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####
Vážené kolegyně, vážení kolegové, #
dovolujeme si Vás přivítat v Hradci Králové na XXII. ročníku Postgraduálního kurzu v 
neurochirurgii. Pokusili jsme se pro Vás připravit formou přednášek a seminářů 
přehled problematiky vybrané oblasti současné neurochirurgie a ponechat dostatek 
prostoru na diskusi. #
Děkujeme všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas přípravě odborných sdělení a 
abstrakt. ###
Za organizační výbor MUDr. Michael Bartoš 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Program XXII. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii 

Zahájení 10:00 - 10:30, Předání Ceny Rudolfa Petra - přednáška laureáta	


PŘESTÁVKA 30MIN	


OBĚD 13:00 - 14:00	


PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 30MIN#

SPOLEČENSKÝ VEČER OD 20:00, PARK GOLF RESTAURANT (DOPRAVA ZAJIŠTĚNA)	


STŘEDA 22. 4. 2015
BLOK I 10:30 - 11:40 Předsednictvo: S. Řehák, T. Hrbáč

M. Sameš (Ústí n. L.): Historie a vývoj cévní neurochirurgie. 20min.

J. Žižka (Hradec Králové): Moderní diagnostika neurovaskulární patologie. 40min. 

BLOK II 12:10 - 13:00 Předsednictvo: D. Netuka, J. Žižka

E. Vítková (Hradec Králové): Ischémie mozku. Přehled léčebných možností. 20min. 

V. Chovanec (Hradec Králové): Endovaskulární možnosti léčby ischémií. 20min. 

BLOK III 14:00 - 15:10 Předsednictvo: M. Sameš, V. Juráň

T. Hrbáč (Ostrava): Indikace karotické endarterektomie. Výsledky studií a doporučení. 20min. 

D. Netuka (Praha): Karotické endarterektomie vs stenty, co nového? 20min. 

J. Mraček (Plzeň): Karotická endarterektomie. Technické aspekty. 20min. 

BLOK IV 15:40 - 17:10 Předsednictvo: M. Kanta, J. Mraček

V. Juráň (Brno): Dekompresivní kraniektomie u maligní ischémie MCA. 20min.

M. Sameš (Ústí n. L.): ECIC bypass a revaskularizace v post-COSS/JET éře. 20min.

I. Holečková (Plzeň): Intraoperačni monitorace v cévní neurochirurgii. 20min.

V. Dostálová (Hradec Králové): Neuroanestezie v cévní neurochirurgii. 20min. 
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PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 20MIN!

OBĚD 12:00 - 13:00!

PŘESTÁVKA 10MIN 

#

ČTVRTEK 23. 4. 2015
BLOK V 9:00 - 10:10 Předsednictvo: M. Vaverka, T. Česák

V. Přibáň (Plzeň): ISAT/BRAT a co dál. 20min.

O. Bradáč (Praha): Incidentální aneurysmata. Management. 20min.

A. Hejčl (Ústí n. L.): Flow modelace u aneurysmat. 20min.
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BLOK VI 10:30 - 12:00 Předsednictvo: M. Smrčka, J. Klener

P. Buchvald (Liberec): Operační přístupy k cévní patologii. 20min.

M. Vaverka (Olomouc): Technické principy chirurgie aneurysmat. 20min.

V. Beneš (Praha): Parciálně vyřazená aneurysmata. 20min.

O. Navrátil (Brno): Aneurysmata přední komunikující tepny, modality léčby - klip nebo koil? 20min.

BLOK VII 13:00 - 14:10 Předsednictvo: P. Buchvald, O. Navrátil

M. Smrčka (Brno): SAK, klasifikace, diagnosticko-terapeutický algoritmus. 20min.

J. Adamkov (Hradec Králové): Cerebrální vasospazmy po SAK. Diagnosticko-terapeutické možnosti.
20min.

K. Koleják (Nitra): Neurovaskulární problematika ve Slovenské republice. 20min.

BLOK VIII 14:20 - 16:10 V. Beneš, A. Hejčl

T. Česák (Hradec Králové): Supratentoriální kavernomy. Přehled a technické aspekty. 20min.

J. Klener (Praha): Kmenové kavernomy. 20min.



#
PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 20MIN!

16:30 - 18:00: NEUROKAZUISTICKÝ SEMINÁŘ - P. Haninec, V. Beneš, M. Sameš!

SPOLEČENSKÝ VEČER OD 20:00, SPRINGFIELD CLUB, TŘÍDA ČSA 216#

###

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 30MIN	


#
UKONČENÍ KURZU, OBĚD!

########

G. Lanzino (Rochester, USA): Complication avoidance in aneurysm surgery. 30min.

G. Lanzino (Rochester, USA): Management of complex neurovascular cases. 30min.
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PÁTEK 24. 4. 2015
BLOK IX  9:00 - 10:20 T. Česák, P. Haninec

R. Liščák (Praha): Terapie cévních malformací gama nožem. Indikace a výsledky. 20min.

M. Vaverka (Olomouc): AVM, trendy v léčbě a zkušenosti.  20min.

V. Beneš (Praha): Chirurgie AVM, rozhodování, technické aspekty. 30min.

BLOK X 10:50 - 12:00 M. Vaverka., R. Liščák

M. Tichý (Praha): Cévní malformace dětského věku. 20min.

A. Krajina (Hradec Králové): Endovaskulární léčba aneurysmat. 30min.

V. Hobza (Hradec Králové): Hemangioblastomy a morbus von Hippel Lindau. 20min.



HISTORIE A VÝVOJ CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE #
M. Sameš, R. Bartoš, P. Vachata, F. Cihlář  
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad 
Labem #
Autoři podávají stručný přehled historie a vývoje cévní neurochirurgie v 
mezinárodním měřítku a v naší zemi ve čtyřech základních oblastech - v chirurgii 
aneurysmat, v léčbě arterio-venózních malformací, v oblasti karotické 
endarterektomie a v indikaci extra-intrakraniální anastomózy. V polovině dvacátého 
století vyzrály podmínky pro chirurgické řešení cévních onemocnění, od 
osmdesátých let dvacátého století se v armamentariu léčby objevují metody 
endovaskulární. Metodou první volby podle velkých studií zůstává mikrochirurgie v 
problematice karotické endartereektomie, v oblasti mozkových aneurysmat a 
arterio-venózních malformací je preference metody dána klasifikací a skórováním 
individuálního pacienta, výsledky posledních studií, ale i tradicí jednotlivých států 
a lokálními preferencemi.  
   #
CÉVNÍ MALFORMACE A VÝVOJOVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU: KLINICKÉ ASPEKTY 
ZOBRAZENÍ A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA #
J. Žižka, A. Krajina, J. Malý, K. Zadrobílek, P. Rejtar, M. Kanta, D. Krajíčková 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové #
Vrozená a vývojová onemocnění mozku představují širokou škálu patologických 
stavů postihujících vaskulogenezi a angiogenezi na nejrůznějších úrovních. Je 
možno je klasifikovat podle fáze, ve které embryogenezi postihují, a to na poruchy 
primárního dělení (dysplastické familiární nebo non-familiární), metamerické (uni- 
nebo bilaterální), teritoriální (kmenové nebo periferní), poruchy růstu a poruchy 
remodelace (dle P. Lasjauniase). #
Vývojové cévní anomálie CNS dělíme na AV zkraty (durální, piální, vena magna 
Galeni), venózní malformace (kavernomy, vývojové dysplazie) a proliferativní 
onemocnění (moya moya, proliferativní angiopatie, hemangiomy). #
Sdělení se zabývá diagnostickými atributy těchto onemocnění (UZ, CT, MR, DSA) a 
možnostmi jejich endovaskulární léčby. ##
TERAPIE AKUTNÍ CEREBRÁLNÍ ISCHEMIE #
E. Vítková, D. Krajíčková 
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové #
Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) tvoří 85% všech CMP. Příčinou většiny 
z nich je akutní okluze mozkové tepny s náhlým poklesem krevního průtoku 
postiženou tepnou a klinickým projevem akutního ložiskového neurologického 
deficitu. Terapie akutní iCMP je zaměřena na rekanalizaci okludované tepny s cílem 
dosáhnout reperfúze a tím i záchrany viabilní mozkové tkáně.  
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Kauzální terapií je intravenózní trombolýza (IVT) s možností léčby do 4,5hod od 
vzniku příznaků, mechanická rekanalizace (EVT) do 8 hodin, intraarteriální 
trombolýza (IAT) do 6 hod od vzniku příznaků a kombinované výkony. Pro okluzi 
bazilární tepny časové limity neplatí. Základní význam pro indikaci rekanalizační 
léčby má přítomnost či nepřítomnost akutní ischemické nekrózy.  
Urgentní karotická endarkterektomie je indikovaná u tranzitorních ischemických 
atak a měla by být zvažovaná u akutní okluze krčního úseku tepny bez okluze 
intrakraniálně. 
K tomu, aby mozková tkáň mohla být zachráněna, musí být léčba zahájena co 
nejdříve. Předpokladem je včasné rozpoznání příznaků, rychlý transport do 
iktového nebo komplexního cerebrovaskulárního centra, diagnostika a správná 
indikace terapie včetně výběru metody. Organizace managementu CMP je 
stanovena Věstníkem Ministerstva zdravotnictví. Nejnovější doporučené postupy 
zveřejnila American Heart Association/American Stroke Association v lednu 2013. ##
ENDOVASKULÁRNÍ MOŽNOSTI LÉČBY ISCHEMIÍ 

#
1 V. Chovanec, 2D. Krajíčková, 2E. Vítková, 1 A. Krajina 
1Radiologická klinika, Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové a 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové 
2 Neurologická klinika Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové a 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové  #

Ischemická cévní mozková příhoda (CMP) je akutní závažný stav,  který pokud 
není adekvátně léčen ohrožuje nemocného trvalými následky i smrtí.  Ischémie 
vzniká na podkladě uzávěru nebo významné stenózy tepny zásobující mozkovou 
tkáň.  Uzávěr může být způsoben embolii, trombózou méně často disekcí nebo 
traumatem. Významné zúžení je podmíněno strukturálně (nejčastěji 
aterosklerotickými pláty) nebo funkčně  (spazmem-vasokonstrikcí).  

