  ligonio  būklė  yra  1-‐2-‐3  
balai  pagal  WFNS  skalę  (6  priedas),  aneurizma  turi  bū-  
kuo  greičiau  (per  24  valandas)  išjungta  iš  kraujotakos  
klipsuojant  ar  endovaskulinės  obliteracijos  būdu  (I,  A  
įrodymai).	
    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.5.  Modiﬁkuojamųjų  rizikos  veiksnių…    išplėtota	
  
4.5.1.  rūkan-ems  rekomenduojama  mes-  rūky-,  nes  
įrodyta,  kad  rūkymas  didina  SI  ir  SAK  riziką  (I,  B  įrodymai);  
insulto  ir  miokardo  infarkto  rizikai  sumažin-  
rekomenduojama  draus-  rūky-  viešose  vietose  (IIa,  B  
įrodymai);  
4.5.2.  gausiai  vartojan-ems  alkoholį  rekomenduojama  
mažin-  arba  atsisaky-  jo  vartojimo  (I,  A  įrodymai),  ki-ems  
ribo-  alkoholio  kiekį  iki  2  alkoholio  vienetų  per  dieną  
vyrams,  ir  iki  1  alkoholio  vieneto  per  dieną  nenėščioms  
moterims  (IIb,  B  įrodymai);  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.5.  Modiﬁkuojamųjų  rizikos  veiksnių…  išplėtota  
4.5.3.  mažin-  sočiųjų  riebiųjų  rūgščių  kiekį  dietoje,  daugiau  
varto-  vaisių  ir  daržovių  (I,  B  įrodymai);  rekomenduojama  
Viduržemio  jūros  dieta,  pratur-nta  riešutais  (IIa,  B  įrodymai);  
4.5.4.  turin-ems  antsvorį  (KMI  =  25-‐29  kg/m2)  ir  
nutukusiems  (KMI  ≥  30  kg/m2)  rekomenduojamas  svorio  
mažinimas  (I,  B  įrodymai);  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.5.  Modiﬁkuojamųjų  rizikos  veiksnių…  išplėtota  
4.5.5.  turin-ems  metabolinį  sindromą  rekomenduojama  
atskirų  jo  komponentų  korekcija,  įskaitant  gyvensenos  
įpročių  kei-mą  ir  medikamen-nį  gydymą,  pagal  priimtus  ir  
kitur  nurodytus  principus;  
4.5.6.  rekomenduojamas  reguliarus  ir  pakankamas  ﬁzinis  
aktyvumas  (sveikiems  suaugusiems  –  ne  mažiau  kaip  40  min.  
trukmės  vidu-nė  ar  intensyvi  ﬁzinė  veikla  3-‐4  kartus  per  
savaitę)  (I,  B  įrodymai);  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.5.  Modiﬁkuojamųjų  rizikos  veiksnių…  išplėtota	
  
4.5.7.  moterims,  kurioms  kartojasi  migrenos  su  aura  
priepuoliai,  griežtai  rekomenduojama  nerūky-  (I,  B  
įrodymai)  ir  patar-na  nevarto-  geriamųjų  kontracep-kų  
(ypač  turinčių  estrogenų),  apsvarstant  kitas  apsisaugojimo  
nuo  nėštumo  priemones  (IIb,  B  įrodymai);  dažnai  kartojan-s  
migrenos  priepuoliams  patariama  skir-  proﬁlak-nį  
priepuolius  re-nanx  gydymą  (IIb,  C  įrodymai);  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  

