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Epidemiologie (ČR)
• Incidence 250 - 300  případů / 100 tis. obyvatel/ rok

• Pořadí příčin úmrtí
– ženy 3. místo
– muži 5. místo  

• S prodlužováním délky života bude stoupat prevalence iktu

• Roste prevalence arteriální hypertenze

• ÚZIS, ČR, 2005
• Databáze IKTA 11/1999-11/2000



Prognóza - ischemické CMP
• Výsledek po 3 měsících

– mortalita 20%

• Rok 2000:  v ČR  zemřelo na iktus  26,4%   mužů
32,6%   žen

– invalidita 30%

– částečné / úplné vyléčení 50%

• Carandandg et.al.: Trends in Incidence, Lifetime Risk, Severity, and 30-Day Mortality of Stroke Over the Past 
50 Years, Jama, 2006 

• ÚZIS, ČR, 2005



Prognóza - hemoragické CMP
• Výsledek po 3 měsících je horší

– Mortalita 34%  ( 50%  v 1 roce)

– invalidita - více než 2/3

•Hemphill, Stroke 2001,32:891-897

ICH skóre



1. Ischemická CMP

WHO definice

• Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového 
mozkového postižení trvající déle než 24 hodin

• Klinické, laboratorní a zobrazovací vyšetření nesvědčí pro 
jinou příčinu neurologického deficitu



Řetězec 6 kroků

• 1. Poznej!

• 2. Reaguj!

• 3. Odpověz!

• 4. Diagnóza!

• 5. Akutní léčba!

• 6. Následná léčba!



Řetězec 6 kroků

• 1. Poznej!

• Panciolli, JAMA, 1998
• Jorgensen, Neurology, 1996
• Kothari, Ann Emerg.Med,1999
• Hacke, Cerebrovasc. Dis.,2003

• Informovanost veřejnosti
Je MALÁ! Jaké jsou projevy?

• Přijetí do nemocnice
– 30%  do 3 hodin  
– 50%  za 12 hodin!

• Mediální kampaně mají efekt



Řetězec 6 kroků

• 2. Reaguj!

• Guidelines Čs.neurol.společnosti pro léčbu 
ischemické CMP

• Při podezření na akutní CMP 
má být vždy přivolána RZS!

• Každý pacient s akutní CMP, 
byť se u něho projevují jen 
mírné příznaky, musí být 
považován za kriticky 
nemocného pacienta.
( jako IM, KCP)



Řetězec 6 kroků

• 3. Odpověz!

• Sulter, Stroke, 2003
• Brainin, Cerebrovasc. Dis., 2004

• RZS provádí třídění – triage: 
• algoritmus otázek na dispečinku

– příznaky
– doba vzniku

• edukace paramediků, lékařů
– orientační vyšetření

• koutek
• předpažení
• řeč - složitější věta

– léky? 
– kontakt na příbuzné

• Iktová jednotka, JIP = optimum
– Hospitalizace na iktových jednotkách snižuje 

mortalitu a morbiditu oproti hospitalizaci  na 
standardních lůžkách.

– Možnost další diagnostiky+ výkonů
(disekce,EACI,endovaskulární výkony)



Řetězec 6 kroků

• 3. Odpověz!

• VZDUCH
• VODA
• HYPERTENZI „NELÉČIT“

• Thurman, Emerg Med Clin North Am, 2002
• Crocco, Prejosp Emerg Care, 1999 
• EUSI. Cerebrovasc Dis 2003 (4): 311–337

• Léčba v sanitě - guidelines
• ABC
• glykémie 
• iv. přístup, izotonický roztok
• kyslík
• TK : od  220/110, jen do  185/110! 

Ne náhlé poklesy! 

• polosed 30 st, nic p.o. 

• nepodávat:
– Aspégic, glukosu, hypotonické roztoky, 

kortikoidy
– ani rutinně volumexpandéry, Mannitol



Řetězec 6 kroků

• 4. Diagnóza! • Nemocnice – Iktová jednotka 

– TK, Sat O2, EKG 
– KO, biochemie, koagulace

– Neurolog (škála NIHSS) 

– CT / MRI - 24 hod, perfuze



Řetězec 6 kroků

• 5. Akutní léčba! • 1. Obecná

• TK: 220/110, jen do  185/110! 
Ne náhlé poklesy! 

• Euvolémie: hemodiluce nemá
pozitivní vliv

• normoglykémie: insulin, nedávat G

• Kyslík

• normotermie

Bez splnění těchto  jednoduchých
zásad je účinnost další nákladné
medikamentózní terapie
pochybná !!!



Řetězec 6 kroků

• 5. Akutní léčba! • 2. Medikamentózní

Nemáme univerzální lék k akutní
léčbě ischemického iktu!

Co vše selhalo?
theofylin, kortikoidy, manitol,
neuroprotektiva, dextran,
pentoxiphyllin, Ancrod

(Heparin) – jen speciální indikace



Řetězec 6 kroků

• 5. Akutní léčba!

