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Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

Stroke (apoplexia, porážka) – rýchlo sa vyvíjajúce 

klinické príznaky fokálnej (alebo globálnej) poruchy 

cerebrálnych funkcií trvajúce viac ako 24 hodín 

alebo vedúce k smrti,  ktoré zjavne nemajú iný 

pôvod ako vaskulárny, čo zahŕňa cerebrálny 

infarkt, intracerebrálne krvácanie a 

subarachnoidálne krvácanie (WHO 1970).     



Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

CNS infarkt - zánik mozgových, miechových alebo 

retinálnych buniek pripísateľný ischémii na základe: 

1. patologického, zobrazovacieho alebo iného objektívneho dôkazu 

cerebrálneho, spinálneho alebo retinálneho fokálneho 

ischemického poškodenia v definovanom cievnom teritóriu alebo 

2. klinického dôkazu cerebrálneho, spinálneho alebo retinálneho 

fokálneho ischemického poškodenia založenom na symptómoch 

perzistujúcich ≥ 24 hod alebo do úmrtia a vylúčení iných príčin  

 

Ischemický stroke – epizóda neurologickej dysfunkcie 

spôsobená cerebrálnym, spinálnym alebo retinálnym 

infarktom 

Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

Tichý infarkt CNS – zobrazovací alebo neuropatologický 

dôkaz infarktu CNS, bez anamnézy akútnej neurologickej 

dysfunkcie pripísateľnej tejto lézií   

 

Tranzitórny ischemický atak - prechodná epizóda 

neurologickej dysfunkcie spôsobenej fokálnou mozgovou, 

miechovou alebo retinálnou ischémiou bez akútneho 

infarktu 

 

  

Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

Intracerebrálne krvácanie – fokálna kolekcia krvi v 

mozgovom tkanive alebo komorovom systéme, ktorá nie je 

spôsobená úrazom.  

 

Stroke podmienený intracerebrálnym krvácaním – rýchlo 

sa vyvíjajúce klinické príznaky neurologickej dysfunkcie 

podmienenej fokálnou kolekciou krvi v mozgovom tkanive 

alebo komorovom systéme, ktorá nie je spôsobená úrazom.  

 

Tiché intracerebrálne krvácanie – fokálna kolekcia krvných 

produktov v mozgovom tkanive, subarachnoidálnom priestore 

alebo v komorovom systéme identifikované zobrazovacím 

alebo neuropatologickým vyšetrením, ktorá nie je spôsobená 

traumou a nemá anamnézu akútnej neurologickej dysfunkcie 

pripísateľnej tejto lézii  
Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

Subarachnoidálne krvácanie –  krvácanie do 

subarachnoidálneho priestoru 

 

Stroke podmienený subarachnoidálnym krvácaním – 

rýchlo sa vyvíjajúce klinické príznaky neurologickej 

dysfunkcie a/alebo bolesť hlavy podmienenej krvácaním do 

subarachnoidálneho priestoru mozgu alebo miechy, ktoré 

nie je spôsobené úrazom.   

 

Stroke podmienený trombózou vén – infarkt alebo 

krvácanie do mozgu, miechy alebo retiny podmienené 

trombózou cerebrálnych venóznych štruktúr. 

Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Náhle cievne príhody CNS - definície  

Národný register CMP - NZCI 

Nešpecifikovaný stroke –  epizóda akútnej neurologickej 

dysfunkcie pretrvávajúca viac ako 24 hodín alebo do úmrtia 

spôsobená pravdepodobne ischémiou alebo krvácaním 

bez dostačujúcich dôkazov pre jednoznačnú klasifikáciu 

Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Mechanizmy ischemických príhod 

1. Trombóza 

• Ateroskleróza 

• Arteritídy a angiopatie 

− hypertenzná angiopatia (choroba malých artérií) 

− amyloidová angiopatia 

− neinfekčné arteritídy - Takayasuova arteritída, 

− temporálna arteritída, primárna angiitída CNS  

− systémové ochorenia - systémový lupus erytemasosus, polyarteritis 

nodosa, Wegenerova granulomatóza, alergická angiitída a 
granulomatóza, Sjorgrenov syndróm, Behcetov syndróm 

 
Národný register CMP - NZCI 



Mechanizmy ischemických príhod 

1. Trombóza 

• Arteritídy a angiopatie 

− liekové arteritídy 

− infekčné arteritídy - spirochétové (syfylis, borélióza), vírusové 
(herpes zoster, HIV), mykotické (aspergilóza, candidóza, 
mukormykóza), Tbc, malária, sarkoidóza, ricketsióza 

− cerebrálna autozómne dominantná arteriopatia 
(CADASIL), moya-moya syndróm, fibromuskulárna 
dysplázia, trombangiitis obliterans  