4.7.  Cholesterolio  kiekį  serume  mažinantys  medikamentai  –  
HMG  koenzimo-‐A  reduktazės  inhibitoriai  (sta-nai)  išeminio  
insulto  pirminei  proﬁlak-kai  rekomenduojami  pacientams,  
turin-ems  didelę  širdies  ir  kraujagyslių  ligų  riziką,  arba  MTL-‐
hipercholesterolemiją,  arba  patvir-ntų  aterosklerozinių  
stenozuojančių  pažeidimų  kraujagyslėse,  arba  kitokių  širdies  
ir  kraujagyslių  sistemos  ligos  pasireiškimų  sergan-ems  
cukriniu  diabetu  ir  turin-ems  kitų  insulto  rizikos  veiksnių  (I,  
A  įrodymai)    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.9.  Ne-esioginio  veikimo  geriamieji  an-koaguliantai  
insulto  pirminei  proﬁlak-kai  rekomenduojami  esant  
vidu-nei  ir  didelei  kardioembolijos  rizikai  (≥2  balai  pagal  
CHA2DS2-‐VASc  skalę,  4  priedas),  kai  yra  nustatytas  
embolizacijos  šal-nis  (prieširdžių  virpėjimas,  prisieniniai  
trombai  širdies  ertmėse,  mitralinio  vožtuvo  stenozė,  
širdies  vožtuvo  protezas  ir  kt.)  (I,  A  įrodymai).  ...    
...  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.9.  (tęs)  Esant  protezuo-ems  mechaniniams  širdies  
vožtuvų  protezams,  skiriamos  didesnės  an-koaguliantų  
dozės  (siek-nas  TNS  terapinis  intervalas  –  2,5-‐3,5)  kartu  
su  mažomis  aspirino  dozėmis  (I,  B  įrodymai).    
Ankstyvai  prieširdžių  virpėjimo  diagnos-kai  visiems  
pacientams  virš  65  m.  amžiaus  rekomenduojama  aktyvi  
atrankinė  pa-kra  (skriningas)  šeimos  gydytojų  grandyje,  
ver-nant  pulsą  ir  EKG  (IIa,  B  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.9.  (tęs)  Esant  nevožtuviniam  prieširdžių  virpėjimui  ir  
CHA2DS2-‐VASc  skalės  įverčiui  0,  prieštrombozinis  gydymas  
neskir-nas  (IIa,  B  įrodymai).    
Esant  nevožtuviniam  prieširdžių  virpėjimui,  CHA2DS2-‐VASc  
skalės  įverčiui  1  ir  pakankamai  nedidelei  hemoraginių  
komplikacijų  rizikai,  svarsty-ni  tokie  pasirinkimai:  skir-  
an-koaguliantus,  arba  aspiriną,  arba  prieštrombozinio  
gydymo  neskir-  (IIb,  C  įrodymai).  Pasirenkant  siūloma  
atsižvelg-  į  paciento  kitus  rizikos  veiksnius  (ypač  
intrakranijinės  kraujosruvos  riziką),  vaistų  kainą,  
toleravimą,  vaistų  sąveikos  galimybę  ir  kitas  klinikines  
aplinkybes.    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  

4.16.  Nustačius  prieširdžio  miksomą,  rekomenduojamas  
jos  chirurginis  pašalinimas  (I,  C  įrodymai).  
4.17.  Atviros  ovalinės  angos  perkateterinis  uždarymas  
arba  prieštrombozinis  gydymas  pirminei  insulto  
proﬁlak-kai  nerekomenduojami  (III,  C  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.16.  4.19.  Ultragarsiniu  ir/arba  angiograﬁniu  tyrimu  
patvir-nus  besimptominę  sunkaus  laipsnio  (>70%)  miego  
arterijos  stenozę,  įver-nus  lydinčių  ligų  sunkumą,  ligonio  
amžių  ir  prognozuojamą  gyvenimo  trukmę,  kitas  
individualias  aplinkybes  ir  paciento  nuomonę,  atrink-ems  
pacientams  gali  bū-  rekomenduojamas  revaskuliarizacinis  
gydymas  –  endarterektomija  (IIa,  A  įrodymai)  arba  
stentavimas  (IIb,  B  įrodymai).  Šias  procedūras  
rekomenduojama  atlik-  centruose,  kuriuose  operuotų  
ligonių  perioperacinio  insulto,  miokardo  infarkto  ir  mir-es  
rizika  neviršija  3%.  Prieš  endartektomiją  ir  po  jos  
rekomenduojamas  aspirinas,  jei  nėra  kontraindikacijų  (I,  C  
įrodymai).      

