
Naliehavé situácie v neurológii

P. Turčáni

I. neurologická klinika LF UK a UNB



Symptómy a príznaky predstavujúce 

neurologickú urgenciu

• Zhoršovanie neurologických príznakov

• Porucha vedomia

• Kŕče

• Ťažká, neočakávaná bolesť hlavy

• Akútny deficit kraniálnych nervov

• Neschopnosť stáť alebo chodiť



Úloha lekára v neurologickej 

naliehavej situácii

Primárny cieľ:

udržaním dýchania a cirkulácie zachrániť 

život

Sekundárny cieľ

udržať centrálny a periférny nervový 

systém v čo najlepšom stave dovtedy, kým 

sa nestanoví presná diagnóza a nezačne 

primeraná liečba 



Poškodenie centrálneho nervového systému 

spravidla nespôsobuje okamžitú úplnú deštrukciu. 

Je to dynamický pokračujúci proces, poskytujúci 

limitovaný časový priestor na:

- zastavenie primárneho patologického procesu

- ochranu čiastočne poškodeného a  

nepoškodeného tkaniva

- zabránenie rozvoja sekundárnych procesov

poškodzujúcich nervový systém

Zásada 1

Udržanie životaschopného tkaniva a jeho funkcií



Patofyziológia poškodenia NS

Patologický proces Príčina Poškodenie

Zánik neurónov

Anoxia
Krvácanie, Ischémia

Trauma
Hypoglykémia

Trvalé

Axonálna alebo 

myelínová disrupcia

Trauma
Skleróza multiplex

Transverzná myelitída
Tumory

Čiastočne 

reverzibilné

(ak poškodenie nie je 

ťažké)

Prerušenie transmisie
Toxíny

Metabolické ochorenia
Kompresia miechy

Reverzibilné

(po odstránení príčiny)



Patofyziológia poškodenia NS

Patologický proces Príčina Poškodenie

Edém

ICH syndróm

Vazospazmus

Zlyhanie autoregulácie

Zlyhanie kolaterálneho

prietoku

Poruchy respirácie

Kardiovaskulárne 

poruchy

Anoxia

Krvácanie

Ischémia

Trauma

Tumor

Možná prevencia, 

čiastočne 

reverzibilné



• Dýchanie – vždy zvážiť potrebu intubácie

kóma-hypoventilácia, post-iktálne apnoe,

IcH – pľúcny edém, zástava dýchania

• Zastavenie krvácania

• Udržanie systémovej cirkulácie

poškodenie miechy – periférny šok

↑ICP – systémová hypertenzia

poruchy srdcového rytmu

Zásada 2

Stabilizácia vitálnych funkcií



• Štrukturálne procesy

- fokálne, t.j. lokalizované v určitej oblasti 

- „mass effect“, vzostup ICP 

- tumor, absces, hematóm, ischémia

• Ne-štrukturálne procesy

- difúzne poškodenie

- metabolické a toxické ochorenia, 

meningoencefalitída, skleróza multiplex

Zásada 3

Je patologický proces štrukturálny alebo nie 



• Stav vedomia

• Prítomnosť fokálnych príznakov

• Rýchlosť vzniku príznakov

Zásada 4

Stanovenie jednoduchej iniciálnej diagnózy 



Iniciálna diagnóza

Úroveň 

vedomia

Fokálne 

príznaky
Začiatok Príčiny

pri vedomí

- akútny
TIA, EPI, migréna, 

UPH, synkopa, 

+ akútny

ischemické CMP

trauma (miecha, 

nerv)

+ subakútny

skleróza multiplex

metastatické 

tumory

+ chronický

primárne tumory     

(gliómy, 

meningiómy)



Iniciálna diagnóza

Úroveň 

vedomia

Fokálne 

príznaky
Začiatok Príčiny

znížená

- akútny

intoxikácia, hypoglykémia, 
stav po epi, anoxia (zástava 
srdca alebo dýchania), 
meningitída, SAH, trauma

+ akútny
krvácanie, trauma, 
ischémia, hypoglykémia  

+ subakútny

absces, subdurálny 
hematóm, metastatický 
tumor, herpetická 
encefalitída

+ chronický
primárne tumory     
subdurálny hematóm



Naliehavé neurologické syndrómy

Syndróm Priebeh
Pravdepodobná 

diagnóza

Diferenciálna 

diagnóza
Vyšetrenie

Pri vedomí, 

hemiparéza
akútny

Ischémia, 

prebiehajúci TIA

Malé krvácanie, 

stav po 

fokálnom 

záchvate, 

migréna 

CT

Ložiskové 

príznaky, 

porucha 

vedomia

akútny
Krvácanie

SAH

Trauma, 

subdurálny

hematóm, 

hypoglykémia

CT

Subakútny 

alebo 

chronický

Tumor, absces, 

subdurálny 

hematóm

Herpetická 

encefalitída

CT

(LP)



Ložisková ischémia v povodí MCA

87 ročný muž s AF, u ktorého náhle vznikla ľavostranná hemiparéza a 

deviácia bulbov doprava. 