Národný register CMP - NZCI 



Mechanizmy ischemických príhod 

1. Trombóza 

• Hematologické ochorenia 
koagulopatie, trombocytóza, trombocytopénia, anémie, 

hemoglobinopatie, antifosfolipidové  protilátky 

• Hyperviskozitné stavy 

• Kompresia ciev - intrakraniálna hypertenzia  

Národný register CMP - NZCI 



Mechanizmy ischemických príhod 

2. Embolizácia 

• Artério-arteriálna embolizácia 
    ateroskleróza 

• Kardiogénna embolizácia 
    infarkt myokardu, fibrilácia komôr, sick-sinus syndróm, dysrytmie, 

chlopňové chyby, infekčná a marantická endokarditída, ľavostranný 
komorový myxóm, 

• Iný zdroj 
    pľúcne artériovenózne malformácie, trombóza pľúcnych vén, pľúcne a 

mediastinálne tumory 

• Tuková embólia, vzduchová embólia, 
hyperkoagulačné stavy 

Národný register CMP - NZCI 



Mechanizmy ischemických príhod 

3. Hypoperfúzia 

• Cerebrálne artériospazmy - subarachnoidálne krvácanie, 
migréna, eklampsia, trauma 

• Stenózy cerebrálnych artérií - ateroskleróza, hypertenzia, 
arteriopatie 

• Hyperviskozitné stavy - polycytémia, 

myeloproliferatívne dysproteinémie, hyperfibrinogenémia, 
dehydratácia 

• Trombóza venóznych splavov 

• Intrakraniálna hypertenzia 
Národný register CMP - NZCI 
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Mozgový infarkt  

Národný register CMP - NZCI 

Bilaterálny infarkt v thalame 



© Turčáni 2019 

Mozgový infarkt  

Národný register CMP - NZCI 

infarkt v povodí a. cerebri posterior 



© Turčáni 2019 

Mozgový infarkt  

Národný register CMP - NZCI 

Lakunárny infarkt  



© Turčáni 2019 

Mozgový infarkt  

Národný register CMP - NZCI 

infarkt v ponse 



Zásady starostlivosti o pacienta s 
akútnou ischemickou cievnou príhodou  

• Včasné stanovenie diagnózy 

           - cielené neurologické vyšetrenie            

           - urgentné laboratórne vyšetrenia: 

Národný register CMP - NZCI 

CT bez kontrastu (MRI) 

EKG 

Rtg hrudníka 

LP (podozrenie na SAH 

a CT je negatívne 

EEG (pri podozrení na 

záchvaty)  

        

 

Hematologické vyš.  

(KO, PT, PTT, aPTT, TT, ECT) 

Biochemické vyšetrenia 

(glykémia, ionogram, 

hepatálne a renálne testy, 

acidobáza) 

Toxikologický skríning 

 
 



Zásady starostlivosti o pacienta s 
akútnou ischemickou cievnou príhodou  

• Včasné stanovenie diagnózy 

• Cielená terapia 

               - reperfúzia 

               - farmakoterapia 

               - chirurgická intervencia  

Národný register CMP - NZCI 



Reperfúzna liečba 

 

 

Každú minútu, počas ktorej je cerebrálna ischémia neliečená, sa 

stráca: 

   - 1.9 milióna neurónov 

   - 13,8 miliardy synaptických spojení  

   - 12 km axonálnych vlákien 

Hodinový úbytok neurónov zodpovedá strate neurónov počas 3,6 

roka fyziologického starnutia 

 

i.v. trombolýza        mechanická trombektómia 

Včasná reperfúzia redukuje rozsah ischemického 

poškodenia 



Okamžité  diagnostické vyšetrenia 

Všetci pacienti 

 

• CT (bez kontrastu) alebo MR, CTAg 

• Glykémia 

• Saturácia O2 

• Ionogram, obličkové testy 

• KO (aj Tr) 

• Markery kardiálnej ischémie 

• PT/INR 

• aPTT 

• EKG 

Vybraní pacienti 

 

• TT a/alebo ECT (NOAK) 

• Hepatálne testy 

• Toxikologický skríning 

• Hladina alkoholu 

• Test na graviditu 

• pO2  (pri podozrení na hypoxiu) 

• Rtg hrudníka  

• Lumbálna punkcia (SAH) 

• EEG (pri podozrení na epi) 

 

Jediným vyšetrením nevyhnutným u všetkých 

pacientov pred podaním trombolýzy je GLYKÉMIA 



Skoré CT príznaky ischémie 
Hypo-atenuácia mozgového tkaniva    Zatemnenie nucleus lentiformis  

Príznak inzulárneho pásika Príznak denznej MCA 



CTAg a CT perfúzia 



MRI 

T2 FLAIR 



Liečba 

• Reperfúzna liečba 

        - trombolýza 

        - mechanická trombektómia 



Mechanická trombektómia 



Solitaire stent retriever 



Odstránenie krvnej zrazeniny 

Dr. Coleman Martin at the Saint Luke's Brain and Stroke Institute in 

Kansas City, Missouri  



Farmakoterapia 

• Antiagreganciá  
        (300 -500 mg ASA jednorazovo, následne 100 – 300 mg, Clopidogrel 1x75 

mg)  