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  Insulto  pirminė  proﬁlak-ka  
4.21.  Esant  besimptominei  miego  ar  slankstelinės  arterijos  
stenozei  turi  bū-  skiriamas  aspirinas  ir  sta-nai,  nustatomi  ir  
-nkamai  koreguojami  ki-  kraujagyslių  rizikos  veiksniai  (I,  C  
įrodymai).  Esant  aterosklerozinės  kilmės  kaklo  arterijų  
stenozei  >50%,  kartą  per  metus  rekomenduojama  karto-  
ultragarsinį  tyrimą  ligos  dinamikai  ir  gydymo  poveikiui  
įver-n-  (IIa,  C  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  pirminė  proﬁlak-ka  
4.24.  Neinvazinis  neplyšusių  intrakranijinių  aneurizmų  
skriningas  gali  bū-  rekomenduojamas  šiems  asmenims:    
4.24.1.  turin-ems  ≥2  pirmos  eilės  giminaičius,  kuriems  buvo  
įvykęs  SAK  arba  diagnozuotos  intrakranijinės  aneurizmos  
(IIb,  C  įrodymai);  
4.24.2.  sergan-ems  autosomine  dominan-ne  inkstų  
policis-ne  liga  ir  turin-ems  ≥1  giminaix,  kuriam  taip  pat  yra  
diagnozuota  inkstų  policis-nė  liga  ir  buvo  įvykęs  SAK  arba  
nustatyta  intrakranijinė  aneurizma  (IIb,  C  įrodymai);  
4.24.3.  yra  nustatyta  kaklo  arterijos  ﬁbroraumeninė  
displazija  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.28.  AKS  mažinantys  vaistai  turi  bū-  skiriami  anksčiau  
negydy-ems  dėl  AH  pacientams,  jei  praėjus  pirmoms  48-‐72  
val.  po  ŪGSKS,  sistolinis  AKS  ≥140  mm  Hg  arba  diastolinis  AKS  
≥90  mm  Hg  (I,  B  įrodymai).    
AKS  mažinančių  vaistų  skyrimas  turi  bū-  atnaujintas  jau  
gydy-ems  dėl  AH  pacientams  praėjus  pirmoms  kelioms  
dienoms  po  pa-rto  SI  ar  PSIP  (I,  A  įrodymai).    Siek-nos  AKS  
ribos  yra  neapibrėžtos  ir  turėtų  bū-  nustatomos  individualiai,  
tačiau  būtų  priim-na  siek-  sistolinio  AKS  <  140  mmg  ir  
diastolinio  AKS  <90  mm  Hg  (IIa,  B  įrodymai).  Pacientams,  
patyrusiems  ūminį  lakūninį  SI,  siek-na  sistolinio  AKS  <130  
mm  Hg  (IIa,  B  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.29.  Pacientams,  patyrusiems  SI  ar  PSIP,  svarsty-ni  
parodymai  atlik-  miego  tyrimą  dėl  galimos  miego  
apnėjos.  Pacientams,  patyrusiems  SI  ar  PSIP  ir  turin-ems  
miego  apnėją,  rekomenduojamas  gydymas  nuola-nio  
teigiamo  slėgio  ven-liacija  (IIa,  B  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.31.  (4.24)  Geriamieji  ne-esioginio  veikimo  
an-koaguliantai  (vitamino  K  antagonistai)  
rekomenduojami  ligoniams,  turin-ems  lė-nį  PV  ar  kitokį  
įrodytą  kardiogeninį  embolų  šal-nį  (I,  A  įrodymai).  Po  
insulto  ar  PSIP  juos  pradė-  skir-  daugeliu  atvejų  reikėtų  
per  pirmąsias  14  dienų  (IIa,  B  įrodymai).  Jie  taip  pat  gali  
bū-  skiriami,  kai  yra  (IIb,  C  klasės  įrodymai):    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.32.  Geriamieji  ne-esioginio  veikimo  an-koaguliantai  
(vitamino  K  antagonistai)  rekomenduojami  daugumai  
ligonių  po  SI  ar  PSIP  ir  patyrusiems  ŪMI:  
  a)  kai  susiformuoja  kairiojo  skilvelio  prisieninis  trombas,  
