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Náhlá cévní mozková příhoda

akutní výpad neurologických funkcí způsobený 
poruchou mozkového  krevního oběhu

 v Evropě je nejčastější příčinou morbidity a  
dlouhodobé inaptibility

 ročně přibývá 100 – 200 nových NCMP
na 100 000 obyvatel

 představují enormní ekonomické zatížení



NCMP – mortalita a morbidita

třetí nejčastější příčinou úmrtí
v průmyslových zemích (15 % z celkové
mortality)

v Evropě na NCMP umírá 63,5 - 173,
4/100 000 obyvatel

do 6 měsíců od příhody umírá cca 50 %,
z přeživších 30 % potřebuje každodenní péči



Náhlé cévní mozkové příhody

1. Ischemický inzult (70 – 80 %)

2. Parenchymatózní krvácení (15 - 20 %)

3. Subarachnoidální krvácení (2 - 5 %)

4. Venózní trombóza



Etiologie ischemického 
inzultu

změny cévní stěny - stenozující, centrální skleróza
tromboembolický uzávěr na podkladě arteriosklerózy
rizikové faktory: hypertenze, hyperlipidémie, DM, kouření
senilní změny cévní stěny, mikroangiopatie

poruchy hemodynamiky
- srdeční insuficience 
- dysrytmie    
- hypotenze



Vznik iktu může vyvolat 
redukce perfuze

pokles TK (IM, antihypertenziva)
embolie (nástěnné tromby u fibrilace síní, po IM)
změna viskozity krve
anémie

Vzácnější příčiny
Arteritis (nodosa), migréna, steal sy a. subclaviae, 
IC expanze



Normální mozek      Penumbra        Infarkt 
Reserva CBF          Edem)

50                      30                   20 

Prahové hodnoty CBF

100 %

15 - 20  %

50  %

Normální CBF

Horní ischemický práh

Dolní ischemický práh

- Ustává elekrická aktivita
- Integrita buněk zachována

- Deplece ATP
- Selhání mitochondrií
- Smrt buňky 



Klasifikace cerebrálních ischemií

Stadium I - asymptomatická stenóza
Stadium II a - TIA - transitorní ischemická ataka

restituce ad integrum do 24 h
Stadium II b - PRIND - prolongovaný ischemický 

deficit 
- trvá déle než 24 h, restituce do 21 dnů

Stadium III - PS - progredující iktus (stroke)
- narůstající symptomatologie 
- částečně reverzibilní

Stadium IV - CS - ukončený iktus (complete stroke) 
- chronický neurologický deficit



TIA
tranzitorní ischemická ataka (1)

V 10 % následuje NCMP do 1 roku.
Příčinou: většinou arteriální stenóza s nástěnnými

pláty

Ischémie karotického povodí:
• ipsilaterální prchavá amaurosa („šedá mlha”)
• prchavý kontralaterální senzomotorický hemisyndrom

s brachiofaciální akcentací  (HK + centr. VII)
• přechodná afázie



TIA
tranzitorní ischemická ataka (2)

Ischémie vertebrobazilárního povodí:
• přechodné parézy okohybných nervů
• dysartrie a dysfagie
• „drop attacks“ bez/krátkou ztrátou vědomí

točivá závrať, nejistá chůze, nystagmus, diplopie, 
nystagmus hučení v uších, pokles sluchu, parestézie 
v obličeji



Charakteristické  symptomy 
NCMP

Charakteristické  symptomy 
NCMP

kontralaterální paréza/plegie nebo porucha čití

afazie, dysartrie, apraxie

poruchy monokulárního vizu

parciální nebo kompletní hemianopie

poruchy vědomí a orientace

diplopie, závrať, nystagmus, ataxie



Postup při NCMP - „7D“Postup při NCMP - „7D“

Detection = identifikace příznaků
Dispatch = prioritní odeslání na iktovou jednotku
Delivery = pacient neprodleně směrován

k rychlé a přesné diagnóze  (CT, MIR)
Door = základní znalost anamnestických dat
Data = provést objektivní a zásadní

vyšetření (CT, MIR, DSA)
Decision = indikace k trombolýze
Drug = trombolýza



Bezprostřední úkolyBezprostřední úkoly

• posoudit – jedná se o stroke? – determinovat možné 
příčiny!