• CAST, IST, MAST-I

• 1. ASA v prvních 48 hodinách 
lehce snižuje riziko úmrtí a 
závislosti pacientů s ichemickým
iktem:

– snížení rizika úmrtí a závislosti:  NNT: 70
– snížení recidivy iktu: NNT:  140

• dávka 100-300mg/den
• před podáním  vyloučit hemoragii
• nepodávat u plánované trombolýzy

• 2. Trombolýza



Řetězec 6 kroků

• 6. Následná léčba!
• Prevence aspirací

• Prevence  tromboembolické
nemoci 

• Časná léčba infekcí

• Časná mobilizace a logopedická
péče

• Léčba edému mozku
• Léčba EP záchvatů
• NCH operace - infarkty mozečku, 

maligní hemisferální infarkt  



Trombolýza – cíl ?
Záchrana tkáně v  ischemickém polostínu

benigní oligémie

ischemický polostín
< 20 ml/100g/min

infarkt 
< 10 ml/100g/min



Nevýhody proti 

• Actilysu nelze podat v sanitě (možnost hemoragické CMP)

• Vyšší riziko mozkového krvácení !

• Nelze jednoduše přenést dávkovací schémata

• Krátké terapeutické okno – 3 hodiny

http://img.aktualne.centrum.cz/17/64/176488-mozek.jpg


Hra o čas !

odběry
TK
Saturace O2 
EKG 

Neurologické vyšetření (škálování)

CT mozku 

TÝM JE MOZEK

Trvání všech vyšetření: optimum  do 30 minut, ne více než 60 minut 

Čas dveře – jehla: optimum  do 45 minut, ne více než 60 minut

Splňuje kritéria pro trombolýzu?

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/1999/465/html/bilder/kl_neurolog3.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.polymed.cz/_images_catalogue/P00524_v.jpg&imgrefurl=http://www.polymed.cz/index.php%3Fsubcategory%3DOSTATN%25CD_KLADIVKA%26PHPSESSID%3D7beceba729b35c0b330fd1325693cf91&h=210&w=500&sz=26&hl=cs&start=1&tbnid=XEwtjpi5j0NlGM:&tbnh=55&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dneurologick%25C3%25A9%2Bklad%25C3%25ADvko%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.stansholik.com/photos/people/nurse_leads.jpg&imgrefurl=http://www.stansholik.com/people_pages/nurse_leads.htm&h=600&w=452&sz=61&hl=cs&start=133&tbnid=Bvvhs3Q83edNkM:&tbnh=135&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dnurse%26start%3D120%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN
http://www.pour.cz/web/pour/images/hodiny_kulate.jpg


Time Is Brain

Na každých 10 min prodlení podání trombolytika je statisticky
úměrné zhoršení NIHSS o 1 bod



Techniky 

Medikamentózní

• intravenózní (systémová) trombolýza
• intraarteriální (lokální) trombolýza

Mechanická - endovaskulární
• aspirace, stažení trombu
• PTA
• stenty

Ultrazvuk  - trombotripse



Podání i.v. rt-PA  do 3 hodin od začátku iktu
dle hlavních kontrolovaných studií

• Ford G, Freemantle N. Lancet 1999; 353 (9146): 65; author reply 67–68.
• Lees KR. Lancet 1999; 353 (9146): 65–66; author reply 67–68.
• Wardlaw et al. Cochrane Database Syst Rev 2002; 2: CD000213.
• Hacke et al. Neurology 1999; 53 (7): S3–S14.
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Odds ratio (mRS < 2)
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NINDS

Pooled fixed effects



Klinický výsledek za 3 měsíce při hodnocení různých škál
(mRS 0–1, Barthel Index 95–100, NIHSS 0–1) 

Hacke et al. Lancet 2004; 363 (9411): 768–774.

Kombinovaná analýza studií pro i.v. trombolýzu
NINDS, ECASS I+II, ATLANTIS
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I.v. rt-PA u ischemického iktu

• USA, 1995: povolena léčba mozkových infarktů pomocí i.v. rt-PA
Na 100 léčených je u 11-13 nemocných příznivý výsledek X  placebu

• Klinicky jasný neurologický deficit (NIHSS 4 – 25) trvající déle než 30 minut
• Vyloučeno intrakraniální krvácení
• 18 – 80 let
• Dávkovací schéma: Actilyse 0,9 mg/kg, 10% v bolu, zbytek za hodinu  
• Definované kontraindikace

ČR:  2004
Evropa: 2002-2003



Kontraindikace systémové trombolýzy
• Lehká CMP (NIHSS pod 4), těžká CMP (NIHSS nad  25), rychle se zlepšující (TIA) 
• CT známky intrakraniálního krvácení
• Časné známky ischémie mozku v teritoriu větším než 1/3 povodí ACM na CT mozku
• Intrakraniální krvácení v anamnéze
• EP záchvat na počátku onemocnění bez průkazu okluze intrakraniální tepny či při 

negativním nálezu v MRI-DWI sekvencích nebo při perfůzním CT vyšetření mozku 
• CMP či vážné kraniotrauma v posledních 3 měsících
• Mozkový infarkt v anamnéze u pacientů se současně přítomným DM
• Větší chirurgický výkon nebo významný úraz v posledních 3 měsících
• Krvácení do GIT traktu nebo urogenitálního traktu během posledních 3 týdnů
• Jícnové varixy, tepenné aneurysma, arteriovenózní malformace
• Systolický TK nad 185 mm Hg/ Diastolický TK nad 110 mm Hg
• Agresivní snižování TK při hodnotách nad 185/110 po začátku příznaků
• Glykémie pod 2,7 mmol/l nebo nad 22,2 mmol/l



Kontraindikace systémové trombolýzy

• Příznaky SA krvácení i při negativním nálezu na CT mozku
• Arteriální nebo lumbální punkce v posledních 7 dnech
• Počet trombocytů pod 100 000/μl
• Terapie heparinem nebo LMWH se zvýšenou hodnotou aPTT nad horní limit laboratoře 

v posledních 48 hodinách
• Klinické známky perikarditidy po infarktu myokardu nebo bakteriální endokarditidy
• Akutní pankreatitida
• Hemoragická retinopatie
• Známá hemoragická diatéza nebo vážné krvácení v minulosti
• Těhotná nebo kojící žena či porod v posledních 10 dnech
• Těžké jaterní onemocnění, jaterní selhání, cirhóza, portální hypertenze, akutní hepatitida
• Nádorové onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení
• Bezvědomí s GCS <7 
• Známá přecitlivělost na léčebnou nebo některou z pomocných látek
• Dřívější mozkový infarkt s trvajícím těžkým neurologickým deficitem (Rankin >= 4)
• Užívání antikoagulancií anebo hodnota INR nad 1.7



Velký nebo starý infarkt (?)