patvir-ntas  echokardiograﬁja  ar  kitu  vaizdiniu  tyrimu  (I,  C  
įrodymai);    
b)  esant  priekinės  sienelės  ST  segmento  ŪMI  be  įrodyto  
prisieninio  kairiojo  skilvelio  trombo,  tačiau  esant  priekinės  
sienelės  akinezijai  ar  diskinezijai,  patvir-ntai  
echokardiograﬁja  ar  kitu  vaizdiniu  tyrimu  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.32.(tęs)  Ligoniams  po  SI  ar  PSIP  ir  patyrusiems  ŪMI  kai  
susiformuoja  kairiojo  skilvelio  prisieninis  trombas  ar  yra  
priekinės  sienelės  akinezija  ar  diskinezija,  ir  kairiojo  
skilvelio  išstūmimo  frakcija  <40%,  kurie  netoleruoja  
geriamųjų  ne-esioginio  veikimo  an-koaguliantų,  kaip  
alternatyva  3  mėn.  gali  bū-  skiriami  mažos  molekulinės  
masės  heparinai  (MMMH)  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.33.  (4.25)  Ne-esioginio  veikimo  an-koaguliantai  
embolinio  insulto  proﬁlak-kai  dozuojami  palaikant  TNS  
2,0-‐3,0  terapinio  intervalo  ribose  (I,  A  įrodymai),  o  ligoniams    
su  dirb-niu  širdies  vožtuvu  –  palaikant  TNS  2,5-‐3,5  terapinio  
intervalo  ribose  (I,  B  įrodymai)  kartu  su  ace-lsalicilo  rūgš-mi  
mažomis  dozėmis.	
    Įprastai  TNS  kontrolė  atliekama  kartą  per  
mėnesį,  o  ligoniams  su  padidinta  kraujavimo  rizika    –  kartą  
per  dvi  savaites.    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.34.  Kai  yra  didelė  hemoraginės  transformacijos  rizika  (pvz.,  
didelės  apim-es  SI,  hemoraginė  transformacija  matoma  
pirmoje  KT,  nekontroliuojama  hipertenzija,  polinkis  
kraujavimams),  geriamųjų  an-koaguliantų  skirimą  
rekomenduojama  a-dė-  14  parų  (IIa,  B  įrodymai).  
4.35.  Pacientams  su  PV,    kuriems  reikia  laikinai  nutrauk-  
geriamuosius  an-koaguliantus,  -kslinga  paskir-  MMMH  (IIa,  
C  įrodymai)    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.36.  (4.26)  Esant  nevožtuviniam  prieširdžių  virpėjimui  (-ek  
nuola-niam,  -ek  paroksizminiam)  vietoje  ne-esioginio  
veikimo  an-koaguliantų  gali  bū-  rekomenduojami  ne  
vitamino  K  antagonistai  (naujos  kartos  geriamieji  
an-koaguliantai)  –  -esioginiai  trombino  (dabigatranas)  arba  
faktoriaus  Xa  inhibitoriai  (rivaroksabanas,  apiksabanas),  
kuriuos  vartojant  nereikalinga  laboratorinė  krešėjimo  
rodiklių  kontrolė  (I,  A  ir  B  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.37.  (4.27)  Jeigu  indikuo-nų  an-koaguliantų  dėl  kurių  nors  
priežasčių  embolinio  insulto  antrinei  proﬁlak-kai  skir-  
negalima,  rekomenduojami  an-agregantai  (IIb,  B  įrodymai).  
Geriamųjų  an-koaguliantų  (pvz.,  varfarino  ar  kurio  nors  ne  
vitamino  K  antagonisto  (naujos  kartos  an-koagulianto))  
kombinacija  su  an-agregantais  antrinei  insulto  proﬁlak-kai  
visiems  pacientams  nerekomenduojama,  tačiau  gali  bū-  
skiriama,  jei  pacientas  turi  kliniškai  pasireiškiančią  
koronarinę  širdies  ligą,    ūminį  koronarinį  sindromą  ar  stentą  
kurioje  nors  kraujagyslėje  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.38.  (4.28)  Po  nekardioembolinio  SI  arba  PSIP,  esant  