• zahájit monitoraci a léčbu faktorů ovlivňujících  
outcome
– ventilace
– oběh
– oxygenace
– tělesná teplota
– glykémie

• posoudit indikaci pro akutní trombolýzu
• směrovat pacienta na příslušné pracoviště



Anamnéza – klíčové otázkyAnamnéza – klíčové otázky

• přesná doba vzniku a rozvoj neurologické poruchy
• zaměřit se na možné „okno pro trombolýzu“
• byl pacient v této době při vědomí?
• měl v minulosti obdobné stavy?
• abusus alkoholu, hypercholesterolemie
• kontraindikace trombolytické léčby
• průvodní srdeční/cévní onemocnění 
• rizikové faktory: hypertenze, diabetes, kouření, 

antikonceptiva
• aktuální farmakologická léčba



Obecná opatření

vhodnou volumoterapií
aplikací katecholaminů 
- noradrenalin 0,02 – 0,4 µg/kg/min
- dobutamin  2,5 – 10 µg/kg/min

Požadavek normoglykémie
nepodávat infuzi glukózy (24 – 48 h) !

Požadavek normotermie
T > 37,50C antipyretika 

Bakteriální infekce 
cílená léčba antibiotiky

Vyhnout se hypotenziVyhnout se hypotenzi



Monitorace  a terapie 
hypertenze

Nelze doporučit rutinní snižování TK
Výjimkou – extrémní hodnoty:
Ischémie

• systola > 200/220 mmHg
• diastola > 120 mmHg

Krvácení 
• 180/105 mmHg

Doporučené hodnoty:
• Pacienti s hypertenzí v anamnéze: 180/100-105 mmHg
• Bez hypertenze v anamnéze: 160-180/90-100 mmHg



Doporučená farmaka
k léčbě hypertenze

Doporučená farmaka
k léčbě hypertenze

Captopril 6,25 – 15,5 mg  p.o./i.m.

Labetalol 5 – 20 mg i.v.

Clonidin 0,15 – 0,3 mg i.v. 

Metoprolol 10 mg i.v.  

Urapidil 10 – 50 mg následovně 4 - 8mg/h



Computerová tomografieComputerová tomografie

• Rozliší ischémii mozku – intrakraniální krvácení
• Detekuje infarkt mozku

za 2 hod. po vzniku v 60 %
za 3 hod. po vzniku v 80 %

• Spirální  CT-angiografie – spolehlivě detekuje
stav perfúze
intra- a 
extrakraniálních cév





Magnetická rezonanční 
tomografie

Magnetická rezonanční 
tomografie

 Rozliší oblast ischémie – infarktu již po několika 
minutách 

 V kombinaci s angiografií detekuje uzávěr 
intrakraniálních cév

Pozitronová emisní tomografie

Detekuje rozsah penumbry a umožní
odhad rozsahu možné restituce



Ultrazvukové technikyUltrazvukové techniky

Doppler/ Duplexní sonografie
intra/extrakraniálních arterií

identifikuje: stenózy
uzávěr 
rekanalizace
kolaterální oběh

Transesofageální/torakální echokardiografie

identifikuje: kardiální zdroj embolizace



Šest kroků
léčby akutní ischémie mozku

Šest kroků
léčby akutní ischémie mozku

1. Přístrojová diagnóza – umožní terapeutické rozhodnutí

2. Korekce odchylek, které ovlivňují dlouhodobé výsledky léčby: 
krevní tlak, ventilace, glykémie, tělesná teplota

3. Rekanalizace cévního uzávěru

4. Neuroprotekce 

5. Profylaxe a léčba sekundárních komplikací
neurologické: sekundární krvácení, edém mozku, křeče
aspirace, hluboká žilní trombóza, embolie plicnice, dekubity

6. Časná sekundární profylaxe časné recidivy ischemického 
inzultu



Hlavní indikace trombolytické 
terapie (ESICM, EUSI, ČLK 2004)

Hlavní indikace trombolytické 
terapie (ESICM, EUSI, ČLK 2004)

 Klinicky jasná diagnóza s neurologickým deficitem
(NIHSS 4 – 25) trvajícím > 30 minut

 Známý začátek symptomatologie < 3 hod.