Malé intracerebrálne krvácanie

54 ročný muž s anamnézou hypertenzie, u ktorého náhle vznikla ľavostranná 

hemiparéza



Včasné CT známky ischémie

Hypo-atenuácia mozgového tkaniva   



Včasné CT známky ischémie

Zatemnenie nucleus lentiformis



Včasné CT známky ischémie

Príznak inzulárneho pásika



Včasné CT známky ischémie

Príznak denznej MCA



Naliehavé neurologické syndrómy

Syndróm Priebeh
Pravdepodobná 

diagnóza

Diferenciálna 

diagnóza
Vyšetrenie

Pri vedomí, 

hemiparéza
akútny

Ischémia, 

prebiehajúci TIA

Malé krvácanie, 

stav po 

fokálnom 

záchvate, 

migréna 

CT

Ložiskové 

príznaky, 

porucha 

vedomia

akútny
Krvácanie

SAH

Trauma, 

subdurálny 

hematóm, 

hypoglykémia

CT

Subakútny 

alebo 

chronický

Tumor, absces, 

subdurálny

hematóm

Herpetická 

encefalitída

CT

(LP)



Subarachnoidálne krvácanie

37 ročná žena s náhle vzniknutou explozívnou bolesťou hlavy spojenou s 

nauzeou a zvracaním  



Subarachnoidálne krvácanie

35 ročný muž s náhle vzniknutou úpornou bolesťou hlavy.



Naliehavé neurologické syndrómy

Syndróm Priebeh
Pravdepodobná 

diagnóza

Diferenciálna 

diagnóza
Vyšetrenie

Pri vedomí, 

hemiparéza
akútny

Ischémia, 

prebiehajúci TIA

Malé krvácanie, 

stav po 

fokálnom 

záchvate, 

migréna 

CT

Ložiskové 

príznaky, 

porucha 

vedomia

akútny
Krvácanie

SAH

Trauma, 

subdurálny 

hematóm, 

hypoglykémia

CT

Subakútny 

alebo 

chronický

Tumor, absces, 

subdurálny 

hematóm

Herpetická 

encefalitída

CT

(LP)



Absces mozgu

24 ročná žena s trojdňovou anamnézou stupňujúcej sa bolesti hlavy a 

následným vznikom fokálnych záchvatov   



Subdurálny hematóm

72 ročný muž, u ktorého sa postupne vyvíjali zmeny osobnosti a mierna 

slabosť ľavých končatín  



Epidurálny hematóm





Naliehavé neurologické syndrómy

Syndróm Priebeh
Pravdepodobná 

diagnóza

Diferenciálna 

diagnóza
Vyšetrenie

Pri vedomí, 

paraparéza
subakútny

Kompresia 

miechy 

tumorom

Transverzná 

myelitída, 

hydrocefalus, 

myopatia, 

neuropatia 

Myelogra-

fia, CT

Pri vedomí, 

ataxia

akútny

Cerebelárna 

ischémia, 

krvácanie, 

vestibulárne 

ochorenie

SM, lieky 

(antkonvulzíva), 

miechová 

kompresia

CT

Subakútny

Lieky, 

cerebelárny

tumor, 

meningitída

SM, intoxikácia 

(ortuť) 

CT



Kompresia miechy 

66 ročný muž s anamnézou karcinómu pľúc s trojtýždňovými bolesťami v chrbte a 

rozvojom paraplégie a inkontinencie v priebehu 24 hodín 



Transverzná myelitída

23 ročná žena s 2 dni 

trvajúcimi parestéziami

na HK aj DK

Neurologickým 

vyšetrením zistená: 