Intravenózní trombolýza je akceptovanou metodou v léčbě ischemické CMP. 
V případech kdy je i.v. trombolýza kontraindikována nebo neúčinná se zvažuje 
endovaskulární léčba. Endovaskulární metody se začaly uplatňovat s technickým 
pokrokem v zobrazování a endovaskulárním instrumentáriu. Využívají se zejména u 
nemocných s uzávěrem velké tepny, kde se stále častěji využívá mechanická 
tromb(embol)ektomie. Další možností je lokální intraarteriální trombolýza nebo 
balonková angioplastika (PTA) a zavedení stentu. V léčbě spazmů se využívá 
intraarteriální podávaní vasodilatačních látek nebo PTA. Mechanická rekanalizace 
spočívá v odstranění  emboligenního materiálu aspirací nebo s použitím extrakčních 
zařízení. Aspirace se provádí buď mikrokatetrem se širokým průsvitem tzv ADAPT  
technika (A  Direct Aspiration first Pass Technique) nebo aspiračním zařízením 
(Penumbra system, Penumbra). Zařízení  používané  k extrakci se dělí na : A) 
stentové tzv stentretriever (stentriever), kam patří např.: Solitaire FR (ev 3 
Covidien), TrevoProVue (Concentric Stryker), pREset (Phenox), Catch + (Balt)  a B) 
zařízení využívající jiný mechanizmus, např.: Merci (Concentric Stryker), Eric 
(Microvention).   Zařízení Merci bylo jako první schváleno FDA k léčbě ischemické 
CMP v roce 2004.  Pouze Solitaire FR stent je odpoutatelný, co lze využít 
v případech kdy se nedaří danou tepnu zprůchodnit a je nutné zavedení stentu. 
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Pozitivní význam endovaskulární terapie ve srovnání s intravenózní trombolýzou se 
nedařilo dlouho potvrdit prospektivními randomizovanými studiemi. Při porovnání 
s intravenózní trombolýzou nebyla účinnější (studie IMS III, MR RESCUE,  
SYNTHESIS).  V daných studiich byla jako endovaskulární léčba použita převážně 
intraarteriální trombolýza. Mechanická rekanalizace  byla provedena pouze u 
malého počtu nemocných a použity byly převážně mechanická zařízení 1.generace. 
Recentní studie  MR CLEAN  ( Multicentric Randomized  Clinical Trial of 
Endovascular Treatment forAcute Ischemic Stroke in Netherlands) publikována 
koncem roku 2014 prokázala benefit endovaskulární léčby. Daná studie zahrnovala 
500 nemocných s uzávěrem velké tepny, kteří byli po podání intravenózní 
trombolýzy randomizováni do 2 skupin. Jedna skupina (233 pacientů) byla ještě 
léčena endovaskulárně ( 81,5 % léčeno stentretrieverem, 12,9 % podstoupilo akutní 
karotické stentování). mRS  0-2 v 90 dnech bylo ve skupině  léčených  kombinací iv 
trombolýzy a endovaskulárně  významně vyšší ( 32, 6 % vs  19,1 %), přičemž se 
skupiny nelišily v 30 denní mortalitě (18,9 % vs. 18,4 %)  ani v symptomatickém 
intrakraniálním krvácení  (7,7 % vs 6,4 %). Ve skupině endovaskulárních bylo více 
ischemii v novém teritoriu (5,6 % vs 0,4 %). #

+  #
Další dvě studie  ESCAPE  a EXTEND IA byly předčasně ukončeny protože prokázaly 
statisticky významně lepší výsledky mechanické rekanalizace stentrievereme u 
ischemické CMP s proximálním uzávěrem než celková trombolýza. Dobrý klinický 
stav mRS 0-2  v 90 dnech  u  mechanické trombektomie byl 53 ,0 % vs 29,3 % ve 
studii ESCAPE a 71 % vs 41 % ve studii EXTEND IA. 
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V současnosti dostupné endovaskulární metody mají vysokou rekanalizační 
schopnost. 
Nutné je si uvědomit , že cca 1/3 nemocných,  u kterých se podaří tepnu 
zrekanalizovat (TICI 2b/3) dopadne špatně (mRS ≥ 3). Z tohoto důvodu je důležitá 
logistika pacientů s CMP a kvalita zobrazení před endovaskulárním výkonem. #
  
