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Kaj delamo  ?
• SAFE  sodeluje v Evropskih raziskovalnih 

projektih 

• Sodelovanje v raziskavah omogoča
poznavanje  najnovejših raziskovalnih 
dosežkov in sodobnih možnosti zdravljenja
ter zagotovi, da ključna znanja, ki lahko 
rešijo življenja, dosežejo paciente in 
strokovne delavce po vsej Evropi

• Naša glavna naloga je širjenje - distribucija
znanja



Sodelujemo v petih 
raziskovalnih projektih



• SVD (small vesell diseases) je bolezen malega žilja. Prizadene drobne 
možganske arterije in je odgovorna za večino primerov 
znotrajmožganskih krvavitev, za četrtino primerov ishemične možganske
kapi (zamašitev žile) in prispeva k razvoju demence v najmanj 40 %.

• Zaradi pomanjkljivega znanja in nepoznavanja bolezni zaenkrat tudi 
nimamo ustreznega zdravljenja.

• V raziskavi poskušamo najti najpogostejše skupne dejavnike različnih 
bolezni s prizadetostjo malih arterij in najti nove načine zdravljenje za 
posamezne bolezni, ki povzročajo demenco in možgansko kap.

Kaj je skupnega pri možganski kapi in demenci?



ZOOM@SVDs

INVESTIGATE-SVDs

TREAT-SVDs

Slikovne preiskave pri ljudeh

Vključili bomo 1200 bolnikov po možganski kapi, ki je 
bila posledica genetskih ali drugih redkih bolezni 
malega žilja in 450 bolnikov z demenco zaradi bolezni 
malega žilja.

Za opredelitev možganskega pretoka in možganske 
strukture bomo uporabili najzmogljivejše magnetno 
resonančne (MR) naprave. 

V teku so 3 študije z uspešnim vključevanjem bolnikov.



• Pri zdravljenju možganske kapi s trombektomijo, se krvni strdki  s posebnimi 
instrumenti mehansko ostranijo iz možganskih arterij, z  namenom obnovitve 
pretoka krvi v okvarjenem delu možganovine. V specializiranih centrih se je ta 
metoda zdravljenja do sedaj rutinsko uporabljala samo v primeru, ko možganska kap
še ni povzročila pomembne poškodbe možganovine. 

• Raziskava TENSION, ki jo vodijo raziskovalci Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE), bo pokazala ali je ta metoda zdravljenja učinkovita tudi pri najtežjih oblikah 
možganske kapi z veliko okvaro možganovine.

• TENSION raziskava bo pokazala tudi ali je trombektomija učinkovita tudi takrat, ko je 
od prvih znakov možganske kapi minilo več kot 12 ur. 

Raziskava TENSION: Ali je znotrajžilno zdravljenje 
učinkovito tudi pri najtežjih oblikah možganske kapi ?



Novosti pri zbiranju bolnikov
V Heidelbergu trenutno poteka študija na dveh bolnikih!
Ker so se v zadnjih tednih v študijo vključile nove inštitucije smo zelo optimistični, da se bo število bolnikov v naslednjih mesecih 
povečevalo. 
Za začetek študije so pripravljeni v Hamburgu, Bochumu in Munichu. Oktobra je predviden obisk za potrditev začetka študije v 
Würzburgu, Stuttgartu and Dortmundu. Predvideva se, da bo do konca leta možna vključitev bolnikov v vseh izbranih centrih v 
Nemčiji. 

Priprave v ostalih preizkusnih centrih
V vseh ostalih sodelujočih državah je v teku pridobivanje dovoljenj etičnih komisij in priprava mest, kjer bo potekala študija. 

ECRIN in njihove lokalne enote za klinične študije so v s ku z nacionalnimi koordinatorji v vsaki državi in   na posameznih 
območjih. KKS v Heidelbergu podpira vse vključene lokacije v Avstriji in vloge so trenutno v presoji. 

Vir: publikacija raziskave, 
Oktober 2018



• Raziskava PRECIOUS se je pričela junija 2015.

• V prvih dneh po možganski kapi ima približno polovica 
bolnikov zaplete kot so okužbe, povišana telesna temperatura
ali motnje požiranja. Prisotnost teh zapletov je tesno 
povezana s tveganjem za težjo invalidnost ali smrtnost.

• V študiji bo ocenjen vpliv zdravil za preprečitev navedenih 
zapletov. 