 Začátek symptomatologie mezi 3 – 6 hod. (relativní)

 CT vyloučilo intracerebrální krvácení

 Věk 18 – 80 let



Kontraindikace trombolytické 
terapie (ESICM, EUSI, ČLK)

► Začátek symptomatologie > 6 hod., nebo nejistý (relativní)
► Infarkt větší než 1/3 povodí střední mozkové tepny
► Těžký neurologický deficit (fixovaná konjugovaná deviace bulbů, 

hemiplegie a kvantitativní porucha vědomí), NIHSS > 35

► Vysoké riziko krvácení operace v posledních 3 měs., gravidita, 
metastazy, krvácení do GIT, bakteriální endokarditis, závažné 
hepatopatie

► Systémový tlak >190/100, refrakterní hypertenze
► Současná antikoagulační terapie (desagregační není kontraindikací) 

známé poruchy fluidokoagulační rovnováhy
► Rapidní zlepšení symptomatologie během vyšetřování
► Věková hranice sporná (nad 80 let individuálně)



Farmaka užívaná k trombolýzeFarmaka užívaná k trombolýze

Streptokináza Streptase
Kabikinase

Urokináza Ukidan
Rheotromb

Anistrepláze Eminase
Altepláza (rt-PA) Actilyse 
Retepláza Rapilysin 
Tenektopláza Metalyse



Provedení systémové 
trombolýzy

Provedení systémové 
trombolýzy

 Zajistíme dvě periferní žíly
(nezavádět arteriální ani CVP katétr)

 Užíváme rtPA v celkové dávce 0,9 mg/kg
(max. 90 mg)

- 10 % dávky jako bolus i.v.
- zbytek v infuzi během 60 min

 Kontrola TK, vědomí (GCS), neurologický stav (NIHSS)

 Kontrola KO, hemokoagulace 1. den po 6 hod



Indikační kritéria pro lokální 
intraarteriální trombolýzu

Indikační kritéria pro lokální 
intraarteriální trombolýzu

Kontraindikace:
1. obecné:

– hemoragická diatéza/plná warfarinisace
– operace v posledních 3 týdnech
– krvácející gastroduodenální vřed
– těžká komorbidita/aktuální malignita

2. nekorigovatelná hypertenze:
– TK syst. nad 190 mmHg



Primární prevencePrimární prevence

Je zaměřena především na:
• omezení kouření
• změnu stravovacích návyků a redukce tělesné 

hmotnosti
• podpora přiměřené tělesné aktivity
• léčba: hypertenze, srdečních onemocnění, 

hyperlipidémie, cukrovky



Sekundární prevenceSekundární prevence

Může významně snížit pravděpodobnost recidivy mozkového 
infarktu a zahrnuje:

 režimová a léčebná opatření – jako u primární prevence
 specifické medikamentózní postupy – antiagregační a 

antikoagulační terapii 
►lakunární/mikroangiopatický infarkt: ASA 150 – 300 mg

ticlopidin 250 – 500 mg
►kardioembolický infarkt: heparin – APTT vyšší 1,5 – 2x

Warfarin – INR 2,5 – 3,0 (4,0)
►makroangiopatický/hemodynamický - cévní rekonstrukční a     

neurochirurgické operační postupy



Intraparenchymové krvácení (1) 

• tvoří 15 – 20 % nemocných s NCMP
• mortalita se mění s lokalizací

– v neopaliu = 16 %, v capsula interna = 33 %,
v thalamu 40 – 60 až 100 %,

• s věkem
40 – 60 let = 40 %, 61 - 70 let = 50 %, nad 70 let = 80 %,

• nemocní v bezvědomí při primárním vyšetření = 100 %

• ročně přibývá cca 15 nemocných na 100 000 obyvatel

Incidence:



Intraparenchymové krvácení (2)

• komplikace: hypertenzní nemoci, hypertenze renální, 
eklamptické, medikamentózní

• příčinou: ruptura stěny mozkové tepny, mikroangiomy, a-v 
malformace

• typická lokalizace: a. ventriculostriata  (a. haemorrhagica 
Charcot)

• poškozena je: capsula interna  a část bazálních ganglií
• atypická lokalizace: krvácení do mozkových tumorů nebo 

metastáz
• predispozice: trombocytopenie, th. cytostatiky, 

imunosupresivy, antikoagulancii, trombocytární desagregantia 

Charakteristika:



Intraparenchymové krvácení (3)

• krvácení komprimuje mozkovou tkáň
- expanze 4. kompartmentu

• edém mozku a vzestup ICP

• hemi/kvadruparéza

• kvantitativní porucha vědomí

• kortikální porucha  pohledu (dívá se na ložisko)

Dynamika:



Intraparenchymové krvácení (4)

• krvácení do komor
• hluboké koma
• centrální hypertenze 
• hypertermie
• respirační insuficience

Komplikace:



Intraparenchymové krvácení (5)

Lobární
• apoplektický vznik 
• alterace vědomí – kvalitativní i kvantitativní  
• počáteční porucha vědomí nebývá hluboká –

somnolence až sopo
Iniciální kóma  = rozsáhlé krvácení do BG nebo kmene 
s postižením ARAS !