INDIKACE KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE, VÝSLEDKY STUDIÍ A DOPORUČENÍ. #
T. Hrbáč  
Neurochirurgická klinika FN Ostrava #
Symptomatické studie 
NASCET = North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 1991 
659p(70-99% stenóza); 858p(50-69%). u sympt. stenóz 70-99% je signifikantně 
významná redukce Stroke po CEA, 50-69% sign. významný rozdíl také, stenózy < 50% 
žádný benefit CEA před konzervativní léčbou. 
ECST = European Carotid Surgery Trial 1998   645p (70-99%) 429p (50-69%); 11,6% 
benefit pro řešené CEA u stenóz >80% 
SPACE = Stent Protected Percutaneous Angioplasty of the Carotid vs. 
Endarterectomy 2008 1200p (50-99%) symptomatická karotická stenóza má být 
očetřena časně CEA se jeví bezpečnější 
EVA-3S = Endarterectomy Versus Angioplasty in Patients with Severe Symptomatic 
Carotid Stenosis 2006 527p (60-99%) 30 denní riziko Stroke/ mortality bylo 
signifikantně zvýšeno ve stentované skupině + větší množství lokálních komplikací a 
TIA, ale stenting má signifikantně nižší výskyt poranění hl. nervů a méně 
systemových komplikací. 
ICSS (CAVATAS-2) = International Carotid Stenting Study 2010 1713p (50-99%) 
incidence Stroke, smrti a periporocedurálního IM byl v CAS 8,5%; CEA 5,2%.  
CREST = Carotid Revascularization Endarterectomy vs Stenting Trial 2010 2052 
(50-99%) CASxCEA - nebyl prokázán rozdíl mezi outcome, STROKE a smrtí, ale větší 
periprocedurální riziko u CAS ve smyslu iCMPa naopak větší riziko IM u CEA #
Asymptomatické studie 
ACAS = Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study 1995 kumulované riziko pro 
ipsilaterální Stroke, perop. Stroke nebo smrt 5,1% CEA X 11,0% konzervativní postup 
ACST = Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2008 3120p  (60-99%) 5 letá redukce 
rizika Stroke 6,4% CEA proti 11,8% konzervativní terapie 
Indikace 
Symptomatická stenóza ACI je indikována k CEA po aterotrombembolickém 
subtypu iCMP/TIA u pacientů se stenózou > 50% (NASCET) 
symptomatické stenózy ACI >70%  
(30ti denní peroperační M/M < 6%) (AHA/ASA 2011 třída I/úroveň A) 
symptomatické stenózy 50-70%  
(30ti denní peroperační M/M < 3%) (AHA/ASA 2011 I/B) 
Karotická endarterektomie (CEA) není doporučena u asymptomatických osob s 
významnou karotickou stenózou dle NASCET (60 – 99 %) s výjimkou těch, u kterých 
je vysoké riziko iktu (třída I, úroveň C). ESO 2014 
Výběr asymptomatických pacientů ke karotické revaskularizaci se má řídit 
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zhodnocením komorbidit a očekávané doby života a také dalších individuálních 
faktorů a má zahrnovat komplexní diskusi rizik a benefitů výkonu s porozuměním 
preference pacienta AHA/ASA 2011I/C 
Preventivní CEA provedená s < 3% morbiditou a mortalitou může být přínosná u 
selektovaných pacientů s asymptomatickou karotickou stenózou (minimálně 60% dle 
angiografie, 70% dle dopplerovského vyšetření). AHA/ASA 2011 IIa/A #
Závěr: CEA má své místo v ošetření stenózy ACI. 
CEA má být prováděná na pracovištích s nízkou MM (3%/6%  asymt/symt ; AHA/
ASA,ESO).Symptomatická nad 50% stenózy ACI, asymptomatické nad 60% dle 
AG/ 70% Doppler (ESO), ale musí být přítomná známka rizika iktu.Specifické 
situace je nutno řešit individuálně neexistují signifikantní výsledky.  ##
CEA VERSUS CAS V 2015 #
D. Netuka 
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ #
Karotická endarterektomie se provádí od 50. let minulého století, karotický 
stenting (CAS) od 90. let. Od té doby stenting zaujal jasné místo v  některých 
indikacích, jako je tandemová stenóza, vysoko uložená stenóza, restenóza, disekce 
krkavice, předchozí operace krku, postiradiační stenóza, kontralaterální léze 
hlavových nervů. 
Otázkou je, zda je stenting indikován i v některých standardních případech stenózy 
krkavice, nebo jen ve výše uvedených indikacích. Po období registrů se začaly na 
přelomu tisíciletí objevovat první randomizované studie. Mezi historické studie se 
řadí: Naylor et al.,  1998 (CAS  významně horší), Wallstent, 1999 (CAS významně 
horší), Brooks et al., 2001, „Kentucky A“ studie symptomatických stenóz (bez 
rozdílu mezi CEA a CAS), Brooks et al., 2004, „Kentucky B“ studie, 
asymptomatické studie (bez rozdílu), CAVATAS, 2001, (CAS 6,4% x CEA 5,9%), 
SAPPHIRE, 2004 , polymorbidní pacienti (riziko iktu, infarktu myokardu nebo smrti 
rok od výkonu:  20,1% x 12%, bez non-Q infarktů myokardu 8,4% x 5,5%). 
Následovaly studie SPACE, 2006, 1200 pac. (6,8% x 6,3%), její 2 leté výsledky byly 
publikovány v roce 2008 (9,5% x 8,8%, restenózy 11% x 4,6%). Studie EVA-3S , 2006, 
sympt. >60%, 30-denní riziko iktu, nebo smrti 9,6% x 3,9%, 30-denní riziko těžkého 
iktu, nebo smrti 3,4% x 1,5%).   
 V roce 2010 byly publikovány výsledky dvou významných studií porovnávajících CAS 
a CEA. Studie ICSS na 1713 pacientech prokázala lepší výsledky CEA (iktus, smrt, IM 
8,5% x 5,2%). Studie CREST na 2502 pacientech a delší době sledování nenašla 
signifikantní rozdílu mezi metodikami léčby (7,2% x 6,8%). Signifikantní rozdíl ve 
prospěch CAS byl u výskytu IM (1,1% x 2,3%), ale ve prospěch CEA byl výskyt iktů 
(4,1% x 2,3%).  
Pokud bychom se zaměřili na studii EVA-3s, ICSS a analýzu výskytu iktů ze studie 
CREST, tak bychom mohli situaci vyhodnotit tak, že je jasně rozhodnuto o „výhře“ 
CEA a CAS zůstane jen na selektované pacienty, nikoliv pro běžné „použití“.  
Je však nutné nahlížet na reálný vývoj a i tak hodnotit poslední data. Např. 
pooperační léze hlavových nervů. Data ze studie ICSS a CREST poukazují na jejich 
výskyt u cca 5% pacientů, poškození je až v  80% přechodné a pacienti mají 
zhoršenou kvalitu života téměř výhradně jen krátce pooperačně. I tak je výskyt 
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poškození hlavových nervů argumentem pro CAS, zejména pro pacienty, kteří 
nejsou ochotni akceptovat byť přechodnou morbiditu a ovlivnilo by to např. jejich 
pracovní aktivity.  
CAS častěji způsobuje DWI léze. Ty jsou ale dle analýzy podstudie ICSS častěji 
malé, takže objem ischemických změn je obdobný po CEA i CAS.  V roce 2015 byla 
publikována randomizovaná italská studie (Illuminati et al.). Kardiálně 
asymptomatičtí pacienti byli před CEA randomizováni do skupiny, která podstoupila 
další koronární došetření a která byla operována bez tohoto došetření. U 32% 
pacientů bylo nalezeno koronární postižení indikované k intervenci. Poté ve skupině 
s „ošetřeným srdcem“ autoři prokázali signifikantně nižší výskyt IM jak 
v perioperačním období, tak v dalším sledování. Screening pacientů před CEA by 
potenciálně mohl vést k snížení kardiálních komplikací u CEA. 
Trvanlivost CEA a nižší výskyt restenóz představovaly argument pro tuto techniku. 
10-letá data ze studie Brooks et al. a EVA-3s neukazují na vyšší výskyt iktů po 
perioperačním období, ani vyšší výskyt restenóz. Další otázkou je, kdo má CAS 
provádět. V  roce 2013 byla publikována studie analyzující vztah odbornosti osoby 
provádějící CAS a rizikovosti samotného výkonu (Timaran et al., data ze studie 
CREST). Jasně bylo doloženo, že nezávisí na odbornosti (intervenční radiolog versus 
chirurg), ale na jejich zkušenosti. Sgroi et al. v  roce 2015 publikovali studii na 
20663 CAS z  USA. Chirurgové provedli 76% CAS, výsledky byly identické jako u 
intervenčních radiologů, kratší byla doba hospitalizace a cena výkonu. Zajímavá je 
studie zabývající se efektem publikace CRESTu na praxi v USA (McDonald et al., 
2015). V letech 2010-2013 došlo ke zvýšení proporce CAS versus CEA a to zejména u 
asymptomatických stenóz krkavice.  
Autor textu je přesvědčen, že u symptomatických stenóz krkavice bude i nadále 
dominovat CEA, přesto dojde k  vzestupu počtu CAS i v  této indikační skupině. 
Sporný je vývoj u asymptomatických stenóz. Studie CREST-2 a ACST-2 se zabývají 
touto problematikou, výsledky budou však až za několik roků. Studie CREST-2 
hodnotí nejen CEA versus CAS, ale i moderní konzervativní léčbu. Autor textu je 
přesvědčen, že u asymptomatických stenóz v budoucnu nebude dominovat ani CEA, 
ani CAS, ale konzervativní terapie. 
Podpořeno IGA 13623    ##
KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE. TECHNICKÉ ASPEKTY #
J. Mraček 
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Plzeň #
      Standardizace operace je podmínkou nízké morbidity a mortality (MM). Na 
neurochirurgických pracovištích je u karotické endarterektomie standardem 
mikrochirurgická technika (mikroendarterektomie). 
      Antiagregační léčbu před operací nevysazujeme.  
      Operaci provádíme v celkové anestezii (většinou TIVA) nebo v anestezii 
lokoregionální (cervikální blok). Oba používané typy anestezie jsou ve vztahu 
k pooperační MM rovnocenné (GALA trial 2008, Cochrane Database 2013).  
      Nemocný je při operaci v poloze vleže nebo polosedě s hlavou zakloněnou a 
rotovanou kontralaterálně. Krkavici preparujeme ze šikmého řezu před zevním 
kývačem. Karotický glomus infiltrujeme marcainem a nemocného heparinizujeme 
(5 000 – 10 000 j). Svorku nasazujeme nejprve na arteria carotis interna (ACI), poté 
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na ostatní tepny. Při nestabilním plátu obnažujeme při preparaci nejprve vnitřní 
krkavici nad stenózou, kde nasazujeme klip, a preparaci ostatních tepen 
dokončujeme při zasvorkované ACI. V případě akutní trombendarterektomie ACI do 
vybavení trombu nesvorkujeme. Arteriotomii provádíme většinou podélnou z arteria 
carotis comunis (ACC) do ACI, která umožňuje spolehlivé odstranění sklerotického 
plátu a bezpečné zavedení shuntu. Shunt zavádíme vždy selektivně v závislosti na 
neuromonitoraci (SEP, EEG, TCD) při operaci v celkové anestezii nebo při rozvoji 
neurologického deficitu při operaci při vědomí. Sklerotický plát s endarteriem 
šetrně odlučujeme od cévní stěny a odstraňujeme. Pokud nelze sklerotický plát 
v ACI odstranit „do ztracena“, distální intimu fixujeme několika stehy (8/0). Lumen 
tepny dočišťujeme od zbytků plátu, vyplachujeme roztokem heparinu a tepnu 
sešíváme v jedné vrstvě pokračujícím stehem (6/0). Před dokončením sutury 
uvolněním svorky z ACI testujeme přítomnost zpětného proudu a vyplavujeme 
potenciální emboly. Po dokončení sutury dočasným sejmutím svorky z ACI 
dilatujeme tepnu a kontrolujeme suficienci sutury retrográdním tokem. Svorky 
definitivně snímáme v pořadí arteria carotis externa (ACE) - ACC- arteria thyroidea 
sup. Po obnovení toku do ACE nakonec snímáme svorku z ACI. Případné netěsnosti 
sutury přešíváme jednotlivými stehy a na arteriotomii pokládáme plátek Surgicelu. 
Sutura s využitím záplaty (patch) je využívána většinou pouze u hypoplastických 
tepen.    
      Alternativou ke konvenční CEA je everzní endarterektomie, kdy se ACI příčně 
přetíná v oblasti odstupu z bifurkace a sklerotický plát se odlučuje pomocí 
punčochovitého přehrnutí (everze) cévní stěny ACI. Plát z ACC bývá extrahován 
pomocnou podélnou incizí. Při této technice je nezbytné uvolnit krkavici od 
spodiny a resekovat karotický glomus. Na našem pracovišti indikujeme everzní CEA 
u nemocných s kombinací stenózy a kinkingu ACI. Kinking je vyrovnán resekcí ACI, 
která je poté pokračujícím stehem reimplantována do původního odstupu. 
Alternativně lze tepnu vyrovnat implantací do pomocné podélné incize v ACC, 
přičemž fyziologické ústí ACI je uzavřeno suturou.  Kinking lze také řešit pouhým 
stažením a fixací karotické bifurkace a ACC.  
      Heparinizaci na konci operace neantagonizujeme nebo antagonizujeme pouze 
parciálně. Pravidlem je založení podtlakové drenáže. Po operaci je nemocný 
monitorován na jednotce intenzivní péče, do druhého dne udržujeme prodloužený 
APTT pomocí kontinuální infuze heparinu, poté je nasazena miniheparinizace a 
pokračováno v antiagregaci.   ###############
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DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE U MALIGNÍ ISCHEMIE ACM #
V. Juráň  
Neurochirurgická klinika MU a FN Brno #
Prevalence  vzniku maligní ischemie u supratentoriálního infarktu je 5-10% (Gupta 
et al 2004). 
Velikost akutní ischemie nad 50% teritoria MCA nebo nad 145cm3 dle DW MR  je 
silný prediktor maligní mozkové ischemie  (Oppenheim et al 2000) . 
Mortalita maligní mozkové ischemie až 80% (Hacke et al 1996). ###
Randomizované studie, výsledky: 
• Studie  DESTINY ( Jüttler  2007) a DECIMAL (Vahedi 2007) zastaveny z 

etických důvodu.  Obě prokázali snížení mortality po DK ale nebyl naplněn  
cíl studie – snížení počtu nehendikepovaných pacientů v operované skupině 
mRS ≤ 3 

• HAMLET ( hemicraniectomy after middle cerebral infarction with life- 
threatering edema trial) – randomizace do 96h po iktu , ( Hofmeijer et 
Hamlet investigators 2009). Opět neprokázám profit pacientů po DK. 

• Všechny studie podobný design, proto provedena pooled analýza všech 3 
studií s cílem prokázat snížení mortality a nezvýšení těžké morbidity u 
operované skupiny pacientů s cílem mRS 0-4. (Vahedi et al 2007) #

• Pooled analýza :  
• Vstupní kritéria: věk 18 – 60 roků,  infarkt  ACM, klinika NIHSS >15b, snížení 

úrovně vědomí  na skóre 1 nebo více v bodě 1a NIHSS, DK do 48h od iCMP,  CT 
více než 50% teritoria ACM nebo více než 145 cm3 na DWI MR. 

• Kontraindikace: předchozí invalidita mRS ≥ 3, koma s bilat. mydriazou, 
závažná komorbidita, kontralater. ischemie mozku. 