Kteří nemocní by asi neměli  být trombolyzováni?

PACIENT    A
Časné známky 

Ischemie v pravé
hemisféře

PACIENT     A
Demarkace infarktu po 3 

dnech

PACIENT    B
Subakutní CMP z pravé

hemisféry,ale tamtéž starý 
velký infarkt



Časné známky ischémie na vstupním CT



CBVCBF TTPnativní CT



Klinicky významné intrakraniální
krvácení po iv.trombolýze

Definováno jako krvácení na odloženém CT + zhoršení o ≥ 4 body NIHSS

NNH : 4,5%

SITS  cca 2%
NINDS   6.4 % / placebo 0.6 %
časná mortalita na krvácení 2.9%  / placebo 0 %

metaanalýzy 5,2%



Kolik pacientů podaří trombolyzovat?
(USA , Evropa)

• Běžná praxe 4%

• Studijní centra 10 - 20%



Studie SITS
(Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke)

leden 2003 -dosud

Je  i.v. trombolýza stejně bezpečná v praxi jako ve studiích?

Evropa: 12.800 registrovaných i.v. trombolyzovaných pacientů

ČR: 1.071



Terapeutické okno do 2 hodin
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Čas dveře – jehla do 45 minut
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Rychlost léčby (sekundy)

NNH EU
Začátek iktu nemocnice 90 65

Dveře nemocnice       jehla 60 65

Začátek iktu       jehla 170 145

Spolupráce se středočeskou RZS – 18% trombolyzovaných



Rankin (mRS)  3 months NNH ČR EU+

0
No symptoms at all

Percent 14% 18% 18%
N

29 624 10468

N fulfil criteria

4 113 1864

1
No significant disability
symptoms

Percent 21% 15% 18%
N

29 624 10468

N fulfil criteria

6 91 1895

2
Slight disability

Percent 24% 17% 15%
N

29 624 10468

N fulfil criteria

4 57 1118



Intraarteriální trombolýza

• rt-PA
– neexistují velké randomizované studie
– nekontrolované studie s většími počty jednotlivých případů

• Pro-urokináza
– jediná kontrolovaná studie
– uzávěr ACM 
– do 6 hodin 

Hacke et al., Stroke 1988; 19 (10): 1216–1222.  
Zeumer et al., Neuroradiology 1993; 35 (2): 159–162. 
Del Zoppo et al., Stroke 1998; 29 (1): 4–11. 
Furlan et al., JAMA 1999; 282 (21): 2003–2011.
Lindsberg et al., JAMA 2004; 292 (15): 1862–1866.



Intraarteriální trombolýza

Do 6 hodin od začátku příznaků

• uzávěr ACM/ a.basilaris

• jen  na specializovaných pracovištích a v individuálních případech



Staré Řecko – moderní léčba?

Vzduch

Voda

TK asi neléčili

Nemocné krmili

• KAROS =       „ hluboký spánek “

Umíme něco lépe?
Diagnostika  ☺
Aspirin
Trombolýza ☺ ???



Naděje do budoucna
Diagnostika:

• zobrazení zachranitelné tkáně
– rozšíření časového okna
– predikce  výsledku (dobrý? špatný?)

• neinvazívní, rychlé zobrazení uzavřené cévy
– ultra-fast CT a MR a rekonstrukční techniky (TRICKS, VIPR, 

HYPR)



Naděje do budoucna
Léčba:

• Nová trombolytika: desmotepláza, retepláza, tenectepláza

• Nová neuroprotektiva: podání v sanitě, Mg2+, citicoline

• Antagonisté GPIIb/IIIa receptorů (abcximab)

• Ultrazvuková trombotripse

• Kombinace přístupů: iv.  - ia.trombolýza - UZ  - endovaskulární

• Hypotermie

• Telemedicína 



Další léčebné možnosti : UZ léčba

Trombotripse ultrazvukem:
• podstata účinku:

– microstreaming : UZ způsobí lokální pohyb v tekutině (krvi) – větší cirkulace 
terapeutika

– Rozrušuje trombus oscilací malých částic  
• Nevýhody:

– absorbce UZ produkuje teplo (dle použité frekvence a  síly vlnění)
– 2 MHz sonda : ověřena opakovaně bezpečnost, i při 2-hodinové insonaci

ischemické oblasti nezvýšena f krvácení (a nevzrůstá signif. ani teplota)

• studie CLOTBUST : 
– prokázána účinnost v rekanalizaci a trend v klinickém zlepšení

Alexandrov A, Molina C et al.; NEJM 2004; 351:2170-2178 



Výsledky Clotbust

plná rekanalizace za 2h TL +- UZ



Další léčebné možnosti : UZ léčba

1. Trombolýza potencovaná ultrazvukem a intravenózně podaným 
echo-kontrastem (microbubbles)

– Kontrastní médium jednak zlepší detekovatelnost cévního uzávěru, 
jednak zlepšuje lýzu (mikrobublinky narušují trombus snadněji). 