• nauzea, zvracení, cefalea (nitrolební hypertenze)

Supratentoriální:



Intraparenchymové krvácení (5)

• Putaminální  (z a. lenticulostriata)
– hemiparéza až plegie (vždy)
– hlubší kvantitativní porucha vědomí (až kóma)
– fatická porucha (dominantní hemisféra) neglect sy

(nedominantní)
• Thalamická krvácení

– navíc okohybné poruchy (deviace bulbů dolů) 
– již malý objem hematomu může vést k:

• blokádě akveduktu
• transtentoriální herniaci

Supratentoriální:



Hematomy na podkladě 
hemoragické diatézy

Terapie podle vyvolávající příčiny:
• Heparin - antagonizován protaminsulfátem
• Warfarin - vitamin K, čerstvá mražená plasma
• Trombocytopenie - trombonáplav





Intraparenchymové 
krvácení (6)

• Atypické hematomy
– z cévní anomálie
– krvácení do tumoru nebo metastázy
– krvácení do malácie (th. antikoagulancii, 

trombolytická)
– mykotické aneurysma (bakteriální endokarditis)

Supratentoriální:



Intraparenchymové 
krvácení (7)

Progrese klinického nálezu
– vlivem sekundárních poruch – edém mozku, rozvoj 

konu,
– kraniokaudální deteriorace
– pokračující krvácení – (poruchy hemokoagulace),
– krvácení do thalamu a BG
– provalení do komorového systému

• časná porucha vědomí
• akutní obstrukční hydrocefalus (20 – 30 %)

Supratentoriální – průběh:





Přístupy k supratentoriálnímu 
krvácení

1. zajištění adekvátní ventilace a oxygenace / intubace (velké 
hematomy provází respirační insuficience)

2. hypertenzi korigujeme, je-li Tk syst >200mmHg,
MAP > 130 mmHg

3. při známkách nitrolební hypertenze 20% Manitol
4. kortikoidy většinou nejsou doporučovány (výjimečně 

dexamethazon 4x8 mg i.v. po 48 h)



Infratentoriální krvácení (1)
• mozečkové hematomy
• kmenové hematomy

Hematomy v zadní jámě jsou akutním život ohrožuijícím 
stavem !

Charakteristika:
– limitovaná compliance v zadní jámě
– relativně malý likvorový kompartment
– možnost rychlého posunu nervových struktur za vzniku 

konů
• kraniálně - transtentoriálně 
• kaudálně - okcipitálně



Infratentoriální krvácení (2)

• cerebelární hematom
– náhlý vznik
– ipsilaterální ataxie s dysartrií (neocerebelaární s.)
– nemožnost chůze, stoje (paleocerebellární s.)
– nauzea, zvracení 
– hemiparéza + parézy hlavových nervů (u větších hematomů)
– porucha vědomí podle velikosti hematomu a tlaku na kmen
– bradykardie pod 50/min 
– bradypnoe
– vyhasínání kmenových reflexů



Infratentoriální krvácení (3)

• mesencefalická krvácení
– zpravidla malá, okohybné parézy   
– výsledný stav bývá dobrý

• pontinní krvácení
– rychlý vznik bulbárních a dechových poruch
– bradykardie 
– kóma s kvadrusymptomatologií
– centrální hypertermie (30 %)



Infratentoriální krvácení (4)

• krvácení do oblongáty (vzácná)
– bulbární symptomatologie 
– hemiparéza
– event. poruchy dechu



Infratentoriální krvácení (5)

1. kontinuální monitorace
2. včasná intubace  + CMV
3. bez ohledu na operační indikaci zahájit
 osmoterapii manitolem, hypertonickým  roztokem NaCl
 kortikoterapii - dexametazon 4 mg po 4 - 6 hod. po 48 

hod. 
4. terapie bradykardie
5. udržet likvorovou pasáž (zevní komorová drenáž) 
6. indikace k operaci přísně individuální 

Terapie:



Subarachnoidální krvácení

• Incidence: 15 - 20/100 000 obyvatel /rok
• Mortalita:

– 5 – 10 % umírá akutně  
– odhadem 1/3 během prvních 48 h
– 1/3 během 1. měsíce 
– 1/3 později  na komplikace nebo recidivu

Riziko rebleedingu  maximální  v prvních 14 dnech.