• Celkem 93 pacientů, 51 pacientů s DK, 42 jen konzervativní  terapie ( Vahedi 
et al 2007) 

• Výsledkem pooled analýzy bylo vytvoření doporučeného postupu  u pacientů 
s maligní ischemií v povodí ACM:  

• Maligní infarkt  ACM 
• Dekompresivní kraniektomie do 48h od vzniku iktu 
• Věk do 60 roků   
      (třída I, úroveň  A, ESO – European Stroke Organizastion guidelines, 2008) 
• DESTINY II (2011 – 2014)  
- Věk  61  a více ( medián 70r ,  61 – 82,  celkem 112 pacientů ze 13 center v 

Německu) 
- Maligní ischemie ACM 
- Randomizace a provedení hemikraniektomie do 48h 
- Hodnocení po 6m dle mRS  ( 2 – slight disability, 3 - moderate disability, 4 – 

moderately severe disability, 5 -  severe disability, 6 – death) 
- Výsledky studie je vzestup pacientů s pacientů mRS 3 6 měsíců na 7% (3% u 

neoperované skupiny) a u mRS na 32% (15% u neoperované skupiny) a pokles 
výsledků mRS 5 + 6 na 61% ( 82% u neoperované skupiny).  

!  14



- K indikaci pacientů ve věkové skupině nad 60 roků je nutno přistupovat 
individuálně a spíše rezervovaně.  #
Chirurgická léčba maligní mozkové ischemie – realita v ČR #

• Incidence  iktu v ČR 219/100 000ob/rok (Kalita 2001). 
• Prevalence maligní ischemie indikované k DK dle guidelines ESO 2008 je 

2,3% . ( tj. asi 25% maligních ischemií splňují kritéria k provedení 
dekompresivní hemikraniektomie). 

• Počet chirurgických dekompresi pro maligní ischemii mozku by měl byt v ČR 
asi 500/rok, v roce 2009 to bylo 56 - 9x méně!! ?? #

        
Příčiny nízkého počtu dekompresí při maligní ischemii mozku v ČR: 
• Ischemie mozku jsou hospitalizovány na neurologiích, kde nejsou realizovány 

monitorace ICP,CPP, pTiO2 u pacientů ohrožených maligní mozkovou 
ischemií. 

• Důraz je kladen pouze na vyhledávání pacientů vhodných k provedení 
akutních intervenčních metod ( i.v. a i.a. trombolýza, mechanická 
trombektomie)  

• Vyhledávání vhodných pacientů k provedení hemikraniektomie do 48h od 
počátku příznaků dle ESO guidelines není dostatečně prováděno!?  

• NCH je oslovena stran provedení hemikraniektomie často velmi pozdě. ##
EC-IC BYPASS AND REVASCULARIZATION WITHIN POST-COSS/JET ERA  #
M. Sames, T. Radovnicky, P.  Vachata, R.  Bartos 
Department of Neurosurgery, University J.E.Purkyne, Masaryk Hospital, Usti nad 
Labem, Czech Republic #
Since the negative 1985 EC-IC bypass trial surgical revascularization for 
hemodynamic ischemia has become restricted to selected group of patients with 
refractory symptoms despite maximal medical therapy.  The COSS trial was 
underpowered to detect benefit of surgery,  primarily  because of the 
overestimation of expected ischemic event in the selected population. The PET 
methodology used was less rigorous and only semiquantitative than previously used 
in the STLCOS, and the post hoc optimal selection criteria may have contributed to 
failure  in identifying the true high-risk group.  
15% periperative  morbidity mortality of COSS trial is unacceptable high in this 
decade of 21st century.  EC-IC bypass may provide long-term benefit over medical 
therapy - 11,4% subsequent stroke rate for medical therapy group versus 3% 
subsequent stroke rate for ECIC bypass group surgery according to the COOS study. 
Neurosurgeons still have reason to believe that a select population may benefit in 
long-term hemodynamic stroke risk from the surgery at specialized centers that 
can offer the EC-IC bypass procedure with low perioperative morbidity.  ###
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INTRAOPERAČNÍ MONITORACE V CÉVNÍ NEUROCHIRURGII #
I. Holečková 
Neurochirurgická klinika, FN Plzeň #
Operace na cévách v povodí intrakraniálního cévního řečiště (CEA, operace 
intrakraniálních aneuryzmat) jsou spojeny s periprocedurální morbiditou, jejíž 
nejčastější příčinou je vznik mozkové kortikální nebo subkortikální ischémie. 
Pochopení a definování specifických patofyziologických příčin ischémie umožnuje 
včasnou detekci funkčních změn pomocí vhodně zvolených monitorovacích technik. 
To následně vede k optimalizaci operační techniky. Výsledkem je zabranění vzniku 
strukturálních změn mozku a snížení rozvoje trvalého neurologického deficitu.  
CEA (karotická endarterectomie)  
Peroperační ischémie během CEA je nejčastěji způsobena hypoperfúzí ipsilaterální 
hemisféry mozku během uzavření ACI, její příčinou může být také embolizace ze 
sklerotického plátu, může vznikout i kontralaterálně na podkladě steal fenomenu. 
Užívané peroperační funkční monitorovací techniky jsou: TCD (transcranial doppler) 
a SP (stump pressure) podávající informace o hemodanymických parametrech 
mozkového řečiště, NIRS (near-infrared spectroscopy) informující o oxygenaci 
frontálních partií mozku, EEG (elektroencefalografie) a SEPs (somatosenzorické 
evokované potenciály) detekující nervovou funkci.  
Společným znakem uvedených technik je jejich neinvazivita, on line interpertace 
výsledků a jednoduchá aplikace. Každá z technik má své výhody i nevýhody. 
Nejčastěji užívanými testy s největší senzitivitou (80 – 100%) a specificitou (60 – 
100 %) jsou elektrofyziologické metody EEG a SEPs, jsou považovány za standard 
pro monitoraci během CEA. Senzitivita i specificita TCD je s nimi srovnatelná. 
Nevýhodou TCD je nemožnost této monitorace pro absenci temporálního kostního 
okna přibližně u 10 - 15 %  pacientů. NIRS není v současnosti doporučován jako 
bezpečná monitorace během CEA.  
 Chirurgická léčba intrakraniálních aneuryzmat 
Periprocedurální ischémie vzniká následkem stenózy/okluze magistrálních a 
perforujících tepen způsobené dočasným či trvalým uzávěrem cévy klipem, 
iatrogenním vasospasmem, trombolembolismem nebo vyvolané trakcí mozku.  
Riziko vzniku ischémie se pohybuje mezi 4 a 11 %. Čistě motorický neurologický 
deficit je udáván v 9%.  #
Peroperační monitorovací techniky zahrnují: peroperační zobrazování aneuryzmat 
(ICG videoangiografie, peroperační micro – dopplerometrie, time flowmetrie), 
které jsou kombinovány s funkční elektrofyziologickou peroperační monitorací: 
EcoG (electrokortikografie), SEPs (somatosenzorické evokované potenciály) a MEPs 
(motorické evokované potenciály).  #
SEPs  jsou citlivé k ischémii v povodí ACM a ke globální kortikální ischémii 
(senzitivita 93%, specificita 100 %). Nejsou citlivé pro detekci změn pouze 
motorické dráhy, tedy ischémie v povodí ACA a perforujících arterií. MEPs jsou 
citlivější k odhalení subkortikální ischémie (sensitivita 91-100 %). K monitoraci je 
možné použít techniku přímé kortikální (DCS) i transkraniální (TES) stimulace. 
Je vhodné kombinovat SEP a MEP monitoraci, aby bylo obsaženo co největší 
teritorium, které je rizikové pro vznik ischémie.  
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#
Závěr  
Monitorovací techniky v cévní neurochirurgii jsou kruciální pro optimalizaci 
operační techniky a minimalizaci pooperační morbidity. Je vhodné užívat techniky, 
se kterými je celý operační tým familiární a kombinovat více technik pro jejich 
komplementární vlastnosti.  ###
ANESTEZIOLOGICKÝ MANAGEMENT PRO AKUTNÍ CÉVNÍ VÝKONY #
V. Dostálová 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v 
Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové #
Anesteziologická péče o pacienty s  hemorhagickou nebo ischemickou cévní 
příhodou je jednou z  nejtěžších z  důvodu vysoké hemodynamické nestability 
pacientů, často zatížených dalšími závažnými komorbiditami, a specifických 
požadavků na vedení anestézie, které se liší především cílovým arteriálním tlakem, 
rozsahem zajištění pacienta pro výkon a časovým oknem pro eventuální korekci 
dekompenzace orgánových funkcí.  V  běžné praxi se nejčastěji setkáváme 
s  ischemickou cévní mozkovou příhodou, v  případě hemorhagií s rupturou 
mozkového  aneurysmatu, arteriovenózní malformace nebo s intracerebrálním 
hypertonickým krvácením. Ošetření těchto onemocnění může být provedeno 
endovaskulárně nebo chirurgicky. Pro hemorhagické příhody většinou volíme 
anestézii celkovou s  možností zajištění dýchacích cest, dosažení úplné imobility 
pacienta a minimalizace metabolických požadavků mozkové tkáně při zachovalé 
perfúzi, u endovaskulárních výkonů poskytujeme monitorovanou anesteziologickou 
péči, lehkou nebo střední hloubku sedace nebo u koilingu s požadavkem na 
imobilitu pacienta anestézii celkovou. Volba anesteziologické techniky pro 
desobliteraci karotid osciluje od celkové anestézie k lokální na základě vybavenosti 
pracoviště neuromonitorovací technikou a přesvědčení operatérů, ačkoli současné 
poznatky mimo ekonomické úspory u regionální anestézie žádné výhody jedné 
techniky oproti druhé nepotvrzují.    
Prognóza a klinický outcome pacientů jsou determinovány mnoha faktory. Jako 
hlavní prediktor výsledku je závažnost vlastního onemocnění a rozsah primárního 
poškození mozkové tkáně, který je podmíněn některými faktory neovlivnitelnými, 
spojenými s  lokalizací, životním stylem pacientů a jejich komorbiditami. 
Ovlivnitelné faktory jsou spojeny s kvalitou poskytované péče a množstvím a 
závažností jejích komplikací. Na rozdíl od úrazového děje je možné primární 
poškození mozku cévní etiologie ovlivnit našimi medicínskými zásahy a 
rozhodnutími, zkrácením časového faktoru a minimalizací poškozujících dějů, jako 
je hypotenze, hypovolemie nebo naopak hypervolemie a podávání hypotonických 
roztoků, nesprávné určení hloubky anestézie ve vztahu k chirurgickému inzultu se 
zvýšením intracerebrálního tlaku a poklesem perfúze nebo přetrváváním anestézie 
po ukončení výkonu s  ovlivněním polykání, aspirací a rozvojem pneumonie. 
Současné požadavky na akutní péči zahrnují razantní korekci hyperglykemie bez 
vyvolání hypoglykemie, zabránění vzestupu tělesné teploty nad 36,5 C a stabilitu 
vnitřního prostředí. Normoventilace omezí změny v  průtoku krve mozkem, u 
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stentování působí preventivně proti embolizacím do zdravé mozkové tkáně a 
nezvyšuje rozsah ischemie nebo edému. Manipulace s  krevním tlakem je 
přizpůsobení patofyziologii mozkové tkáně jako obrany proti danému inzultu. Ačkoli 
se mohou zdát doporučené cílové peroperační hodnoty arteriálního tlaku vysoké, 
jsou individualizovány tak, aby rozsah opožděného poškození mozku byl co 
nejmenší. 
Cílená farmakologická terapie je v  současné éře poznatků omezena na podávání 
nimodipinu a tranexamové kyseliny u subarachnoidálního krvácení a antiagregační 
terapie před desobliterací karotid. Kortikoidy jsou u cévních příhod bez efektu, 
stejně jako magnesium a statiny. Antiepileptika preventivně doporučena nejsou. Na 
malém vzorku pacientů preventivní podávání valproátu vedlo k nižší incidenci 
časných křečí a vedlo k lepším neurologickým funkcím v jednoletém follow-up dle 
NIHSS.  Řada dalších doporučení v  současnosti čeká na dokončení probíhajících 
studií. 
Anesteziologie jako věda může v současné praxi přinést řadu medicínských postupů, 
které u pacientů s cévními příhodami mohou ovlivnit průběh onemocnění a klinický 
výsledek. Je nezbytné standardizovat postupy týmů, pečujících o pacienty 
s akutními cévními příhodami v pracovní i mimopracovní době tak, aby v každém 
případě byla dosažena maximální péče o tyto nemocné. ##
VÝZNAM ISAT A BRAT STUDIÍ  PRO ROZHODOVÁNÍ MODALITY TERAPIE PRASKLÝCH 
MOZKOVÝCH ANEURYZMAT.  
 