– Několik experiment. průkazů, in vitro, zvířata i case studies
Molina CA et al.- Stroke 2006; 37:425-429

2.       Sonotrombotripse i bez Actilyse
– zatím nevelké studie, příznivý trend

Eggers J, Siedel G et al.; Neurology 2005



Telemedicína
Referující nemocnice Iktová jednotka

Data

CT/MR

Audebert et al. Cerebrovasc Dis 2005; 20 (5): 362–369.
Audebert et al. Stroke 2005; 36 (2): 287–291.



Naděje do budoucna

PRIMÁRNÍ PREVENCE   !!!



Kazuistiky



Muž 75 let 

Kardioembolická i-CMP do větvení ACM sin. 
Těžká fatická porucha + středně těžká hemiparéza

Léčen  iv. trombolýzou

Od 2. dne po přijetí jen lehká hemiparéza,
při dimisi značně zlepšena i fatická porucha.

CT nálezy - penumbra, která byla po TL z významné části zachráněna. 



CBVCBFTTP



Vstupní
CT

Kontrolní
CT



Žena, 32 let, oba rodiče + na CMP před 50. rokem, hormonální
antikoncepce, nikotinizmus.
Sin. hemiparestezie, neobratnost L končetin, pomalá progrese do hemiplegie. 

Trombolýza v 5. hodině



Výsledek – asymptomatická

Leidenská mutace, hyperhomocysteinemie



Žena   19 let ,
18 hodin  po vzniku CMP – nelze trombolyzovat



Dekompresívní kraniektomie v den přijetí

4 měsíce po CMP reimplantace ploténky
vysoká hladina f.VIII, warfarinizace

Výsledek: normální psychika, frustní sin. hemiparéza



2. Hemoragické CMP

• V EU vzniká asi  180 000 nových intrakraniálních krvácení za rok

• Přesto dosud nejsou stanoveny jednoznačné terapeutické postupy  ani
diagnostické standardy k odhalení různorodých příčin krvácení



Rizikové faktory

• Vyšší věk

• Muž

• Rasa - černá, Asiaté

• Kuřák

• Diabetik 

• Hypertonik: 4x zvětšuje riziko, zejména mladí, dosud neléčení (asi ¼ by 
se dalo zabránit léčbou hypertenze)

• Alkohol – 3x zvyšuje riziko

• Nižší cholesterol 

• Correia et al.,Stroke (2004) 35: 2048,2053
• Rothwell,Oxford Vascular Study (2004), Lancet 363: 1925-1933



Etiologie

„Primární“:
• Hypertenze (hyalinosa,lipohyalinosa)
• Amyloigová angiopatie (fibrinoidní nekróza)
• neznámá etiologie 

Sekundární:
• AV malformace  
• Tumory
• Koagulopatie
• Vaskulitidy
• Reperfuzní syndrom
• Léky, drogy (kokain)

• Ferro J., J Neurol (2006) 253: 985:999 



Cerebrální amyloidová angiopatie

• depozita  amyloidu
– v cévách kortexu
– v cévách leptomening

• nad 55  let, zejména nad 80 let

• lobární, více infratentorální

• vícečetná,  recidivy Piální arterioly, media nahrazena amyloidem
(barvení kongo červení)

• Ferro J., J Neurol (2006) 253: 985:999 



Lokalizace hematomů

50% putamen, caudatum, thalamus

33% lobární

17% pons, mozeček



Vývoj hematomu
1. Ruptura arterie

2.   Zvětšování hematomu:
– 26% se zvětší do 1 hodiny
– 40% se zvětší do 24 hod

Výpočet objemu :    A×B×C     (cm 3)
2

Rizikové:
– velký perifokální edém 
– heterogenita vnitřku hematomu
– postkontrastní enhancement „spot sign“ = extravasace kontrastu do hematomu 

(18x zvyšuje riziko zvětšení v blízkých hodinách)

3. Perifokální edém (vasogenní i cytotoxický)

• Rashmi et al., The ABCs of Measuring Intracerebral Hemorrhage Volumes, Stroke. 1996;27:1304-1305.
• Goldstein et al., Contrast extravasation on CT angiography predicts heametoma expansion in intracerebral haemorrhae.Neurology 2007;68:889-94



Vyšetření
• CT i  MR (GRE,T2* FLAIR) 100% sensitivita pro akutní ( pro chronické lepší MR)

• Mozková AG (CTAg) - kdy indikovat? 

– atypická lokalizace u hypertoniků

– mladí, nehypertonici, kde není vysvětlení

– starší nemocní se známou malignitou

• Kidwell et al., Comparison of MRI and CT for detection of acute intracerebral haemorrhage,JAMA 2004;292:1823-30



Léčba

Má 3 cíle:

• Prevence časné transtentoriální herniace

• Snížení handicapu způsobeného hematomem

• Časná RHB, časná profylaxe komplikací



Emergency
1. vitální funkce

• A B C

• Intubace
– preferovat sedativa a nedepolarizující relaxancia (menší vliv na 

elevaci ICP) – propofol, atracurium, vecuronium.

• Elevace hlavy + 30 st.