• Neuroprotektíva 
(MgSO4  0,4 – 0,8 mmol/kg, statíny – atorvastatin 1x80 mg, 
Cerebrolyzín 50 ml iv/deň ä5-10 dní), Pircetam 12 g (pri fatických 
poruchách)) 

• Hemoreologiká, vazodilatanciá 

• Antikoagulanciá 

 



Chirurgická liečba 

• Evakuácia a dekompresia je indikovaná pri veľkých 

cerebelárnych ischémiách s tlakom na kmeň 

• Evakuácia a dekompresia pri veľkých hemisferálnych 

ischémiách môže byť život zachraňujúci výkon, no 

spravidla je spojený s ťažkým reziduálnym deficitom 

• Karotická endarterektómia - indikáciou sú malé ischémie 
v teritóriu ACM spojené s ľahkým až stredne ťažkým 
neurologickým deficitom do 24 hodín od vzniku 

 



Zásady starostlivosti o pacienta s 
akútnou ischemickou cievnou príhodou  

• Včasné stanovenie diagnózy 

• Cielená terapia 

• Intenzívna nešpecifická starostlivosť a liečba 

komplikácií 

 

Národný register CMP - NZCI 



NAJČASTEJŠIE KOMPLIKÁCIE  
CEREBRÁLNEJ  ISCHÉMIE 

Všeobecné: 

• Aspirácia, hypoventilácia, pneumónia 

• Ischémia myokardu, arytmie 

• Trombóza hlbokých žíl, pľúcna embólia 

• Uroinfekt 

• Dekubity 

• Malnutrícia 

• Kontraktúry, fibrózne zmeny kĺbov 

 



NAJČASTEJŠIE KOMPLIKÁCIE  
CEREBRÁLNEJ  ISCHÉMIE 

  

Neurologické: 

• Cerebrálny edém 

• Intrakraniálna hypertenzia 

• Hydrocefalus 

• Hemoragická transformácia 

• Epileptické záchvaty 

 



Nešpecifická starostlivosť 

• Udržanie adekvátnej tkanivovej oxyge-nácie - 
stabilizácia dýchania 

• Stabilizácia TK - antihypertenzíva len ak STK je 
viac ako 130 mm Hg, resp. sTK je vyšší ako  220 
mm Hg 

• Úprava zvýšenej telesnej teploty - antipyretiká, 
antibiotiká 

• Úprava vnútorného prostredia, hyper-glykémie, 
resp. hypoglykémie 



Nešpecifická starostlivosť 

• Antiedémová liečba - osmoterapia, kortikoidy 

• Kontrola epileptických záchvatov - karbamazepin, 

fenytoin (nie preventívne podávanie) 

• Prevencia GIT krvácania  

• Prevencia tromboflebitíd 

• Prevencia infekcií 

• Prevencia dekubitov 

 



Nešpecifická starostlivosť 

• Prevencia obstipácie a starostlivosť o močový 

mechúr 

• Primeraný prísun tekutín, elektrolytov a živín 

• Prevencia kontraktúr a fibrotických zmien 

zhybov 

• Sedácia a tlmenie bolestí  

• Včasná mobilizácia a reedukácia reči 

 



Prevencia 



Výskyt opakovanej ICMP 

Sacco. Neurology 1997;49(suppl 4):S39-S44 

 Feinberg, et al. Stroke 1994;25:1320-1335. 
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Modifikovateľné rizikové faktory 

• hypertenzia  

• srdcové ochorenia 

• diabetes mellitus 

• hyperlipidémia   

• fajčenie 

• obezita 

• fyzická aktivita 

 



Modifikovateľné rizikové faktory 

• sTK > 140, dTK > 90 mm Hg      
zvyšuje relatívne riziko 4-násobne 

• vplyv klesá s vekom 

• 17 štúdií s celkovým počtom 
pacientov 50 000 preukázalo 38 % 
redukciu všetkých CMP a 40 % 
redukciu fatálnych CMP pri 
systematickej liečbe hypertenzie 

• hypertenzia  

• srdcové ochorenia 

• diabetes mellitus 

• hyperlipidémia   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• rozmanité srdcové 

ochoreniazvyšujú riziko 

ICMP, no fibrilácia predsiení 

je najvýraznejším faktorom 

• AF zvyšuje relatívne riziko 3 - 

5-násobne  

• na rozdiel od ICHS a zlyhania 

srdca, riziko ICMP pri AF 

stúpa s vekom 

• antikoagulačná liečba znižuje 

riziko ICMP o 64 %       

• hypertenzia  

• srdcové ochorenia 

• diabetes mellitus 

• hyperlipidémia   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• DM zvyšuje riziko ICMP  