arterijų  aterosklerozei,  išeminio  insulto  ir  širdies  ir  
kraujagyslių  sistemos  ligų  antrinei  proﬁlak-kai  
rekomenduojami  sta-nai  nepriklausomai  nuo  kitų  
klinikinių  aterosklerozinių  širdies  ir  kraujagyslių  sistemos  
ligų  buvimo  (I,  B  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.41.  Pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP  ir  esant  aortos  
lanko  ateromai  rekomenduojami  an-tromboci-niai  vaistai  
(I,  A  įrodymai)  ir  sta-nai  (I,  A  įrodymai).  Varfarino  
efektyvumas  neįrodytas  (IIb,  C  įrodymai).  Aortos  lanko  
endarterektomija  nerekomenduojama  (III,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.42.  Pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP  ir  esant  
ektrakranijinės  miego  ar  slankstelinės  arterijos  dalies  
atsisluoksniavimui  rekomenduojamas  mažiausiai  3-‐6  mėn.  
trukmės  an-trombozinis  gydymas  an-tromboci-niais  
vaistais  arba  an-koaguliantais  (IIa,  B  įrodymai).  Jeigu  
gydant  an-tromboci-niais  vaistais  arba  an-koaguliantais  
pasikartoja  ŪGSKS,  rekomenduojama  apsvarsty-  
endovaskulinio  gydymo  (stentuojant)  galimybę  (IIb,  C  
įrodymai),  o  jeigu  pastarasis  neefektyvus  arba  negalimas  –  
chirurginio  gydymo  galimybę  (IIa,  B  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.43.  Ru-niškai  atliekamų  tyrimų  tromboﬁlinėms  būklėms  
diagnozuo-  nauda  pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP  
neįrodyta  (IIb,  C  įrodymai).  Nustačius  krešumo  sutrikimų,  
an-koaguliantų  skyrimas  priklauso  nuo  krešumo  
sutrikimų  pobūdžio  ir  klinikinės  situacijos  (IIb,  C  įrodymai).  
An-tromboci-niai  vaistai  rekomenduojami  pacientams,  
kuriems  nustaty-  krešumo  sutrikimai,  jeigu  
an-koaguliantai  nebuvo  paskir-  (I,  A  įrodymai).  Ilgalaikis  
gydymas  an-koaguliantais  rekomenduojamas  pacientams  
sergan-ems  gene-ne  tromboﬁlija  ir  patyrusiems  
spontaninę  smegenų  venų  trombozę  ar  nenustatytos  
e-ologijos  karto-nį  SI  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.44.  Pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP  ru-ninis  tyrimas  dėl  
aFL  ak  nerekomenduojamas,  jeigu  jie  neturi  kitų  aFL  
sindromo  klinikinių  pasireiškimų  ir  turi  alternatyvias  išeminio  
įvykio  priežas-s,  tokias  kaip  aterosklerozė,  MA  stenozė,  ar  
PSIP  (III,  C  įrodymai).  Pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP,  
kuriems  nustaty-  aFL  ak  bet  nėra  kitų  aFL  sindromo  kriterijų,  
rekomenduojami  an-agregantai  (I,  B  įrodymai).  Pacientams  
patyrusiems  SI  ar  PSIP  ir  a--nkan-ems  aFL  sindromo  
kriterijus  svarsty-na  an-koaguliantų  skyrimo  galimybė  
priklausomai  nuo  karto-nių  trombozinių  įvykių  ir  kraujavimų  
rizikos  (IIb,  C  įrodymai).  Pacientams  patyrusiems  SI  ar  PSIP  ir  
a--nkan-ems  aFL  sindromo  kriterijus,  kuriems  
an-koaguliantai  neskir-,  indikuo-nas  gydymas  