• Objemová resuscitace izotonickými roztoky, ne glukosa

• 20 % Manitol 1-1,5 g/kg v bolu

• Hyperventilace na pCO2   3,7 – 4,4 kPa
získáváme čas na intervenci - ventrikulostomie, ICP monitor, kraniotomie



Emergency
2. korekce TK

• TK nad 160/100 má 90% pacientů

• Vadí extrémní hypertenze v prvních 6 hodinách
snížení MAP  o 20%  nevadí (kolem hematomu není ischemie)

• NIH konsensus panel, ASA i experti doporučují:
Agresívní léčbu TK v prvních 3 hodinách

– hypertonici      TK ≤ 180/105, MAP  ≤ 130 mm Hg
– normotonici TK  ≤ 160/95

• Broderick et al., Stroke, 1999
• Fogelholm et al.,Stroke, 1997
• Willmot et al.,Hypertension, 2004
• Quereshi et al., Neurosurg Clin N Am, 2002



Emergency
2. korekce TK

• Na volbu preparátů není žádný strukturovaný obecně přijímaný názor. 
V doporučeních American Stroke Association figurují:

• labetalol 5 až 20 mg po 15 min nebo kontinuálně 2 mg/min (max. 300 mg/d)

• nicardipin kontinuálně 5 až 15 mg/h podle aktuálního TK

• enalapril 1,25 až 5 mg  v i.v. bolusech podle aktuálního TK (lze i kontinuálně)

• hydralazin 5 až 20 mg v i.v. bolusech po 30 min nebo kontinuálně 1,5 až 5,0 µg /kg/min

• niprid 0,1 až 10 µg/kg/min

• urapidil 25 mg v i.v. bolusech po 15 – 30 min podle TK nebo kontinuálně dle TK



Emergency
3. hemostáza

• Novoseven: zatím benefit neprokázán, i když se výrazně zmenší objem 
hematomu (FAST II, III )

• Hematomy u warfarinizovaných - 15% všech
– 2 x zvyšují riziko úmrtí
– rychle narůstá objem
– Vit. K, zmražená plasma 
– Novoseven srazí INR k normě během minut  - měl by se dle expertů

použít - dávky ve studiích od 10 do 90 ug/kg

• Mayer et.al, NEJM 2005
• Erhardtes et al.,Blood Coagul Fibrinolysis, 1998



Vsuvka:
Spontánní intrakraniální krvácení u 

antikoagulovaných



• zvyšuje riziko ICH

• zhoršuje tíži ICH – 2x vyšší mortalita

• přeživší mají stejný outcome jako newarfarinizovaní přeživší po ICH 

• většina ICH u antikoagulovaných se objeví u INR, který není
supraterapeutický (zřejmě vliv dalších predisponujících faktorů)

• hypotéza, že Warfarin neovlivňuje četnost, ale tíži krvácení
(krvácení, které by bylo za normálních okolností subklinické bývá u 
warfarinizovaného devastující)

Chronická antikoagulace (warfarin):



Léčba

• Hlavní faktor = ČAS!  Klíčová je rychlá úprava hemostázy!

• Urgentní úprava antikoagulačního efektu Warfarinu a častá kontrola 
stavu hemokoagulace velmi  pravděpodobně zlepšuje outcome

(studie na časné podání čerstvé mražené plasmy- střední čas      k první
dávce podání predikuje rychlost úpravy INR)

• Zatím však není známý ideální terapeutický  postup  



Mají být všichni pacienti léčeni směrem
k úpravě INR k normě ?

ANO!

• Důvodem je vysoká mortalita IC hemoragií u 
antikoagulovaných pacientů a jejich tendence k další
expanzi.

• Všichni mají být zaléčeni již na urgentním příjmu !



Guidelines Massachusetts General Hospital
pro léčbu ICH vzniklého při antikoagulaci

Hanley, J Clin Path, 2004;57;1132-1139

www.stopstroke.org



Guidelines Massachusetts General Hospital pro 
léčbu ICH vzniklého při antikoagulaci

• Vitamin K 10 mg i.v. podat pomalu během 10 min statim.
(lepší než s.c. nebo i.m.!). Malé riziko alergií, dodržet rychlost podání. 

• Čerstvě mražená plasma 10ml/kg podat během 90 minut. 
– Při tomto objemu je minimální riziko městnavého kardiálního selhání.  
– 1 jednotka plasmy je cca 200 ml, spotřebuji tedy 3-5 jednotek.
– Jakmile je plasma objednána, nutno pro ni vyslat rychlého „běžce“ do krevní banky.
– Podám-li ji co nejdříve, je možné normalizovat INR do 2 hodin!
– Podám-li plasmu BEZ vit. K, odezní její účinek  za 6-8 hod. Proto podat vždy spolu s 

Kanavitem, i když při podání obojího zvyšujeme riziko trombózy.
– Pacient užívající k Warfarinu i ASA by měl dostat ještě 1 dávku (6 IU) trombo

• Náhradou za čerstvě mraženou plasmu může být protrombinový koncentrát
(Prothromplex Total TIM 4, 200 nebo 600 I.U.)

– 600 I.U./20ml:  podávat 0,3 -1 ml/kg pomalu i.v. 

• Tým má delegovat jednoho lékaře, který je osobně zodpovědný za to, že všechny tyto 
léky budou podány co nejdříve



Guidelines Massachusetts General Hospital pro 
léčbu ICH vzniklého při antikoagulaci

Monitorace INR

• Prvních  24 hodin: á 4  hod
• Dalších  12 hodin: á 6  hod, dále dle potřeby

• Je-li po 4 hodinách INR > 1,3:
Podej další dávku vit. K 10mg i.v. a další dávku čerstvě mražené
plasmy 10ml/kg během 90 minut

• Je-li po 8 hodinách INR > 1,3:
Vyšetři pacienta na DIC (zopakuj D dimer a fibrinogen) a konzultuj 
hematologa/transfuzního lékaře a neurologa



Monitorace CT

1. Natívní CT opakovat každou 12 ± 2 hod. od počátečního CT, dokud 
není velikost hematomu stabilní na dvou následujících CT

2. CT opakovat vždy při zhoršení pacienta  



Role rekombinantního f.VII ?