2 - 3-násobne 

• kontrola inzulín 

dependentného DM 

neznižuje riziko 

• hyperglykémia zhoršuje 

neurologický deficit 

• hyperinzulinémia a 

zvýšená inzulínová 

rezistencia sú rizikovým 

faktorom u pacientov s 

normoglykémiou       

• hypertenzia  

• srdcové ochorenia 

• diabetes mellitus 

• hyperlipidémia   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• vzťah medzi 

hypercholesterémiou a ICMP 

je nejasný 

• sekundárna analýza štúdií s 

niektorými statínmi 

(simvastatín, atorvastatin, 

pravastatin) a fibrátmi 

(gemfibrozil) preukázala 

významnú redukciu (až 30 

%) rizika ICMP 

• efekt je podmienený zrejme 

ne-lipidickými mechanizmami 

• hypertenzia  

• srdcové ochorenia 

• diabetes mellitus 

• hyperlipidémia   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• fajčenie cigariet zvyšuje 

relatívne riziko 2-násobne  

• vzťah je dávkovo závislý 

• prestanie fajčenia vedie k 

rýchlej redukcii rizika (2 - 4 

roky) 

• redukcia rizika je zrejmá vo  

všetkých vekových 

skupinách  

• fajčenie 

• obezita 

• fyzická aktivita 

   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• definovaná ako BMI > 30 

kg/m2  

• BMI ↑ = ↑ ICMP 

• abdominálna obezita 

definovaná ako obvod pása 

> 102 cm (muži), resp. > 88 

cm (ženy) ovplyvňuje ICMP 

viac ako všeobecná obezita 

• nie je preukázané, že 

redukcia hmotnosti znižuje 

výskyt ICMP       

• fajčenie 

• obezita 

• fyzická aktivita 

   



Modifikovateľné rizikové faktory 

• efekt na viacero 

rizikových faktorov 

• vysoko aktívni jedinci 

majú nižšie výskyt ICMP 

• celková redukcia rizika je 

20 % (stredná aktivita) až 

27 % (vysoká aktivita) 

• fajčenie 

• obezita 

• fyzická aktivita 

   



Sekundárna prevencia - odporúčania  

•  Kontrola rizikových faktorov 
       - liečiteľné vaskulárne faktory – hypertenzia, diabetes, lipidy 

         - modifikovateľné behaviorálne faktory – fajčenie, alkohol, 
fyzická aktivita  

• Antitrombotická liečba 
        - antiagreganciá 

         - antikoagulanciá – kardioembolická CMP s AF    

• Intervenčná liečba pri ateroskleróze veľkých artérií – 
CEA, CAS  

Furie KL et al, Stroke 2011, 42: 227-276 



 Osud pacientov po TIA 

Johnston SC, et al. JAMA 2000;284:2901-2906. 
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Včasná iniciácia dostupnej preventívnej 
liečby   

štúdia EXPRESS 

- Skrátenie intervalu medzi vznikom a vyšetrením z 3 dní na 

menej ako 1 deň 

- Skrátenie intervalu medzi vznikom a prvým podaním 

preventívnej medikácie z 20 dní na 1 deň 

 

     80 % redukcia trojmesačného rizika 

opakovanej CMP 

     redukcia nezávislá od veku, pohlavia  

      včasná liečba nezvýšila riziko krvácania  

Rothwell PM et al: Lancet 2007, 370, 1432-42 



Tranzitórny ischemický atak 
typické charakteristiky 

 

• Náhly začiatok a rýchle úplné vymiznutie príznakov 

• Trvanie približne 2 až 20 minút 

• Všetky oblasti sú od začiatku postihnuté simultánne 

• Prítomný ložiskový neurologický deficit reflektuje 

    poruchu hemisféry, kmeňa alebo cerebela 

• V 20 až 25 % býva prítomná bolesť hlavy 

• Izolované vertigo spravidla nie je TIA 

 
 



Tranzitórny ischemický atak 

Karotická cirkulácia 

 
• Ipsilaterálna strata zraku 

 

• Kontralaterálna slabosť 

    neobratnosť, tŕpnutie –  

    končatín, tváre  

 

• Dyzartria 

 

• Afázia 

Vertebrobazilárna cirkulácia 

 
• Bilaterálna strata zraku 

• Diplopia 

• Vertigo 

• Unilaterálna alebo bilaterálna 

    slabosť, neobratnosť, tŕpnutie –  

    končatín, tváre  

• Ataxia 

• Dyzartria 

• Dysfágia 

• Strata sluchu 

• Afázia 



Tranzitórny ischemický atak 
diferenciálna diagnostika 

 

• Migréna s fokálnymi neurologickými príznakmi 

• Fokálne epileptické záchvaty  

• Synkopa  

• Hypoglykémia 

• Mozgový tumor 

• Subdurálny hematóm 

 
 



 Manažment  pacientov s  TIA 

• Pacienti s TIA majú byť okamžite hospitalizovaní 

• Diagnostický algoritmus analogický ako pri CMP 

• Okamžitá intervencia 
      - antiagreganciá – ASA, clopidogrel, ASA/dipyramidol 

       - antikoagulanciá (preferenčne OIT) pri AF  
       - statíny 

• Kontrola rizikových faktorov 

• Intervenčná liečba pri ateroskleróze veľkých artérií – CEA, 
CAS  

 

 

 

Skorá diagnostika a intervencia je rozhodujúca 



Tiché infarkty 

• Zvyšujú riziko symptomatickej CMP 2 – 4 x 

• Prevalencia v populácii 18 – 28 % 

• Považujú sa za „stroke“, a preto by mali byť menežované z 
hľadiska sekundárnej prevencie rovnako intenzívne ako 
symptomatické ICMP  

 

Mozgový infarkt verifikovaný zobrazovacou metódou 

alebo neuropatologicky bez anamnézy akútnej 

neurologickej dysfunkcie súvisiacej s danou léziou. 