V.Přibáň  
Neurochirurgická klinika, LF v Plzni, UK v Praze a FN Plzeň  
  
Autoři prezentují a interpretují detailně dvě zásadní studie na téma prasklých 
mozkových aneryzmat. ISAT studie byla iniciálně prezentována v roce 2002 
s výsledkem hovořícím ve prospěch endovaskulární techniky vs. mikrochirurgické 
operace. Další publikace studie byla v roce 2005 a nyní v roce 2015, kdy byla 
hodnocena dlouhodobá trvanlivost obou metod. Dlouhodobé výsledky byly ovlivněny 
menší „stabilitou“ endovaskulární techniky, vyšším rizikem reruptury po 
intervenčním výkonu. Iniciální lepší výsledky enodvaskulární techniky jsou 
v dlouhodobém sledování srovnatelné pro obě metody.  
Studie ISAT je zásadní, nicméně trpí několika podstatnými „bias“. Randomizováno 
bylo pouhých cca 20 % pacientů, byla jasná preselekce aneuryzmat v přední části 
Willisova okruhu, velikost výdutí byla limitována. Tato zkreslení se pokusil překonat 
BRAT trial z St. Joseph, Phoenix, Arizona. Šlo o monoinstitucionální studii, jejíž 
tříleté výsledky byly prezentovány v roce 2013. Dle autorů tato studie lépe 
reflektovala situaci v praxi než ISAT. Obě metody opět prokázaly srovnatelné 
výsledky. Crossover ve prospěch mikrochirurgické techniky nicméně činil 38 % , 
v opačném gardu pouze 2 procenta. Hlavním důvodem pro změnu metodiky léčení  
( ve prospěch chirurgie) byly zejména přítomnost hematomu a malá velikost výdutě 
( s nemožností endovaskulární léčby).  
Z obou studií vyplývá, že rozvoj jedné metody v současnosti neznamená úpadek 
druhé. Naopak je jasné, že intervence prasklých mozkových aneuryzmat vyžaduje 
týmový přístup s aplikací nejvhodnější metody: mikrochirurgie/ intervenční 
radiologie na základě současných znalostí. Selhání jedné metody přináší výzvu pro 
tu druhou. Na to musí být připraveni intervenční radiologové stejně jako 
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neurochirurgové. Ekvilibrium počtu obou technik a jejich objem  jsou klíčové. 
Zásadní převaha jedné z technik přirozeně znamená oslabení té druhé. Poté 
nebude inferiorní technika schopna vyřešit selhání té dominantní. Jediné racionální 
řešení do budoucna  je existence center, která budou schopna řešit situaci 
komplexně.  # ##
INCIDENTÁLNÍ ANEURYZMATA. MANAGEMENT #
O. Bradáč 
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ #
V přednášce jsou řešena neprasklá intrakraniální aneuryzmata. Jejich epidemiologie, 
genetika, prezentace, přirozený průběh onemocnění a způsoby aktivní léčby a její indikace 
na základě široké literární rešerše. Následně jsou prezentovány vlastní výsledky v letech 
2000-2014. Za tuto dobu bylo na NCH klinice 1. LF UK a ÚVN-VFN ošetřeno 492 pacientů 
s celkem 617 aneuryzmaty. Výsledky jsou prezentovány s ohledem na volbu léčebné 
modality, velikost aneuryzmatu a věk pacienta. Závěrem je prezentován algoritmus léčby 
neprasklých aneuryzmat na našem pracovišti. 