• Snadno a rychle podatelný
• Rychle snižuje INR

ALE:
• Není známa přesná dávka

• Není známý jeho vliv na outcome těchto nemocných

• Nejsou známa rizika u této protrombotické populace pacientů

• Jsou  potřebné další studie 



Otázka znovunasazení antikoagulancií u 
přeživších

• Lobární hematomy:
– 20% riziko recidivy krvácení, podám-li znovu antikoagulancia; 

riziko i-CMP je menší

• Hematomy v bazálních gangliích a thalamu:
– naopak je asi lépe antikoagulancia znovu podat



Zapamatujme si:

• V současné době léčba IC krvácení spojeného s antikoagulační
léčbou spočívá v co nejrychlejší a nejefektívnější úpravě
hemokoagulace (normalizace INR) u všech nemocných

• Vitamin K je povinný a dává se i.v. u všech nemocných co 
nejdříve!

• Zároveň s ním je vhodné podat nějakou formu koagulačních 
faktorů
(není dostatek informací o tom, který preparát má přednost)

• Klíčový je  úzkostný monitoring INR v prvních 24-36 hodinách

• Aby pacient vůbec přežil, musíme jednat maximálně rychle!



Konec vsuvky



AR/JIP lůžko
1. nitrolební hypertenze

• Komorová drenáž : GCS 8 a méně, akutní herniace
– Trombolytika ? (1 mg Actilyse á 8 h ?) 

• Sedace: propofol, fentanyl

• ICP monitorace : ICP pod 20 a CPP 70 -110 mm Hg
(euvolemie, vasopresory,antihypertenziva)

• Manitol

• 3%, 10%, 23%  NaCl: Natrémie 150-155mmol/l

• Kortikoidy: dle kontrolovaných studií (kvalita ne ideální) nepodávat, 
ne benefit, riziko infekcí, hyperglykemií, 



AR/JIP lůžko
2. epilepsie

• EP záchvaty - zhoršují neurologický stav a zvyšují středočárový přetlak,
nejsou ale nezávislým prediktorem špatného výsledku

• 30 denní riziko EP záchvatů 8%
• Riziko dlouhodobé epilepsie         5- 20% 

• EEG monitorace: detekce nekonvulsívních záchvatů nebo statu - až 28% u komat. 
Monitorujeme  kontinuálně prvních 48 hodin u všech komat

• Lobární lokalizace: nezávislý prediktor časných záchvatů

• Časný záchvat - iv. diazepam + phenytoin , loading dose 20mg/kg

• Profylaxe - nejsou kontrolované studie, někteří dávají týden u supratentoriální lokalizace a horší
vědomí (dle EBV u KCP, kde to snižuje riziko záchvatů ze 14 na 4%) 1
AHA doporučuje profylaktickou  medikaci měsíc 

• Passero et.al., Epilepsia, 2002



AR/JIP lůžko
3. operace

• STICH (Mendelow et al.,International Surgery Trial in Intracerebral Hemorrhage, Lancet, 2005
– časná operace do 3 dnů /    konzerv.postup
– 1033 pacientů
– nesignifikantní rozdíl i u podskupin lobárních a superficiálních
– variabilní tendence operovat 

• SICHPA (Stereotactic Treatment of intracerebral hematoma by means of a plasminogen activator, Stroke, 2003
– aspirace katetrem navigovaným pod CT do hematomu + 5 tis j.urokinázy
– 71 pacientů, zastaven pro malý nábor, bezpečný

• Hattory et al: J. Neurosurg, 2004
– stereotaktická evakuace putaminálních krvácení /  konzervativní postup
– 242 těžších pacientů (otevření očí na silný stimulus) 
– zlepšení přežití v nezávislosti



AR/JIP lůžko
3. operace -KONSENSUS

Kdy operovat:
• Mozečková krvácení nad 3 cm/40ml s útlakem IV.komory a cisteren 

ZJ, zejména při GCS pod 14
– (někteří operují jen  pokud není přítomna kvadruparesa a jsou zachovány 

kmen.rf.)

• Supratentoriální: mladší, zhoršující se, nezávisle na lokalizaci, hlavně
lobární

• Hemocefalus: zevní komorová drenáž, někdo dává trombolytika
lokálně -dle metaanalýzy malých studií mohou zlepšovat výsledek



Subarachnoidální krvácení
(netraumatické etiologie)

• 5 % CMP

• vrchol výskytu mezi 35 – 60 lety, lehce převažují ženy

• rizikové faktory
– nikotinismus
– hypertenze
– rodinný výskyt 

• v 85 %  ruptura mozkové výdutě intrakraniální tepny
ostatní: ruptura perimesencefalických žil (benigní), AVM, durální
píštěle, arteriální disekce, mykotická aneurysmata

• výskyt výdutí v populaci: 3 – 5 %; 20 až 25 %  vícečetné

• největší tendenci  k ruptuře výdutě o průměru 5-15 mm. 



Subarachnoidální krvácení

• Incidence 6-10-13/100 000 obyvatel/rok 
• Mortalita 25 % až 40 %.