Incidence:



Subarachnoidální krvácení

ruptura vakovitého aneurysmatu (80 %)
arteriovenosní malformace (5 %)
hemoragická diatéza  (2 %)
ostatní: - leukémie

- mozkový nádor
- mykotické aneurysma
- hemoragická diatéza  

(trombocytopenie, poruchy koagulace)

Etiologie:



Diagnóza SAK

• náhlá krutá cefalea
• častý vznik při fyzické námaze, koitu
• nezřídka krátká porucha vědomí 
• zvracení 
• následná cefalea (iritace plen krví)
• desorientace, zmatenost, somnolence až sopor
• psychomotorický neklid, agresivita, až susp. akutní 

psychóza
• epi-paroxysmus (vzácně)



Meningeální syndrom u SAK

• vzniká často postupně (během desítek minut i hodin),
někdy jen nevýrazný

CAVE – odlišit od krční blokády!
• dolní meningeální syndrom vzniká ještě později

Absence meningeálního sy  SAK nevylučuje, jeho 
přítomnost pro něj svědčí.
Ložisková symptomatologie vzniká při tvorbě kolekce krve, 
kdy se SAK propaguje intracerebrálně.









Venózní trombózy

Příčiny:
– hyperkoagulační stavy (nejčastěji)
– bakteriémie.sepse, DIC
– šestinedělí
– trauma hlavy/šíje
– terapie kontraceptivy
– nádorová onemocnění
– kolagenózy (lupus erytematodes, vaskulitis)
– m. Crohn, colitis ulcerosa

Fokální infekce: otitis, mastoditis, sinusitis
Důsledky žilní trombózy:

– nitrolební hypertenze, ložiskové ischémie 



Venózní trombózy

Nejčastější lokalizace:
– sinus sagitalis sup., transversus, sigmoides, 

cavernosus rectus 
– hluboký žilní systém

Základní symptomatologie:
– bolest hlavy typicky akcentovaná:

břišním lisem, Valsalvovým manévrem,
kašlem, kýcháním 

V důsledku poruchy žilní drenáže, objevují se    
iritační i zánikové projevy.



Venózní trombózy

Trombóza sagitálního sinu
– fokální parciální záchvaty z motorické oblasti (zřídka 

generalizují)
– jednostranné parézy, postupně
– desorientace 
– edém mozku, sy nitrolení hypertenze

CAVE náhlé zhoršení  ložiskové symptomatologie 
může být spojeno s komplikujícím krvácením.

Klinická symptomatologie (1)



Venózní trombózy

Trombóza sinus transversus
– temporální symptomatologie / temporální konus
– případně současně sy ICH 
– Příčinou: středoušní afekce

Trombóza kavernózního splavu
– kruté bolesti za příslušným okem a v oku
– masivní injekce spojivky s chemosou
– protruze bulbu
– porucha zraku až slepota 
– neuralgické bolesti I. a II. větve n V

Klinická symptomatologie (2)



Venózní trombózy 

Trombóza v oblasti hlubokého žilního systému
– ischemické postižení obou thalamů  
– sekundární hemoragie ischemické oblasti
– perifokální edém 

Potenciálně život ohrožující stav!

Klinická symptomatologie (3)



Diferenciální dg. NCMP 
Ischemický inzult

• v anamnéze: prchavé symptomy ve stejné / 
jiné oblasti mozku

• vznik v noci, poznaný k ránu v anamnéze:
- chlopňové vady
- poruchy srdečního rytmu

• pro dg důležité: CT



Diferenciální dg. NCMP
Intracerebrální hemoragie

• náhlý začátek bolestí hlavy
• hypertenze/hypertenzní krize
• časné zvracení 
• časná/okamžitá ztráta vědomí
• progrese symptomatologie během několika 

minut
• pro dg důležité : CT 



Diferenciální dg. NCMP
Subarachnoidální hemoragie

• náhlá bolest hlavy (často stranově odpovídá ruptuře!)
• meningeální sy (často s odstupem)
• lehce zakalené vědomí
• pro dg důležité: CT, AG, CSF



Diferenciální dg. NCMP
Trombosa venózních sinů

• časný záchvat bolestí hlavy
• charakteristická akcentace - břišní lis
• typické rizikové faktory - celkové + lokální
• pro dg důležité: CT, MIR, AG



Diferenciální dg. NCMP
Neoplasma

• neurologická symptomatologie se rozvíjí během 
dnů/měsíců

• akutní exacerbace krvácení do tumoru
• pro dg důležité: CT/MIR



Diferenciální dg. NCMP
Meningitis/vaskulitis

• horečka
• meningismus 
• pro dg důležité: typický nález CSF