##
FLOW MODELACE U ANEURYZMAT #
A. Hejčl  
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad 
Labem 
  
Mozková aneuryzmata byla v minulosti operována převážně jako prasklá. Nicméně 
roste počet pacientů se záchytem náhodně zjištěného aneuryzmatu, u kterých je 
nutno rozhodnout o indikaci preventivního ošetření aneuryzmatu (ať již chirurgicky 
či endovaskulárně), nebo pouhém sledování. I přes existenci mezinárodních studií 
(jako např. ISUA) je indikace elektivní operativy mozkových aneuryzmat stále 
převážně intuitivní záležitostí závisející do značné míry na lokální politice toho 
daného týmu.  
Změny cévní stěny a s tím související vznik, růst nebo ruptura aneuryzmatu souvisí 
z velké části s lokálními hemodynamickými poměry v souvisejících cévách. Pokud 
chceme lépe rozumět podstatě vývoje mozkových aneuryzmat, musíme studovat 
modelování hemodynamiky v mozkových cévách. K tomuto účelu se v posledních 
letech využívá matematickémetody computational fluid dynamics (CFD), která 
zahrnuje kalkulace a algoritmy související s tokem tekutin.  K výpočtům se využívá 
specializovaných programů a počítačů, včetně superpočítačů (u nás např. v rámci 
národního superpočítačového centra v Ostravě IT4 Innovations).  
Mezi zásadní parametry hemodynamiky, které jsou studovány ve vztahu 
k mozkovým aneuryzmatům, jsou charakter toku, tlak na stěnu či střihové napětí. 
Lze sledovat změny indikátorů hemodynamiky při růstu aneuryzmatu, porovnání 
prasklých a neprasklých mozkových výdutí, nebo je možno využít posouzení 
hemodynamických změn před intervencí na mozkovém aneuryzmatu, jako je 
například terapeutická okluze mateřské tepny. Další rozvoj metody může vést 
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k pomoci při individuálním posouzení mozkového aneuryzmatu a zpřesnění indikace 
jeho řešení. 
Podpořeno grantem MŠMT České republiky Kontakt II LH14054  ####
OPERAČNÍ PŘÍSTUPY K CÉVNÍ PATOLOGII – MOZKOVÝM ANEURYZMATŮM #
P. Buchvald 
Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec a.s. #
Aneuryzmata přední mozkové cirkulace #
S výjimkou výdutí v periferní oblasti střední mozkové tepny (MCA) a a. pericallosa 
jsou všechny cévní výdutě v oblasti přední cirkulace přístupné ze standardního 
pterionálního přístupu. Některá pracoviště používají jeho frontálnější modifikaci – 
laterální supraorbitální přístup (přední 1/3 pterionálního přístupu). Výkon je 
prováděn v supinační pozici pacienta s hlavou lehce elevovanou nad úroveň srdce 
ve snaze redukovat jak kraniální žilní tlak, tak arteriální tlak v aneuryzmatu. Hlava 
je dále rotována 15-45 stupňů a mírně  zakloněna, aby pracovní úhel pohledu byl 
paralelní s bazí přední jámy. Častou chybou bývá větší záklon, kdy bazální orbitální 
kostní struktury mohou zastřít operační pole nebo přetočení hlavy, které 
způsobí zakrytí Sylviovy rýhy temporálním lalokem s nutností jeho větší následné 
retrakce. Frontotemporání oblý řez by měl vést lehce za vlasovou hranicí, v případě 
větších hematomů nebo gigantických mediálních aneuryzmat by měl být veden i 
více dorzálně. Muskulokutánní lalok je možné oddálit v jedné vrstvě pomocí 
monopolární koagulace až po odhalení horní hrany orbity a předního úponu 
zygomatického oblouku. Velkou pozornost v této fázi je třeba věnovat nepoškození 
větví lícního nervu. Počet trepanačních otvorů je odvozen od velikosti zamýšlené 
kostní ploténky, tloušťky kosti, přítomnosti durálních adhezí a zkušeností 
operatéra. Obvykle jsou použity jeden až dva otvory, z nichž první je lokalizován 
lehce dorzálně pod linií úponu temporálního svalu, druhý případně v oblasti 
pterionu. Kostní ploténka je vyříznuta kraniotomem a následně je dovrtán bazální 
okraj frontální kosti s odhalením nezakrytého pohledu do baze přední jámy. Již pod 
mikroskopickou kontrolou je poté odfrézována laterální partie hřebene klínové 
kosti. Krvácení z kosti je stavěno pomocí kostního vosku a z durálních cév pomocí 
bipolární koagulace. Dura je incidována do oblouku podél baze a vyvázána pomocí 
závěsných stehů. Při řešení větších výdutí na MCA je další durální incize doplněna 
ve směru Sylviovy rýhy. Pokud předpokládáme větší edém mozku, je s výhodou 
připravit již iniciálně velkou dekompresívní kraniektomii.  
K výdutím v oblasti A2/3 a a. pericallosa je používán frontální interhemisferický 
přístup, jehož bazálnější variantu volí někteří operatéři i jako přístup k výdutím 
v oblasti přední komunikující arterie. ######
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#
Aneuryzmata zadní mozkové cirkulace #
Většina pracovišť upřednostňuje při řešení výdutí v oblasti zadní cirkulace 
endovaskulární techniky. Pokud je ovšem z různých důvodů nezbytné ošetřit výduť 
chirurgickou cestou je přístup volen podle její lokalizace, velikosti,  šíře a pozice 
krčku, směřování vaku a především zkušeností operatéra. Níže jsou přehledně 
uvedeny nejčastější typy přístupů k jednotlivým oblastem a jejich základní 
atributy. 
Aneuryzmata bazilární bifurkace 
Subtemporální přístup (Drake), pterionální transsylvijský přístup (Yasargil), orbito-
zygomatický přístup, transkavernózní přístup (Dolenc) 
Při volbě přístupu je důležitá pozice krčku aneuryzmatu vzhledem k zadnímu 
klinoidu 
U vysoko položené bazilární bifurkace je při subtemporálním přístupu nezbytná 
větší retrakce temporálního laloku. Menší retrakce je třeba u pterionálního 
transsylvisjkého přístupu, zde je ale obtížné dosáhnout krčku situovaného > 10mm 
nad zadním klinoidem (obzvláště kde je krátký úsek vnitřní krkavice < 10mm). Tito 
pacienti mohou profitovat z orbito-zygomatického přístupu, který umožňuje vyšší 
trajektorii pohledu bez nutnosti velké retrakce. U krčků > 20mm nad zadním 
klinoidem je pak možný přístup pouze přes corpus callosum či III. komoru cestou 
terminální laminy. U výdutí ležících pod úrovní zadního klinoidu je vhodný 
pterionální transsylvijský přístup, případně kombinovaný s transkavernózním 
přístupem. Pokud je krček výdutě lokalizován > 10mm pod klinoidem, pak je třeba 
zvolit některý z níže uvedených přístupů. 
Aneuryzmata zadní mozkové tepny (PCA) 
Pro výdutě v oblasti P1 segmentu je možný subtemporální nebo transsylvijský 
pterionální přístup, pro ambientní segment (P2) subtemporální přístup a pro 
aneurysmata distálněji položená (P3) je vhodný okcipitální interhemisferický 
přístup 
Aneuryzmata v odstupu horní mozečkové arterie (SCA) 
Je možné použít subtemporální přístup s disekcí tentoria (Drake)  
Aneuryzmata kmene bazilární tepny a vertebrobazilární junkce 
Výdutě do 25mm pod úrovní zadního klinoidu jsou dostupná ze subtemporálního 
transtentoriálního přístupu. Kawase popsal extradurální transpetrózní přístup, při 
kterém je odvrtán okraj petrózní kosti mezi vnitřním meatem, kochleou a 
trigeminálním gangliem, který je možné aplikovat i při intradurálním 
transtentoriálním přístupu, pokud je třeba jej rozšířit více dopředu. Alternativně je 
možné použít retrolabyrintový retrosigmoidní či lépe presigmoidní supra-
infratentoriální přístup (Al Mefty). Omezený pohled do této oblasti skýtá i 
transorální transklivální přístup, který je ovšem spojen s velkými riziky.  
Aneuryzmata vertebrální tepny (VA) a zadní mozečkové tepny (PICA) 
Většinu těchto výdutí lze ošetřit z laterálního suboccipitálního přístupu. Far 
laterální transkondylární suboccipitální přístup rozšiřuje tuto cestu distálněji a 
mediálněji – umožňuje dobrou vizualizaci hypoglosálního a jugulárního regionu a 
představuje krátkou cestu ke střední čáře. Větší výdutě či výdutě rostrálněji 
položené v blízkosti VB junkce je výhodnější řešit z výše popsaného 
retrolabyritového presigmoidního přístupu. Distálněji položné výdutě PICA odhalí 
dobře středočárový suboccipitální přístup. 
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SOUČASNÉ TRENDY LÉČBY INTRAKRANIÁLNÍCH ANEURYSMAT A ÚLOHA 
MIKROCHIRURGIE. TIP AND TRICKS. #
M. Vaverka 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc #
Cíl :Nové embolisační materiály , inrakraniální stenty , flow divertry a další rozvoj 
zobrazovacích metod učinily v poslední době   z endovaskulární léčby více než 
konkurence  schopnou metodu.Kvalita a trvanlivost uzávěru aneurysmatu čekají  se 
stále ověřují. Některé studie favorizovaly  endovaskulární (ISAT) léčbu, ale byly 
kriticky připomínkovány. V posledních letech lze   sledovat trend k zpětnému 
návratu mikrochirurgie díky zlepšené technice , kvalitě a dlouhodobosti 
uzávěru,které  mají významný ekonomický dopad. Je třeba zůraznit 
komplementárnost obou technik.     #
Soubor a metodika: Práce je založena na vyhodnocení zobrazovacích  metod před i 
po operaci, peroperační foto a videodokumentace, u souboru nemocných léčených 
ve FNOl. a prezentaci vybraných případů. #
Výsledky: 
1) Léčba aneurysmat  s SAH v akutním stadiu má svá specifika, která favorizují 
v některých případech mikrochirurgii – vyšší stupeň klasifikace WFNS  
s hematomem, akutní hydrocefalus, nutnost dekomprese u léčby těžkých stavů. 
Prevence  vasospasmů a rozvoje chronického hydrocefalu fenestrací lamina 
terminalis můžou rovněž  podpořit  volbu exovaskulární. 
2) Sdělení prezentuje  několik případů , kdy zobrazovací metody   nadhodnotily  či 
podhodnotily komplexnost léze  a  teprve mikrochirurgické ohledání  umožnilo 
adekvátní řešení . 
3)Při léčbě velkých aneurysmat s „kompakcí“coilů nebo při růstu širokého 
residuálního krčku u komplexní lése nabízí mikrochirurgie technické řešení 
s přijatelným rizikem M/M. 
 4) Gigantická aneurysmata  a dysplastické lése v obtížných lokalizacích vyžadují 
primárně kombinaci obou metod s využitím rekonstruční cévní neurochirurgie. 
5) Jsou demonstrovány  některé zvláštní situace s použitím nebvyklých postupů a 
technických triků.  ##
Závěr:Rozdílná dynamika a vývojový potenciál obou metod , kdy  rozvoji   
endovaskulárních technik odpovídá   exponenciální křivka a mikrochirurgie  
pozvolna kulminuje, přesto nestaví obě metody  do antagonismu. Současné 
výsledky vyžadují maximální benefit  pro nemocného, hrubá  mortalita a morbidita 
již nestačí, minimalizace  následků je samozřejmostí. Stále častěji bývá hodnocen 
psychosociální dopad onemocnění i léčby. 
Udržování vysokého standardu  mikrochirurgické léčby v minimálně invazivním  
pojetí , s výsledky porovnatelnými s endovaskulární léčbou aneurysmat je nutností. 
 Týmová spolupráce , kdy kromě kompetentního  endo/ exo- vaskulárního chirurga/
radiologa je rovněž trvale  dostupná adekvátní zobrazovací technika, kvalitní 
neurointenzivní péče i rehabilitace je dnes již dále nediskutovatelnou 
samozřejmostí.  #
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#
PARCIÁLNĚ VYŘAZENÁ ANEURYZMATA #
V. Beneš 
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ ##
ANEURYZMATA PŘEDNÍ KOMUNIKUJÍCÍ TEPNY, MODALITY LÉČBY – KLIP NEBO 
KOIL ? #
O. Navrátil, K. Svoboda, E. Neuman, V. Juráň, M. Smrčka  
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno #
Přední komunikující tepna je místem s  nejčastějším výskytem intrakraniálních 
aneuryzmat. Jejich ošetření je velmi obtížné a stejně tak i celková léčba pacientů. #
V  Yasargilově serii 1012 symptomatických intrakraniálních aneuryzmat byla 
nejčastěji zastoupena aneuryzmata přední komunikující tepny (37,1%), na druhém 
místě aneuryzmata zadní komunikující tepny (17,1%), na třetím střední mozkové 
tepny (15%), následovaná aneuryzmaty bifurkace ACI (5,4%) a bifukace basilární 
tepny (4,9%).  
Přední komunikující tepna (ACoA) vzniká spojením mnohakanálové sítě, která se 
spojuje v období okolo porodu. Délka ACoA je 0,1 – 3mm, obvyklá šířka je 1-3mm, 
ale mohou se vyskytovat variety hypoplastické, hyperplastické ACoA nebo 
aplastické. V oblasti ACoA existuje řada variet včetně fenestrací, duplicitní ACoA, 
tří A2 segmentů nebo naopak azygotické a.pericallosa. 

Vyšetřovací metody jsou shodné jako u ostatních aneuryzmat, ve většině případů 
je dostačující CT angiografie včetně 3D rekonstrukcí, jen v nejasných případech 
doplňujeme konvenční DSA. U incidentálních aneuryzmat je dostatečná před 
operačním výkonem i MR angiografie. 
Aneuryzmata přední komunikující tepny lze rozdělit dle Yasargila a 
Hernesniemiho do 5 skupin: 
1. Dolů – k basi směřující 
2. Nahoru – intertrunkální 
3. Dopředu – frontální 
4. Dozadu – okcipitální 
5. Složitá – komplexní aneuryzmata ############
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Při volbě modality léčby klademe důraz na týmovou multioborovou spolupráci 
neurochirurga s  endovaskulárními radiology, kterou znázorňuje následující 
diagram. 