an-agregantais  (I,  A    įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.45.  An-koaguliantai  rekomenduojami  ligoniams  su  ūmine  
smegenų  veninių  sinusų  tromboze,  individualiais  atvejais  net  
esant  intrasmegeninei  kraujosruvai  (IIa,  B  įrodymai).  
Pacientams  su    smegenų  veninių  sinusų  tromboze  be  
tromboﬁlijos  an-koaguliantai  skiriami  ≥3  mėn.,  vėliau  juos  
keičiant  an-agregantais  (IIa  C  įrodymai)    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.46.  Nėščioms  moterims,  turinčioms  didelę  
trombembolinių  komplikacijų  riziką  (mechaniniai  širdies  
vožtuvai,  PATE,  giliųjų  venų  trombozė  anamnezėje)  gali  bū-  
rekomenduojama:  
4.46.1.  MMMH  du  kartus  per  parą,  dozę  koreguojant  
a--nkamai  gamintojo  pasiūlytam  an--‐Xa  aktyvumui  praėjus  
4  val.  nuo  injekcijos,  arba  
4.46.2.  Nefrakcionuotas  heparinas  po  oda  kas  12  val.  
dozėmis,  kurios  už-krintų  vidu-nio  ADTL  laiko  prailgėjimą  2  
kartus,  arba  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.46.3.  (tęs)  Nefrakcionuotas  arba  MMMH  (kaip  nurodyta  
aukščiau)  iki  13  nėštumo  savaitės,  vėliau  skiriant  vitamino  K  
antagonistus  iki  nėštumo  pabaigos,  kai  prieš  gimdymą  
atnaujinamas  nefrakcionuoto  heparino  arba  MMMH  
skyrimas  (IIa,  C  įrodymai).  MMMH  skyrimas  turėtų  bū-  
nutrauktas  ne  vėliau  kaip  24  val  iki  planuojamo  gimdymo  ar  
cezario  pjūvio  operacijos  (IIa,  C  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.47.  Nėščioms  moterims,  turinčioms  mažą  
tromboembolinių  komplikacijų  riziką,  kai  ne  nėščiosioms  
būtų  rekomenduojami  an-tromboci-niai  vaistai,  
priklausomai  nuo  klinikinės  situacijos  rekomenduojama  
skir-  nefrakcionuotą  hepariną,  MMMH  arba  neskir-  jokio  
gydymo  I-‐ąjį  nėštumo  trimestrą  (IIb,  C  įrodymai).  Nuo  II-‐o  
nėštumo  trimestro  rekomenduojama  skir-  ace-lsalicilinę  
rūgšx  mažomis  dozėmis  (50-‐150  mg  parai)  (IIb,  C  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.49.  Mai-nančioms  mo-noms  turinčioms  didelę  
tromboembolinių  komplikacijų  riziką,  reikalaujančią  gydymo  
an-koaguliantais,  galima  skir-  geriamuosius  
an-koaguliantus,  hepariną  arba  MMMH  (IIa,  C  įrodymai).  
4.50.  Mai-nančioms  mo-noms,  turinčioms  mažą  
tromboembolinių  komplikacijų  riziką,  reikalaujančią  gydymo  
an-tromboci-niais  vaistais,  galima  skir-  mažą  
ace-lsalicilinės  rūgš-es  dozę  (IIb,  C  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.51.  Sprendimas  atnaujin-  an-tromboci-nių  vaistų  skyrimą  
po  įvykusios  ISK,  siejamos  su  an-tromboziniu  gydymu,  
priklauso  nuo  arterinės  ar  veninės  trombembolijos  rizikos,  
karto-nės  ISK  rizikos  ir  bendros  paciento  būklės,  ir  todėl  
privalo  bū-  priimtas  individualiai  kiekvienam  pacientui.  
Pacientams,  turin-ems  sąlyginai  mažą  SI  riziką  –  ir  didelę  
karto-nės  ISK  riziką,  arba  labai  blogos  neurologinės  būklės  
pacientams,  išeminio  insulto  proﬁlak-kai  gali  bū-  skiriami  
an-agregantai  (IIb,  B  įrodymai)      