Sacco RL et al, Stroke 2013, 44, 2064-2089 



Fibrilácia predsiení 

 

 

          

• AF jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov CMP 

• Riziko CMP pri AF stúpa s vekom 
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Fibrilácia predsiení 

 

 

          

• AF jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov CMP 

• Riziko CMP pri AF stúpa s vekom 

• CMP pri AF spravidla klinicky závažnejšia s vyššou 

mortalitou 
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Fibrilácia predsiení 

 

 

          

• AF jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov CMP 

• Riziko CMP pri AF stúpa s vekom 

• CMP pri AF spravidla klinicky závažnejšia s vyššou 

mortalitou 

• Antikoagulačná liečba znižuje riziko o 64 %  

• Väčšina kryptogénnych a neurčených ICMP je 

pravdepodobne podmienených aPAF  



NCMP - II. časť 
Hemoragické CMP 

Neurologická klinika LF UPJŠ (Košice) 



Hemoragické CMP 

Subarachnoidálne  

krvácanie 

Intracerebrálne  

krvácanie 
Intraventrikulárne   

krvácanie 

• 10-15 % CMP 



Mozgové krvácanie - ICH 

• 7-10% všetkých cievnych mozgových príhod 

• Spontánna extravazácia krvi do mozgového tkaniva.  

• Incidencia ICH od 12 do 15/100 000 obyvateľov  

• Najčastejšia príčina - arteriálna hypertenzia, 
predovšetkým nedostatočne kontrolovaná.  

• Mozgové krvácanie patrí k najčastejším príčinám 
úmrtia a zneschopnenia pacientov.  

 



Mozgové krvácanie 

• Príčiny 

• Neliečená hypertenzia 

• Amyloidná angiopatia 

• Aneuryzmy a AVM 

• Komplikácie antikoagulačnej liečby 

• Krvácanie do ischemického ložiska a tumoru 



Mozgové krvácanie 

• Hypertonické 
• Príčina – miliárne Charcotove-

Bouchardove aneuryzmy 

talamus mozoček 

pons 

bazálne gangliá  



Mozgové krvácanie 
Lobárne  - Do hemisfér mimo talamu a BG 

AVM 

amyloidová angiopatia 

aneuryzma 

CT mozgu 

MR mozgu – T2 MR – gradient ECHO 



Mozgové krvácanie 

• Mozgové krvácanie sa v minulosti považovalo 
za čistú hemoragickú príhodu 

• Dnes - komplexný, dynamický proces, ktorý má 
3 fázy:  

• Iniciálne krvácanie 

• Rast hematómu 

• Vznik perihematómového edému 

 



Mozgové krvácanie 
• Na priebeh a prognózu ochorenia majú vplyv hlavne posledné 2 fázy 

• Rast hematómu  súvisí so vzostupom intrakraniálneho tlaku zo zvýšeného 
prekrvenia  

 v dôsledku zhoršeného venózneho odtoku 

 z poškodenia hematoencefalickej bariéry  

 z lokálnej koagulopatie v dôsledku uvolnenia tkanivového tromboplastínu 

• Rast hematómu zodpovedá za včasnú neurologickú deterioráciu 

• Veľkosť hematómu má vplyv aj na výsledný stav pacienta a mortalitu. 

• 30-dňová mortalita u pacientov s hematómom ˃ 60 mL pri GCS < 8 je viac 
ako 90%, 

• 30-dňová mortalita   pacientov s hematómom < 30 mL a GCS ˃ 9 – 19% 



Rast hematómu 



Rast hematómu 

• Perihematómový edém  

 rozvíja sa skoro 

 pretrváva viac dní 

 je zodpovedný za deterioráciu po 
prvom dni 

 Krvné koagulum sa vyvíja v priebehu 
5-6 dní, následne sa postupne 
rezorbuje činnosťou erytrofágov 
rýchlosťou 1 cm za týždeň, 
hemoglobín sa mení na 
hemosiderín. Výsledné ložisko tvorí 
asi jednu tretinu pôvodného 
hematómu. 

 



Mozgové krvácanie – klinický obraz 

• Bolesť hlavy (50%) 

• Rýchlo progredujúca ložisková symptomatológia 

• Zvracanie 

• Môže byť bezvedomie 

• Epileptické záchvaty 

• Vzostup TK (dôkaz hypertenzie – očné pozadie) 

• Pri prevalení do komôr alebo subarachnoidálne – 
meningeálny syndróm 



Mozgové krvácanie – klinický obraz 

• Najčastejšie posthemoragické komplikácie 

• srdcové arytmie (extrasystoly, tachyarytmia) 

• poruchy termoregulácie 

• poruchy dýchania  

• infekcie (pneumónia, uroinfekcie) 

• poruchy diurézy, hyponatriémia. 