- porucha citlivosti od 

pliec nadol bilaterálne

- bilaterálne Babinski

MR - T1 + Gd

C3-C4



Naliehavé neurologické syndrómy

Syndróm Priebeh
Pravdepodobná 

diagnóza

Diferenciálna 

diagnóza
Vyšetrenie

somnolencia 

ataxia

Akútny

Cerebelárna 

ischémia, 

krvácanie

Kmeňová 

ischémia 

Lieky

CT

Subakútny

Lieky

Cerebelárny 

tumor

Intoxikácia, 

hydrocefalus
CT

Pri vedomí, 

vertigo

Akútny, 

subakútny

Vestibulárne 

ochorenie

Kmeňová 

ischémia, SM

CT, 

otologické

vyšetrenie



Anamnestické indície štrukturálnej lézie

Veľmi akútny začiatok Cievna mozgová príhoda 

Trauma Subdurálny hematóm

Krvácanie, antikoagulanciá
Intracerebrálne krvácanie, 

subdurálny hematóm

Bolesť hlavy Intrakraniálna hypertenzia

Tumor Mozgová metastáza

Bakteriálna infekcia, sepsa Mozgový absces

Alkoholizmus Subdurálny hematóm

Fokálne príznaky Štrukturálna lézia



Indície štrukturálnej lézie

na základe všeobecného vyšetrenia

Hypertenzia Intrakraniálna hypertenzia 

Bradykardia Intrakraniálna hypertenzia  

Iné arytmie bez zástavy srdca Intrakraniálna hypertenzia  

Zvýšená teplota Mozgový absces

Hnisavá infekcia tváre, 

sínusov
Mozgový absces

Trauma Subdurálny hematóm

Krvácanie
Intracerebrálne krvácanie, 

subdurálny hematóm

Tumor Metastáza



Indície štrukturálnej lézie

na základe neurologického vyšetrenia

Difúzne príznaky

• Oči

edém papily, hemoragie

• Končatiny

výrazne zvýšený tonus

• Reflexy

významne zvýšené RŠO

Fokálne príznaky

• Oči
deviácia bulbov
anizokória
obrna pohľadu
asymetria korneálneho
reflexu

• Končatiny
asymetrická poloha
asymetrický tonus
hemi-, monoparéza

• Reflexy
asymetria RŠO
pyramídové príznaky



Syndrómy s fokálnymi príznakmi a ich 

anatomická lokalizácia

Syndróm Lokalizácia

Hemiparéza, porucha 

citlivosti, afázia, hemianopsia

Kontralaterálna 

hemisféra

Hemiparéza

Pons, lakunárny infarkt 

v hĺbke kontralaterálnej 

hemisféry

Hemiparéza + lézia m.n. 

kontralaterálne
Mozgový kmeň

Hemiparéza + porucha 

citlivosti kontralaterálne
Cervikálna miecha



Syndrómy s fokálnymi príznakmi a ich 

anatomická lokalizácia

Syndróm Lokalizácia

Paraparéza Thorakálna a LS miecha, 

Monoparéza Plexus brachialis, lumbalis 

Paréza izolovaného svalu 

na jednej končatine
Periférny nerv, koreň

Bilaterálna porucha 

citlivosti distálne
Periférna neuropatia

Bilaterálna proximálna 

slabosť končatín bez 

poruchy citlivosti 

Nervosvalové spojenie, 

sval



• Spomaliť rýchlosť infúzii

• Dexamethazon i.v.

• Osmotické diuretiká

• Transport na špecializované pracovisko

Zásada 5

Suspektná štrukturálna lézia  si vyžaduje 

okamžitú intervenciu 



Zásada 7

Pri neurologických príznakoch a zvýšenej 

teplote predpokladať meningitídu   

Zásada 6

Pri progredujúcej slabosti dolných končatín 

predpokladať miechovú kompresiu 

Zásada 8

Pacient s progredujúcimi príznakmi si 

vyžaduje kontinuálne monitorovanie   



• Pri podozrení na štrukturálnu léziu obmedziť  

intravenóznu aplikáciu tekutín

• Pri podozrení na štrukturálnu léziu je LP 

kontraindikovaná

• Pri závažnejšej traume hlavy  alebo pri 

kvadruparéze imobilizovať krk, kým fraktúra krčnej 

chrbtice nie je vylúčená   

• Pri cievnej mozgovej príhode nepodávať 

antikoagulanciá kým krvácanie nie je vylúčené

• Pri zvýšenom ICP nepodávať sedatíva

Zásada 9

Vyvarovať sa všetkého, čo môže zaťažiť už 

poškodený nervový systém



• V prvých hodinách akokoľvek hrozivé príznaky 

nemusia byť indikátorom ireverzibilného 

poškodenia

• Každý pacient musí mať intenzívnu podpornú 

starostlivosť kým

- nie je stanovená etiologická diagnóza

- nie sú vylúčené možné komplikujúce faktory

- neodoznejú reverzibilné dôsledky akútneho

poškodenia (min. 6 hodinové obdobie)  

Zásada 10

Nepredpokladať, že pacient je stratený