• Ještě před dosažením nemocnice umírá 5-10 %

• Třetina má od počátku vysoký stupeň neurologického deficitu 
(Hunt – Hess 4.-5.gr) s 50 – 60%  pravděpodobností smrti a u 
přeživších je více než 85% pravděpodobnost permanentního 
neurologického deficitu. 

• Další třetina nemocných sice má nižší počáteční stupeň
neurologického deficitu (Hunt Hess gr.1-3.), ale kvůli progresi  
(sekundární cerebrální poškození, vasospazmy, rebleeding aj.) i z této 
skupiny 30 – 40 % postižených umírá. 

Hunt-Hess škála

0. Aneurysma, které nekrvácelo

I  Bez ložiskových příznaků, 
mírná cefalea, lehce vázne šíje

II Střední až krutá cefalea, vázne šíje, není
jiný neurologický deficit než
paréza některého hlavového nervu

III Ospalost a/nebo zmatenost, lehké až
střední ložiskové neurologické příznaky

IV Těžká kvantitativní porucha vědomí,
středně těžká až těžká hemiparéza

V Kóma, decerebrační příznaky



Subarachnoidální krvácení
Klinika – anamnéza !!!!!!!

• Náhlá, krutá, během vteřiny nebo několika vteřin vzniklá cefalea v 
různé lokalizaci: 

• ptát se na průběh po vteřinách !
• ptát se na okolnosti vzniku (fyzická práce, koitus, WC)

• až 50 % nemocných má při SAK z aneurysmatu počáteční bezvědomí
(cefalea buď předcházela, nebo následovala)

• 25 % nemocných  psychomotorický neklid, zmatenost, není možno 
odebrat anamnézu nebo je přimět ke klidu 



Subarachnoidální krvácení
Klinika

• EP paroxysmy 5-10% v akutní fázi

• Meningeální syndrom

• Ložiskové příznaky

• Art. Hypertenze - nespecifický příznak

• Retinální krvácení, event. do sklivce



Subarachnoidální krvácení
Vyšetření

• CT až 95% sensitivita u akutních (spirálí vyšší). Klesá s odstupem dní
• (MR)

• Lumbální punkce - malinový likvor, spektrofotometrie

• Mozková panangiografie



Subarachnoidální krvácení
Léčba

• Analgetika, anxiolytika, sedativa 

• Prevence vasospasmů

• Normotermie, výživa, prevence TEN, prevence obstipace

• Ekg monitorace, kardiomarkery

• Léčba mozkového edému

• Hydrocefalus - zevní komorová drenáž



Terapie vasospasmů – přehled

Léčba klinická data
3 H terapie malé randomizované studie neprokázaly jasný efekt;  

nekontrolované serie: 60-70%  časná klinická odpověď.
Nimodipine prospektívní kontrolované studie prokazují benefit

Angioplastika několik studií se serií pacientů prokazuje benefit
a intraarteriální Papaverin

Mg sulfát malý počet malých studií – pochybný nebo nejasný benefit
fasudil hydrochlorid dvojitě slepá studie v Japonsku- benefit
tirilazad mesylate fáze II a III studií bez prokazatelného efektu
erytropoetin in vitro evidence, t.č. testován
hypotermie testována                                 (Zausinger et al., Acta Neurochir. Suppl 2001)

(cisternální terapie testována)



SAK protokol prevence vasospasmů
našeho oddělení

Volum: euvolemie či lehká hypervolemie, stačí FR. Cave kardiaci.
Pacient bez CVK: 100-200 ml FR/hod, držet vyrovnané bilance
Pacient     s CVK: CVP 11-13 cmH20 /resp. 8-10 torr. Odečti PEEP (neinterferující pacient)  
Cílový TK: ošetřené aneurysma:      MAP 100 mmHg - většinou nutný noradrenalin, jen u euvolemie!  

neošetřené aneurysma s edémem mozku:  MAP  90 mmHg
neošetřené aneurysma bez edému mozku:  MAP  80 (90)   mm Hg

(a při event. hypertenzi s nutností její korekce nejít pod tyto hodnoty MAP)
Dilceren/Nimotop: p.o. - 2 tb á 4 hod per os

i.v. - u  pacientů s vysokým rizikem vývoje vasospasmů, udržet MAP!(viz výše)  
Mannitol: u edému mozku. Možno střídat s 3% NaCl 50ml/podání během 5 minut 
Laboratoř: nezapomeň na:
• HTK : držet  0.30 - 0.40
• Mg nabrat při přijmu + kontroly, pomocí MgSO4 držet  hladinu aspoň na horní hranici normy
• Leukocyty (iniciálně vyšší leuko zřejmě predikují vznik vasospasmů; sledování rozvoje infektu)
• Natrémie, denní odpady Na močí (SIADH, CSWS, HHH terapie)
TCD ob den nebo denně u rizikových nemocných*
Perfuzní CT: zvážit dříve u rizikových nemocných * a/nebo při rychlém nárůstu spasmů s cílem  

indikace časné angioplastiky (PTA a/nebo i.a.Papaverin) a/nebo komorové drenáže u edému 
mozku (snížení ICP, zlepšení perfuze). Cílem je prevence vzniku mozkové ischémie. 
U již vyvíjejícího se ischemického iktu – angioplastika co nejdříve.