Diagnostika mozgového krvácania CT 
mozgu 



Diagnostika mozgového krvácania CT 
mozgu 



Diagnostika mozgového krvácania 
Angiografia  

• Zistenie zdroja 
krvácania 

• U mladých pacientov 

• Lobárnych krvácaní 



Diagnostika mozgového krvácania 
CAA – amyloidová angiopatia 



Liečba mozgových krvácaní 

• Konzervatívna 

• Antiedematózna 

• Úprava TK len nad 180/110 Torr 

• čerstvá zmrazená plazma (15-30 ml/kg), alebo koncentrát 
protrombínového komplexu (15-30 U/kg) 

• Symptomatická – liečba bolesti, záchvatov, prevencia 
infekcie  

• Antidotum – Idarucizumab vytesní dabigatran z väzby a 
zastaví krvácanie 

• Ošetrovateľský proces 

• Rehabilitácia 



Liečba mozgových krvácaní 

• Chirurgická 

• Progresia neurologického deficitu 

• Mozočkové krvácania - !!! hydrocefalus 

• Kritériom – lokalizácia, veľkosť 



Subarachnoidálne krvácanie - SAK 

• výron krvi do subarachnoidálnych priestorov, medzi 
pia mater a arachnoideu 

• Najčastejšia príčina - ruptúra intrakraniálnej 
aneuryzmy 

• Zriedkavenjšia príčina - ruptúra aterosklerotickej 
cievnej steny alebo arteriovenóznej malformácie 

• SAK býva v mnohých prípadoch kombinované aj 
s intraparenchýmovým krvácaním - 
meningocerebrálne krvácanie.  

 



Subarachnoidálne krvácanie - SAK 

• Incidencia SAK - 6-24/100 000 obyvateľov 

• stúpa s vekom 

• najčastejšie vzniká okolo 50. roku života, o 
niečo vyššia je u žien ako u mužov 

• Prevalencia mozgových aneuryziem 
u dospelých -  0,5-1%.  

 



Subarachnoidálne krvácanie - SAK 

• Príčina SAK - v 75-80% prípadov ruptúra aneuryzmy 

• Väčšina aneuryziem je podmienená vrodeným oslabením 
cievnej steny 

• k ruptúre ale dochádza až v dospelosti následkom pulzácie 
a zhoršujúceho sa tonusu cievnej steny 

• Rizikové faktory SAK - vek, pohlavie, rasová príslušnosť, 
fajčenie, nadužívanie alkoholu, perorálne kontraceptíva, 
abúzus niektorých liekov, arteriálna hypertenzia.  

 



Etiológia SAK - aneuryzma 







Arteriovenózna malformácia 



Klinický obraz 

• Náhla, prudká bolesť hlavy !!! 

• Zvracanie 

• Bezvedomie – môže byť 

• Meningeálny syndróm 

• Ložiskové príznaky – môžu a nemusia byť 



Klasifikácia závažnosti SAK podľa Hunta a 
Hessa 

• 0 - identifikovaná aneuryzma, doteraz bez ruptúry, náhodný 
nález 

• I – bolesť hlavy, bez neurologického deficitu, ľahká opozícia 
šije  

• II – bolesť hlavy strednej až silnej intenzity, prítomný ľahký 
neurologický  neurologický deficit, možná lézia hlavových 
nervov, meningeálny syndróm 

• III – somnolencia, zmätenosť, ľahký až stredne  ťažký stupeň 
ložiskového neurologického deficitu  

• IV – sopor, hemiparéza stredného až ťažkého stupňa  

• V – kóma, výrazná decerebračná rigidita, moribundný stav 



Diagnostika SAK 

• Každý pacient s náhlou prudkou bolesťou hlavy musí byť urgentne transportovaný do 
nemocnice 

• už počas transportu má byť vo vodorovnej polohe, pretože každá fyzická aktivita je rizikom 
pre recidívu SAK 

• Základom diagnostiky SAK je CT mozgu 
• Je indikované u každej prudkej, náhle vzniknutej bolesti hlavy 

• CT vyšetrenie odhalí prítomnosť krvi v subarachnoidálnych priestoroch a napomáha aj 
v lokalizácii zdroja krvácania – dnes pri pozit. CT – ihneď CT AG 

• Senzitivita CT vyšetrenia je počas prvých 12 hodín po SAK až 98-100%, časom klesá, na 6. deň 
po krvácaní je senzitivita 57-85%.  