• Uporabljena bodo vsem dosegljiva zdravila, pri katerih ni 
potreben predpis zdravnika. Zdravila so preizkušeno varna, 
poceni ter enostavna za uporabo.

Uporaba vsakodnevnih zdravil za zdravljenje 
zapletov možganske kapi



Celotno število vključenih bolnikov : 304
Nadaljevanje študije
Catharina hospital (NL), Tergooi hospital (NL), Leeds General 
Infirmary (UK), Victoria hospital Kirkcaldy (UK), Royal United 
Hospital Bath (UK), Hospital Sw. Lukasza Konskie
(PL) in Universitätsklinikum Leipzig (DE) so uradno  vključeni kot 
sodelujoči centri. 

Nedavne objave: Sistematični pregled učinka telesne
temperature na velikost možganskega infarkta v študijah na 
živalih.
Sistematični pregled in rezultati raziskav o vplivu povišane 
telesne temperature na izhod bolezni po ishemični možganski 
kapi na živalih je bil nedavno objavljen v European Stroke 
Journal. Podatki kažejo, da povišana telesna temperatura 
bistveno poveča okvaro možganovine po ishemični možganski 
kapi. Rezultati potrjujejo možno povezavo med  povišano 
telesno temperaturo in slabšim izidom bolezni pri ljudeh po 
možganski kapi. S tem potrjujejo smotrnost namena raziskave 
PRECIOUS, v kateri se ugotavlja vpliv preventivnega zniževanja 
telesne temperature z antipiretiki v akutnem obdobju po 
možganski kapi. 



Ali lahko zdravljenje z visoko koncentracijo kisika zmanjša posledice 
možganske kapi

• Namen raziskava je ugotoviti ali  lahko enostavna in poceni metoda 
zdravljenja z visokimi koncentracijami kisika v zgodnjem obdobju 
možganski kapi zmanjša posledice možganske kapi.   

• Bolniki z novo nastalo ishemično možgansko kapjo vdihavajo skoraj
čisti kisik s pretokom 40 l/min preko kisikove obrazne maske. S tem se 
vsebnost kisika v krvi vzdržuje na kolikor je mogoče visokem nivoju. 

• Namen hiperoksigenacije je, da se z stalnim dotokom kisika stabilizira 
ogroženo okolico novo nastale možganske lezije. 



Novosti.....

Natančen protokol izvajanja študije PROOF  je bil sprejet po dolgih razpravah strokovnega konzorcija.

Rezultati nekaterih objavljenih študij  v letu 2018 so ponovno vzbudili dvom o uspešnosti 
nekaterih načinov zdravljenja s kisikom. 

Konzorcij  strokovnjakov študije PROOF v sodelovanju z Evropsko skupnostjo trenutno ocenjujejo kako naprej in v  koliki meri 
so rezultati omenjenih študij pomembni za nadaljevanje raziskave.  



Preventiva 
možganske kapi 
pri bolnikih s 
predhodno 
znotrajmožgansko
krvavitvijo.

• Projekt, vreden 6,9 milijonov €, je namenjen bolnikom z atrijsko fibrilacijo 
(AF), ki so predhodno utrpeli znotrajmožgansko krvavitev. AF je pogosta
motnja srčnega ritma, ki se kaže z nerednim ali hitrim utripanjem srca.

• Osnovna PRESTIGE-AF projekta je klinična študija za pridobitev dokazov o 
priporočenih zdravilih za preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z 
atrijsko fibrilacijo. 

• Petletni projekt bo vodil Professor Roland Veltkamp iz medicinskega oddelka 
na Imperial College London. Sodelovalo bo 11 inštitucij iz Velike Britanije in 
Evrope.



PRESTIGE-AF
novosti

• Bolniki z AF in predhodno znotrajmožgansko krvavitvijo 
so redki, zato je malo znanega o antikoagulantnem 
zdravljenju pri njih.

• Tveganje pri zdravljenju AF mora nedvomno upoštevati 
kakršno koli dodatno tveganje za ponovno 
znotrajmožgansko krvavitev.

• Zaradi zgoraj opisanega in zamude pri pridobitvi
dovoljenja etične komisije, bo pridobivanje sodelujočih v 
študiji najverjetneje počasno.

• Upamo, da bodo prvi bolniki v Veliki Britaniji vključeni v 
študijo spomladi leta 2019 , v ostalih institucijah pa 
pozneje tekom naslednjega leta.