Nezpomeň na: elevace hlavy, analgetika, anxiolytika/sedativa, laxancia, srazit horečku  

*Rizikoví nemocní: vyšší HH score, Fisher 3-4, iniciální leukocytosa, hypomagnesemie



Nervosvalová onemocnění



Nejčastější příčiny respirační insuficience

Hlavní příčiny neurogenního respiračního selhání

Vondráčková, Šonková:
Neurol.pro Praxi,2007; 1



Další příčiny respirační insuficience u 
neurologických nemocných

• Obstrukce :
– zapadlý jazyk
– spánková apnoe
– aspirace

• Hrudník: 
– svalová dystrofie

• Plíce: 
– zánět
– atelektáza



Klíšťová meningoencefalitis

36.5% spánku  SpO2 < 90% !

Minimální hodnota SpO2 66%



Typické rysy rozvoje respirační insuficience u 
neuromuskulárních onemocnění

Neschopnost zajistit ventilační mechaniku 
(bronchy a plíce jsou postiženy minimálně)

Pozdní demaskace respirační insuficience !

CAVE:
Námaha, stres, bolest             náhle těžká hypoxémie kardiální zástava



Centrální regulace ventilace u 
neuromuskulárního selhání

1. Až do pokročilého stadia periferního poškození se zvyšuje aktivita 
a nemění sensitivita  dechového centra:

– zvyšování dechové frekvence: povrchní mělké dýchání
– minutový objem zůstává stejný!

2. Dekompenzace při dalším zhoršení kontrakční síly: 

– výrazná tachypnoe 

– snižuje se sensitivita dechového  centra  

– klesá Vmin (i za cenu  hyperkapnie )



Vitální kapacita 
hlavní prediktivní parametr blížícího se respiračního selhání

Objem vydechnutý po maximálním vdechu 

VC = součet:

TV ERV IRV
500ml 1500 ml 2500 ml

VC ≅ 4500 ml
65 –75 ml/kg



Jak se vyvíjí respirační insuficience v závislosti na klesání VC?



VC (ml/kg)

65 norma

30 problém odkašlat, hromadění sekretů

25 hůře prodechne (sigh), atelektázy, začíná hypoxémie

20 - 15 ztráta prodechnutí - atelektázy - pneumonie

10 dekompenzace: hypoventilace, hyperkapnie



Vitální kapacita 

• Nutné je  opakované měření (snažíme se zachytit zhoršování
ventilačních parametrů!
– Izolovaná měření nemají prediktivní hodnotu, kromě hraničních stavů, kdy 

snížení je takové, že  nás nenechává na pochybách o nutnosti ventilační
asistence!

• Cílem je umožnit elektívní intubaci!



Indikace ventilační podpory  dle hodnot VC

VC < 1000 ml

VC < 20 ml/kg (15-12-10 ml/kg)

VC rychle se zmenšující v sukcesivních měřeních

Neumí-li pacient  kvůli slabosti či tachypnoi provést manévr VC
je to většinou samo o sobě znamením blížící se respirační zástavy a nutnosti UPV!



Anticipace UPV u GBS
Lawn et al., Arch. Neurol, 2001

Faktory predikující vyšší pravděpodobnost  UPV:

– rychlá progrese 
– bulbární dysfunkce
– oboustranná léze n. VII
– dysautonomie

– VC < 20 ml/kg
– 30%  další snížení VC



Jaké další faktory sledujeme při zvažování
intubace u nemocných s GBS ?



Klinické projevy respirační insuficience:
– úzkost, neklid, nespavost, 

bolesti, pocení, tachykardie

– tachypnoe, „zatahování“,
zmatenost, cyanóza, hemodynamická nestabilita

Rtg plic - atelektázy, infiltráty  

Krevní plyny

Jaké další faktory sledujeme při zvažování
intubace u nemocných s neuromuskulárním onemocněním ?

paradoxní dýchání



Měření krevních plynů (Astrup)
Dlouho není přítomna patologie!

Důvod k provedení Astrup:
– hypoxémie disproporční k alveolární hypoventilaci rtg plic !

Hyperkapnie je příznak velké dekompenzace:

– zmenšení alveolární ventilace blízké zástavě respirace  

– nad 55 mmHg (7.3 kPa) :  indikace k UPV

– její nepřítomnost  neznamená, že nejde o dekompenzaci



Naše praxe vyšetření a monitorace
u neuromuskulárních onemconění

(protokol JIP)



Schopnost odkašlat, bulbární porucha, léze n. VII, elevace hlavy, loktů, 
schopnost chůze, rychlost progrese, dysautonomie, Astrup, rtg plic

Pulsní oximetrie

Měření VC u lůžka ručním volumetrem

Intervaly měření: nejméně 3x denně!
• den:  po  2 - 4 hod
• noc:  po  4 - 6 hod 
• při nízké večerní hodnotě elektívní intubace

Zkušená sestra sleduje a hlásí:
• nízké hodnoty nebo progresívní snižování VC

(v dekurzu uvedena riziková hranice VC  30ml/kg,
nízké hodnoty  ověřujeme novým měřením)

• zhoršení odkašlání, zahlenění, úzkost, bolesti

• provádí fyzioterapii hrudníku



Indikace intubace
Včas rozhodnout  - elektívní intubace!

Faktory, které zvažujeme: 

Klinika: úzkost, únava, profúzní pocení,
tachykardie

Tvorba atelektáz (rtg plic) 

Riziko aspirace (bulbární syndrom)

VC 10-12-15ml/kg

časté je náhlé zhoršení stavu!!!!



Parrilo J.E., Dellinger R.P., Critical Care Medicine, MOSBY Elsevier
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Neurologie jako medicínský obor

Se mění,  
bude se měnit, 

musí se změnit 

Směrem k více akutní medicíně
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