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.52.  Kada  saugu  atnaujin-  an-koaguliantų  skyrimą  
pacientams  po  ūminės	
  ISK,	
  SAK	
  ar	
  subdurinės	
  hematomos,  
nėra  žinoma.  Daugumai  pacientų  -kslinga  an-koaguliantų  
skyrimo  atnaujinimą  a-dė-  mažiausiai  savaitei  (IIb,  B  
įrodymai).  
4.53.  Pacientams  su  hemoraginiu  smegenų  infarktu  
sprendimas  atnaujin-  an-koaguliantų  skyrimą  priklauso  
nuo  konkrečios  klinikinės  situacijos  ir  parodymų  gydymui  
an-koaguliantais  (IIb,  C  įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.52.  Visiems  pacientams,  turin-ems  simptominę  
ekstrakranijinę  miego  ar  slankstelinės  arterijos  stenozę,  
rekomenduojamas  op-malus  medikamen-nis  gydymas  
an-agregantais,  sta-nais  ir  rizikos  veiksnių  korekcija  (I,  A  
įrodymai).  

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  

4.61.  Esant  stambios  intrakranijinės  arterijos  stenozei  >50%,  
kurios  baseine  įvyko  PSIP  arba  išeminis  insultas,  
rekomenduojama  skir-  ace-lsalicilo  rūgšx  325  mg  per  
dieną,  intensyvią  sta-nų  terapiją  ir  palaiky-  sistolinį  AKS  
<140mmHg  (I,  B  įrodymai).  Jei  yra  sunkaus  laipsnio  
(70%-‐99%)  stambios  intrakranijinės  arterijos  stenozė  ir  jos  
baseine  neseniai  (per  pasku-nes  30  dienų)  įvyko  išeminis  
insultas  arba  PSIP,  gali  bū-  skiriama  klopidogrelio  75  mg/d  ir  
aspirino  kombinacija  90  dienų  (IIb,  B  įrodymai).    

4.  Insulto  proﬁlak-ka:  antrinė  proﬁlak-ka  
4.64.  (4.39)  Įvykus  išeminiam  insultui  arba  PSIP,  nustačius  
atvirą  ovalinę  angą  (AOA)  ir  esant  embolų  šal-niui  kojų  arba  
dubens  venose,  antrinei  proﬁlak-kai  rekomenduojama  skir-  
an-koaguliantus  (I,A  įrodymai).  Jei  an-koaguliantai  
kontraindikuo-ni,  skir-ni  an-agregantai  (I,  B  įrodymai)  ir  
svarsty-nas  skėčio  į  apa-nę  tuščiąją  veną  implantavimas  
(IIa,  C  įrodymai).  AOA  endovaskulinis  uždarymas  gali  bū-  
svarstomas  pacientams,  kuriems  yra  kriptogeninis  insultas,  
nustatyta  AOA  ir  embolų  šal-nis  kojų  arba  dubens  venose  
(IIb,  C  įrodymai).  Jei  nėra  giliųjų  venų  trombozės  požymių,  
AOA  endovaskulinis  uždarymas  ne-kslingas  (III,  A  įrodymai).    

Jatužis D., Rastenytė D., Vilionskis A., 2014.

Įtariamas ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas
Kvėpavimas sutrikęs

Kvėpavimas nesutrikęs

Atstatyti kvėpavimą

Arterinė hipotenzija

Įvertinti AKS

Arterinė normotenzija

Atstatyti normotenziją
Įvertinti glikemiją

Koreguoti glikemiją

Gliukozė kr.
<3 mmol/l

Gliukozė kr.
>3 mmol/l

Arterinė hipertenzija

Sistolinis KS >220 mm Hg
Diastolinis KS >120 mm Hg
Širdies nepakankamumas
Ūminis miokardo infarktas
Aortos atsisluoksniavimas
Ūminis inkstų f-jos nepakankamumas

Koreguoti AKS

Kuo skubiau pristatyti pacientą į specializuotą stacionarą.
Neskirti antiagregantų ir antikoaguliantų.

Jatužis D., Rastenytė D., Vilionskis A., 2014.

Įtariamas ūminis galvos
smegenų kraujotakos sutrikimas
BKT, EKG, gliukozė kr.,
krešėjimo tyrimai
(jei būtina)
Neurologo
apžiūra

KT:
kraujosruva?

SAK

Neurochirurgo konsultacija;
angiografinis tyrimas

Jei randama aneurizma,
jos išjungimas

ICK

AKS korekcija, osmoziniai
diuretikai, bazinis gydymas

Neurochirurgo
konsultacija

TAIP  

NE  

Ūminė smegenų
išemija
Bazinis
gydymas

TAIP  

<4,5 val.
nuo
pradžios
NE  

Atitinka IVT
kriterijus?

TAIP  

NE  

Kraujagyslių UGT:
reikšminga
stenozė?

Antitrombozinis gydymas;
etiologijos įvertinimas;
bazinis gydymas;
ankstyva reabilitacija;
komplikacijų prevencija

Intraveninė
trombolizė
IAT arba
trombektomija?

TAIP  

Angiochirurgo k-ja dėl chirurginio ar
endovaskulinio gydymo;
antitrombozinis gydymas

NE  