• Preto je potrebné v prípade negatívneho nálezu na CT, alebo aj pri nedostupnosti CT, doplniť 

vyšetrenie likvoru.  
• Likvor je v úvode krvácania makroskopicky hemoragický + skúška 3 skúmaviek 



Diagnostika SAK 



Diagnostika SAK 



Diagnostika SAK 



Diagnostika SAK 

DSA  



Dg. SAK  

CT  alebo likvor             

 

Dg. príčiny SAK 

 Angiografia             



Dg. príčiny SAK 

 Angiografia 
Dg. príčiny SAK 

 3D CT Angiografia 



Klasifikácia  SAK podľa Fishera - CT 

1.  Krvácanie neprítomné, normálny nález na CT 

2.  Difúzna, tenká vrstva krvi menej než 1 mm hrúbky 

3.  Lokálne alebo difúzne krvácanie väčšie ako  1 mm 
(vysoké riziko vazospazmov) 

4.  Intraventrikulárne alebo intraparenchýmové 
krvácanie. 

 



Klasifikácia  SAK podľa Fishera - CT 

Grade 1  - normálne  CT 



Klasifikácia podľa Fishera - CT 



Klasifikácia podľa Fishera - CT 



DSA - AVM 



Liečba príčiny SAK 

Clipping 



Coiling aneuryzmy 



Liečba príčiny SAK 

 Clipping 

Liečba príčiny SAK 

 STENT 



Coiling aneuryzmy 



Coiling aneuryzmy 



Liečba SAK 

• Endovaskulárna alebo chirurgická –  endovaskulárna 
ihneď, chirurgická – Hunt-Hess 1,2 – riešenie 
aneuryzmy 

 

• Konzervatívna – kľud na lôžku, prevencia 
prechladnutia (kýchania, kašlu), obstipácie, prevencia 
vazospazmov, kontrola TK, vnútorného prostredia 



Komplikácie SAK 

• Liečba 
vazospazmu 

• Blokátory Ca 
kanálov  

• Nimodipin v 
infúznej 
pumpe 

• Kontrola TK 



Komplikácie SAK 

• Hydrocefalus 

• Akútny - patrí medzi včasné 
komplikácie SAK (do 72 hodín)  

• vzniká následkom porušenej 
pasáže likvoru z komorového 
systému (hlavne komorovými 
úžinami) do subarachnoidálneho 
periférneho priestoru  

• Výsledkom je dilatácia komôr, 
hlavne temporálnych rohov 
postranných komôr 

• Môže viesť k bezvedomiu 

• Liečba – externá drenáž 
 

 



Komplikácie SAK 
• Hydrocefalus 

• Chronický -  komunikujúci hydrocefalus  

• vzniká neskôr, je spojený s rozvojom hemogénnej aseptickej meningitídy, 
ktorá bráni normálnej rezorbcii likvoru v pachionských granuláciách 

• Vyskytuje sa asi u 14-60% pacientov so SAK 

• Klinicky je prítomná triáda príznakov - progredujúca demencia, poruchy 
chôdze a inkontinencia. 

• Ustúpi spontánne,  

     alebo prechodná drenáž 
 



NCMP - III. časť 
 

CT + MR + klinický obraz 
 

Prim. MUDr. Juraj Štofko, PhD. 
I. neurologická klinika LFUK a UNB 



LIM ponto-cerebelárne vpravo 

Príznaky: 

pravý bulbus v konvergencii 

obrna konjugovaného pohľadu do strán 

vertikálny nystagmus 

periférna lézia N VII vpravo 

bulbárny syndróm, jazyk plazí doľava 

ľavostranná hemiparéza, dysmetria obojstranne 



LIM, pons vľavo 

 

Príznaky: 

dyzartria 

hemiparéza vpravo 



Ložisková ischémia 

mozgu vpravo 

Oklúzia ACM vpravo 

Príznaky: 

hemiparéza vľavo 

 

3.7.2015 

4.7.2015 

3.7.2015 

4.7.2015 

denzná ACM 

oklúzia ACM 

hypodenzná zóna hypodenzná zóna 

3.7.2015 

žiadne známky ischémie 



Ischémia 

cerebela vľavo 

 

Oklúzia 

arteria vertebralis 

úsek V2 vľavo 

Anamnéza a príznaky: 

 

traumy krku vo fitness 

bolesti krčnej oblasti 

pocity nevoľnosti 

 

29.5.2015 29.5.2015 

2.7.2015 2.7.2015 po opak. evakuáciách 



Ložisková ischémia 

pons vľavo 

Príznaky: 

tŕpnutie polovice tela 

vľavo 

vracanie 

 

hemihypestézia vľavo 



Ložisková ischémia 

talamus vľavo 

 

Prínaky: 

hemihypestézia vravo 

vrátane tváre 

instabilita pravej HK 

fluktujúca 



Ložisková ischémia 

mezencefalon vpravo 

Šoltésová Daniela 

Príznaky: 

diplopia 

 

lézia N.III vpravo 

artériová hypertenzia 

diabetes mellitus 

Grman Emil 



Ložisková ischémia 

fronto-temporo-

parietálne vľavo 

 

Príznaky: 

somnolencia 

afázia 

hemiparéza vpravo 

fibrilácia predsiení 

 

podaná trombolýza 

- nezlepšená 

 

po 45 hodinách 

zhoršenie vedomia - 

sopor 

 

CT kontrola – 

zakrvácanie do 

ischémie 

27.7.2015, 23:15 hod. 28.7.2015, 01:50 hod. 