# ##
Při rozhodování o tom, kterou metodu ošetření aneuryzmatu použijeme u 
daného pacienta s aneuryzmatem ACoA bereme v potaz: #
1. Přítomnost signifikatního ICH u prasklého aneuryzmatu 
2. Směřování vaku - nahoru a dozadu směřující vak rizikový  pro poranění perforátorů 

pro hypothalamus – dysbalance elektrolytů, poruchy paměti 
3. Tvar vaku aneuryzmatu (neck/dome ratio) 
4. Věk pacienta 
5. Předchozí modalita ošetření aneuryzmatu 
6. Komorbidity, léky na ředění krve před vznik SAH u prasklých (clopidogrel, 

anopyrin) 
7. Preference pacienta (neprasklé) 
8. Možnosti centra, tréninkem a aktuální dostupností užít dané léčebné 

modality 
9. Stav pacienta 
10. ekonomické důvody #

Pro kliping se nejčastěji rozhodujeme u mladšího pacienta – pod 70 let, u pacienta 
se signifikantním intracerebrálním hematomem, tam kde osa vaku směřuje 
frontálně nebo bazálně a pokus jde o nemocného bez významných komorbidit a 
léků na ředění krve. #
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+   
Pro endovaskulární řešení se rozhodujeme u starších nemocných s  výraznými 
komorbiditami a antikoagulanciemi, tam kde vak směřuje do oblasti perforátorů a 
za cévy, což je pro operatéra nepříznivé . #

+  #
Výhody a komplikace mikrochirurgie jsou obecně známy. Mezi výhody patří trvalé 
vyřazení vaku aneuryzmatu, možnost současného odstranění ICH a zavedení 
komorové drenáže, vypláchnutí subarachnoidálního prostoru. Mezi známé 
komplikace zařazujeme zejména chybné naložení svorky, peroperační rupturu 
kterou je možné ale kontrolovat peroperačně, poranění nervových struktur – 
traumatizace mozku i při sebešetrnější preparaci. Výhody koilingu naopak tkví 
zejména v miniinvazivitě a v tom, že nedochází k traumatizaci mozku. Naopak není 
možné současně odstranit intracerebrální hematom, je potřeba pacienty sledovat 
opakovanými radiologickými metodami a hrozí periprocedurální krvácení nebo 
migrace trombu či koilu distálně s ischemizací mozku. #
Předoperačně věnujeme dostatek času studiu předoperačních snímků, plánování 
strany výkonu a v  neposlední řadě vlastnímu polohování. Důležitá je 3D 
představivost operatéra. Při volbě strany přístupu přihlížíme na: 

1) Dominance A1 = lepší proximální kontrola 
2) Přítomnost ICH 
3) Prasklá/neprasklá (neprasklý vak více vydrží) 
4) Orientace „vidlice“ větví A2 
5) Zprava pro praváka – operatéra příhodnější 
6) Přítomnost dalších aneuryzmat 
7) Směřování a velikost aneuryzmatu 
8) Další – neurovaskulární variety, ateroskleróza vaku aneuryzmatu a tepen, 

předchozí neurochirurgické výkony ##
Při operaci aneuryzmat ACoA provádíme pterionální kraniotomii či její modifikaci, 
pokud je přítomen ICH či edém, pak raději kraniotomii většího rozsahu. Přední 
interhemisferický přístup je doporučeno použít, pokud je krček více jak 13mm od 
base. V první fázi oddrilujeme či pomocí Luerových kleští sneseme malé křídlo kosti 
klínové a strop očnice zarovnáme. Drenáž CSF volíme jen u pacientů bez ICH, 
používáme externí lumbální drenáž či zevní komorovou drenáž a odsátí moku 
z bazálních cisteren. Po rozpuštění nezbytné části Sylviovy fisury postupujeme po 
úseku A1 až do oblasti ACoA a po odsátí ipislaterálního gyrus rectus vizualizujeme 
ipsilaterální A2 a Heubnerovu arterii. Někdy je třeba provést rozpreparování 
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interhemisferické fisury. Dále identifikujeme vak výdutě a kontralaterální A1 a A2. 
Důležité je co nejšetrněji manipulovat s perforátory a a.Heubneri. Po disekci krčku 
a naložení dočasných svorek na jednu či dvě A1 a jednu či dvě A2 provádíme finální 
kliping aneuryzmatu. Zakřivení, fenestraci a směr otevírání svorky volíme dle 
aktuální anatomické situace. Po klipingu provádíme ICG videoangiografii nebo i 
ultrazvukové potvrzení průchodnosti všech cév.  #
Během let 2008-2012 jsme na Neurochirurgické klinice FN Brno léčili celkem 97 
pacientů s  aneuryzmatem přední komunikanty. 90 pacientů mělo prasklé 
aneuryzma, zbytek bylo přijato k elektivnímu výkonu. #

#
56% (54) pacientů bylo řešeno chirurgicky, 30% (29) endovaskulárně a 14% (14) 
pacientů nebylo řešeno, protože byli ve špatném stavu. Obě modality měli své 
komplikace. Chirurgie 5 pacientů (9%) mělo periprocedurální rupturu, 1x okluze 
a.Heubneri s  infarktem, 2x rebleeding. V  endovaskulární skupině jsme měli 6 
pacientů (21%) s  intraoperační trombembolickou příhodou a 1 fatální 
intraprocedurální rupturou. #
Výsledek léčby celé skupiny pacientů zobrazuje následující tabulka: #

#
Ve skupině zemřelých jsou zahrnuti pacienti ve špatném iniciálním stavu, které 
jsme ani neindikovali k ošetření aneuryzmatu. #

Hunt Hess Počet N=97 (%)

0 7 (7%)

I 26 (27%)

II 34 (35%)

III 7 (7%)

IV 7 (7%)

V 16 (16%)

Výsledek léčby Počet n=97

Dobrý výsledek 49 (51%)

Lehké postižení 5 (5%)

Těžké postižení 10 (10%)

Vegetativní stav 9 (9%)

Úmrtí 24 (25%)
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Závěr: Aneuryzmata ACoA představují pro obě modality obtížně řešitelné cévní 
léze. Jejich léčba je náročná a je třeba uvážlivě indikovat použití jedné z modalit 
s ohledem na výsledek léčby, výsledný efekt a trvalost vyřazení výdutě z cirkulace. ##
GRADING AND DECISION MAKING IN ANEURYSMAL SAH #
M. Smrčka 
Neurosurgical Department, University Hospital Brno, Masaryk´s University Medical 
School, Czech Republic #
A large amount of work has been done to develope the  scales to clinically grade 
patients with SAH or cerebral aneurysms to measure the severity of initial 
neurological injury, to provide prognostic information regarding outcome, to guide 
treatment decisions, and to standardize patient assessment across medical centers 
for the purposes of scientific study. 
More than 40 grading systems for patients with cerebral aneurysm have been 
proposed. Historically, important systems include the Botterell (1), Nishioka (2), 
and Cooperative Aneurysm Study systems (3). Currently, the most commonly used 
SAH grading scales are the Hunt and Hess Scale (4), the Fisher Scale(5), the 
Glasgow Coma Score (6), and the World Federation of Neurological Surgeons 
(WFNS) Scale (7). Numerous other grading scales have been proposed recently, 
most of which are modifications of existing scales. These scales have been derived 
by retrospectively matching characteristics of patients with their outcomes (9). 
The first scale of severity was described by Hunt and Hess in 1968:  #
Hunt and Hess scale: 

######

Grad
e

#
     1   

     

Asymptomatic or minimal headache and slight neck 
stiffness

2 Moderate to severe headache; neck stiffness; no 
neurologic deficit except cranial nerve palsy

3 Drowsy; minimal neurologic deficit

4
Stuporous; moderate to severe hemiparesis; possibly 
early decerebrate rigidity and vegetative 
disturbances

5 Deep coma; decerebrate rigidity; moribund
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The World Federation of Neurosurgeons (WFNS) classification uses combination of 
Glasgow coma score (GCS) and focal neurological deficit . 

##
The Fisher Grade and Barrow Neurological Institute SAH Grading Scale classify the 
amount of blood in subarachnoid space on CT scan.  
Fischer grade: 

#
Barrow Neurological Institute SAH Grading Scale (2012) 
Grade      Maximum SAH thickness (mm) 

1. No visible SAH 

2. ≤ 5 

3. 5 to 10 

4. 10 to 15 

5. > 15 

One of the newer scales is that of Ogilvy and co-workers which combines  not only 
the level of consciousnes and the amount of blood on the CT scan but also other 
important factors like the age or size of the aneurysm (8). 
Ogilvy et al.: 
Grade 
1 Younger than 50 years, not in coma, Fisher score 0–2, or aneurysm <10 mm 
2 Only 1 of age >50 years, coma, Fisher score 3–4, or aneurysm >10 mm 
3 Two of age >50 years, coma, Fisher score 3–4, or aneurysm >10 mm 
4 Three of age >50 years, coma, Fisher score 3–4, or aneurysm >10 mm 
5 Four of age >50 years, coma, Fisher score 3–4, or aneurysm >10 mm 

Grad
e GCS Focal neurological deficit

1 15 Absent

2 13–14 Absent

3 13–14 Present

4 7–12 Present or absent

5 <7 Present or absent

Grad
e Appearance of hemorrhage

1 None evident

2 Less than 1 mm thick

3 More than 1 mm thick

4 Diffuse or none with intraventricular hemorrhage or 
parenchymal extension
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#
The most common scales used to clasify outcome after the aneurysmal SAH are GOS 
(Glasgow Outcome Scale) and Modified Rankin Scale (11, 12): ##
Glasgow Outcome Scale 

Modified Rankin Scale 

0 - No symptoms. 

1 - No significant disability. Able to carry out all usual activities, despite some 
symptoms. 

2 - Slight disability. Able to look after own affairs without assistance, but unable 
to carry 

     out all previous activities. 

3 - Moderate disability. Requires some help, but able to walk unassisted. 

4 - Moderately severe disability. Unable to attend to own bodily needs without 
assistance,   

     and unable to walk unassisted. 

5 - Severe disability. Requires constant nursing care and attention, bedridden, 
incontinent. 