28.7.2015, 20:50 hod. 3.8.2015, 09:31 hod. 



Intracerebrálna hemoragia 

parietálne vľavo 

17.3.2015 

1.4.2015 

Príznaky: 

halucinácie (31.7.2015) 

epileptický záchvat (4.8.2015) 

vyššie š.o. reflexy vľavo pri prijatí 

artériová hypertenzia 

8.4.2015 2.3.2015 po operácii 4.8.2015 7.8.2015 



Venózny kavernóm 

pons Varoli 

 

 

Príznaky: 

žiadne 17.7.2015 



Venózny kavernóm 

pons Varoli 

 

 

Príznaky: 

žiadne 17.7.2015 



Ložisková ischémia 

vľavo hemisferálne 

Hyperdenzná ACM 

 

Príznaky: 

afázia 

centrálna lézia N VII 

hemiparéza vpravo 

ťažká, na HK plégia 

 

Trombolýza 

 

 

Príznaky: 

ľahká afázia 

hemiparéza vpravo 

ľahká 

17.7.2015 

8.6.2015 

29.10.2015 

30.10.2015 



Intracerebrálna 

hemoragia 

pons-mezencefalon 

 

Príznaky: 

kóma 

hlava deviovaná 

doľava 

bulby v divergencii 

zrenice úzke 

 

neprítomné reflexy: 

fotoreakcia 

korneálny 

okulo-cefalické 

 

flekčné držanie HK 

spasticita HK a DK 

Babinski pozitívny 

 

exitus do 6 hodín 

17.7.2015 

8.6.2015 



LIM pons vpravo 

 

Príznaky: 

vertigo, vracanie 

diplopia 

 

Bulby: 

pravý v divergencii 

ľavý nedoťahuje 

nazálne 

17.7.2015 

8.6.2015 



Šuščák Jaroslav, 57r. 

Centrálna pontínna 

myelinolýza 

 

Príznaky: 

poruchy vedomia 

okohybné poruchy 

dyzartria, dysfágia 

kvadruparéza 

paleo- a neo-

cerebelárny syndróm 

hypertonicko-

hypokinetický sy 



Ložisková ischémia 

artéria cerebri anterior 

 

Príznaky: 

afázia 

hemiparéza vpravo 

 

prekonala NCMP 

r.2012 

4.12.2015 

29.11.2015 30.11.2015 



NCMP - IV. časť 

 

Blood Supply of the Brain 

and Cerebral Circulation 

 

Juraj Stofko, MD, PhD, MBA, MPH 
 

1st Department of Neurology 

Comenius University and University Hospital 

Bratislava 



Overview of cerebral circulation 

The CNS has high energy expenditure and requires 

a continuous supply of glucose and oxygen. 

 

Metabolism in the CNS is almost exclusively aerobic. 

 

There are no significant energy reserves. 

 

The brain is 2% of body weight, 

yet requires 20% of cardiac output and 

consumes 15-20 % of oxygen taken in. 



Arterial Supply to the Brain 



Arterial Supply to the Brain 



Arterial Supply to the Brain 

Digital subtraction angiography 



Arterial Supply to the Brain 

MR angiography 



Anterior Arterial Supply 

to the Brain 



Bouthillier classification 

of internal carodid artery segments 



Bouthillier 

Classification 



Cortical areas 



Cortical areas 



Posterior Arterial Supply 

to the Brain 



Vertebral Artery Segments 





Arterial Supply to the Cerebellum 



Arterial Supply of the Cerebellum 



Deep brain structures 



Deep brain structures 



Arterial Supply to the Brain 



Circle of Willis 



Circle of Willis 

Anterior Carotid Artery 

 

Internal Carotid Artery 

 

 

Middle Cerebral Artery 

 

Posterior Communicating 

Artery 

 

Posterior Cerebral Artery 

 

 

Basilar Artery 

 

 

Vertebral Artery 



Circle of Willis 



Overview of cerebral circulation 

Angiography 















Venous drainage of the brain 



Venous drainage 















• Atherosclerosis 

• Hypertension 

• Metabolic diseases 

• Inflammatory diseases 

• Thrombosis (arterial and venous) 

• Haematologic diseases 

• Aneurysms 

• Arteriovenous malformations 

• Cerebral amyloidosis 

• Miscellaneous diseases 

 CADASIL 

 Moyamoya 

Diseases/conditions 

affecting blood vessels 



Anterior cerebral artery ischaemic stroke 









Middle 

cerebral 

artery 

ischaemic 

stroke 



Middle 

cerebral 

artery 

sign 







Middle cerebral artery occlusion 

pre-treatment angiogram and after trombolysis 



Posterior cerebral artery ischaemic stroke 







Cerebellar ischaemic stroke 



Watershed ischaemic strokes 



Focal ischaemia 



Focal ischaemia 



Aneurysm 











Arteriovenous malformation 





Sagittal sinus thrombosis 



Sagittal sinus thrombosis 

before and after treatment 



Deep veins and straight sinus thrombosis 