6 - Dead. #
Decision making in aneurysmal SAH #
The decision making in aneurysmal SAH is very important in the whole process to 
gain favorable results. The decision is regarded to the initial diagnostic algorithm, 
the way of securing the aneurysm and its timing. There is many factors which have 

1. Death Severe injury or death without recovery of consciousness

2. Persistent 
vegetative state

Severe damage with prolonged state of unresponsiveness 
and a lack of higher mental functions

3. Severe 
disability

Severe injury with permanent need for help with daily 
living

4. Moderate 
disability

No need for assistance in everyday life, employment is 
possible but may require special equipment.

5. Good outcome No or light damage with minor neurological and 
psychological deficits.
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to be taken into consideration and the grading scales help only partially. Besides 
the grading scale (for example Hunt and Hess scale) we have to consider the age of 
the patient and his general medical condition, the time from the rupture, the 
location, size and shape of the aneurysm, the presence of intracerebral hematoma 
or hydrocephalus. 
The decision making process starts with the proof of SAH. Most frequently the SAH 
can be seen on the CT scan. In patients with typical SAH history (sudden never 
recognized headache) and a negative CT scan the lumbar puncture (LP) should be 
performed to confirm SAH. Then the process continues with the proof of the 
bleeding source (aneurysm). In recent years we performe CTA (CT-angiography) to 
identify the aneurysm. Up to 20% of SAH cases have multiple aneurysms. Then the 
decision has to be made which one is the probable bleeding source. The 
distribution of blood on the CT scan can help in this metter. Usually the bigger and 
more proximal aneurysm is the one that bleeds. The severity of neurological 
symptoms, particularly the level of consciousnes also influence the treatment 
strategy. Moribund SAH patients are not usually operated or coiled acutely. On the 
other hand patients even in a severe condition with significant intracerebral 
hemtoma should be operated urgently to evacuate the hematoma and clip the 
aneurysm. Patients with hemocephalus and/or hydrocephalus should have 
intraventricular drainage introduced early. This manoeuvre decreases intracranial 
pressure and helps to make the brain slack in a case of open surgery. Algorithm of 
the treatment strategy according to the initial neurological condition of the patient 
as it is utilized on our department is presented here: ##

+  ###
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+  #

+  
Early treatment (coiling or clipping) means in our institution within 24 hours. 
Urgent treatment means immediate procedure. There are few patients who come 
to the hospital late after the rupture (4-10 days). Those who have no signs of 
vasospasms (clinical, TCD, angio) are treated early after the addmission to the 
hospital. In patients with signs of vasospasms the occlusion of the aneurysm is 
usually postponed after the spasms disappeare. The decission whether to treat or 
postpone the treatment in such cases is very difficult  and should be done on the 
individual basis. We have to weight the risk of rebleeding and lower efficacy of 
HHH therapy on one side if we wait with the treatment and the risk of worsening 
the vasospasms by the procedure and in case of endovascular treatment even the 
technical inability to performe it. 
Another decission has to be made whether we use microsurgery or endovascular 
treatment to oclude the aneurysm. Even after the ISAT trial no definite 
recommendation has not been established (10). Both methods are still legitimate 
to be used. Overall, however, endovascular procedures are the preferential 
treatment in more and more departments worldwide.  It depends on the 
preferentions of a certain department and many factors here play a role (personal, 
technological, economical). In France almost all patients with intracranial 
aneurysm indicated for treatemnt are treated by endovascular means. In other EU 
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countries and now also in USA endovascular treatment is used more frequently than 
open surgery as well. There are many departments, however, which use dominantly 
microsurgery (Finland, China, Japan). There are some factors which probably 
influence this decision: 
Age: older pateints probably benefit from endovascular treatment. 
Clinical status: higher HH grade patients probably benefit from endovascular 
treatment 
Location of the aneurysm: this is related to the difficulty of open surgery in 
certain locations. Vertebrobasilar aneurysms, carotid-ophtalmic aneurysms, ACoA 
aneurysms pointing posteriorly or upwards are often treated by endovascular 
means.  
Size and shape of the aneurysm: In giant and fusiforme aneurysms sometimes 
bypass is needed for a correct solution. Nevertheless new endovascular tools like 
stents and flow diverters are promising in this field. 
Presence of significant intracerebral hematoma: indication for open surgery. 
In the real life there are many aneurysms which are technically difficult to be 
treated by endovascular means. And so wide neck aneurysm, very small or very big 
aneurysms are often clipped. For many neurosurgeons clipping is still safer and 
long-lasting procedure in regards to eventual rebleeding with no need for long 
follow-up. Therefore „easier“ locations of aneurysms are still on many places 
operated microsurgically (ACM aneurysms, PCoM aneuryms, anteriorly and 
downwards pointing ACoM aneurysms). #
Conclusion: #
Treatment of patients after the aneurysmal subarachnoid hemorrhage is quite 
difficult. The grading scales help to establish the correct treatment algorithm for 
an individual patient. The decision making, however, is not only about the acute 
stage after SAH but also correct measures have to be done in later stages 
(preventing and treating vasospasms, treating the chronic post-SAH 
hydrocephalus…). The most complicated issue of this topic are patients in a bad 
clinical condition after SAH (Hunt and Hess IV and V) in whome the mortality 
reaches 80-90%. Further research should aim besides the new technologies related 
to aneurysm occlusion particularly on this group of patients #
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#
CEREBRALNÍ  VASOSPAZMY PO SAK #
J. Adamkov 
Neurochirurgická klinika Hradec Králové #
Subarachnoidální krvácení z prasklé výdutě mozkové cévy zůstává i v dnešní době 
precizní diagnostiky a propracovaných léčebných postupů onemocnění s vysokou 
morbiditou a mortalitou. Na této skutečnosti se podílí nejenom devastující účinky 
samotného krvácení, ale taky následné děje, které můžou zapříčinit až vznik 
opožděné mozkové ischémie (DCI). V minulosti byly cerebrální vazospazmy (CVS) 
označovány jako hlavní příčina této funkční a strukturální léze. V současnosti 
převládá postoj, že DCI je výsledkem mnoha dějů. Mezi tyto procesy řadíme 
disrupci hemato-encefalické bariéry, aktivaci proapoptotických signálů, trombózy 
v mikrocirkulaci mozkového řečiště, kortikální depolarizaci a taky cerebrální 
vazospazmy. Nelze tedy „vinit“  z této situace pouze  CVS. 
Cerebrální vazospazmy po subarachnoidálním krvácení rozdělujeme na 
angiografické a symptomatické. Při angiografických spazmech arterií Willisova 
okruhu, jeho větvení nebo periferních arteriol nacházíme segmentální stenózy se 
sníženou regionální perfuzí. CVS projevující se kromě angiografického nálezu také 
klinickou manifestací označujeme jako symptomatické. 
V případě, že jsou CVS detekovány do tří dnů po SAK, lze předpokládat vícedobé 
krvácení s dřívější epizodou extravazace krve. Kulminace nastává mezi 7. a 10. 
dnem po krvácení s pozvolným ústupem v dalších dvou týdnech. Většina CVS po SAK 
se projevuje pouze nálezy při angiografickém vyšetření nebo zrychlenými toky při 
vyšetření TCD. V tomto období jsou detekovány rychlosti častokrát překračující 
fyziologické hodnoty 2  až 4násobně. Při těžkých CVS jsou registrovány rychlosti 
toků nad 200 cm/ s. Pro klinickou manifestaci CVS je důležitý nepoměr mezi 
poptávkou a nabídkou regionálního mozkového průtoku (rCBF). Nezanedbatelnou 
roli hrají individuální rozdíly ve vulnerabilitě mozkové tkáně na hypoxii a sníženou 
regionální perfuzi.  
V klinickém obraze může být přítomna kvalitativní, nebo kvatitativní porucha 
vědomí, nebo fokální neurologická symptomatologie (hemiparéza, fatická porucha). 
U pacientů při vědomí lze monitorovat CVS právě hodnocením objektivního stavu a 
zejména srovnání jeho dynamiky v čase. Pacienty s poruchou vědomí je nutné 
monitorovat za pomocí neinvazivních (TCD, NIRS) nebo invazivních (DSA,ICP, měření 
tkáňového kyslíku, průtoku krve mozkem nebo hodnocení metabolické kondice 
mozkové tkáně za pomocí mikrodialýzy).  
Současná léčba CVS se opírá o  
1.euvolemickou řízenou hypertenzi 
2. blokátory kalciových kanálů 
3. statiny 
4. magnézium 
5. angioplastika (farmakologická, mechanická) ######
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NEUROVASKULÁRNI PROBLEMATIKA VE SLOVENSKÉ REPUBLICE #
K. Koleják 
Neurochirurgia Nitra #
Autor v prednáške prezentuje aktuálne štatistické údaje počtu operovaných 
pacientov na Slovensku na jednotlivých neurochirurgických pracoviskách. Výsledky 
poukazujú na výrazné zníženie počtu operovaných pacientov v prospech 
endovaskulárnych výkonov. Ďalej prezentuje vlastné skúsenosti (ktoré predstavujú 
viac ako 250 ošetrených aneuryziem) Na základe získaných skúsenosti sa aktuálne 
zameriava na chirurgickú liečbu prednej časti Willisovho okruhu a aneuryzmy na 
strednej mozgovej tepne, pri prísnej selekcii pacienta s cieľom realizácie 
bezpečného výkonu, v snahe dosiahnutia dobrého klinického výsledku.  
V záveroch autor zdôrazňuje potrebu zachovania možností chirurgickej liečby u 
skúsených neurochirurgov a možnosti prípravy mladých neurochirurgov.  ##
KAVERNOMY V SUPRATENTORIÁLNÍ LOKALIZACI – PŘEHLED  #
T. Česák T,  J. Adamkov, P. Trávníček 
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec 
Králové ##
Kavernomy mozku (KM) patří mezi benigní lobulární léze, zpravidla ovoidního tvaru, 
tvořené sinusoidními  prostory s jednovrstevnou výstelkou endotelu oddělené mezi 
sebou kolagenním stromatem. Neobsahují hladkou svalovinu ani elastickou vrstvu. 
Mozková tkáň bývá vmezeřena pouze u multilobulárních lézí, kdy bývá 
interponována mezi jednotlivými uzly. 
Jsou považovány za vrozené léze, přesto jejich grafické mapování přineslo 
poznatky o de novo formacích. Vyskytují se jak ve sporadické, tak ve familiární 
formě. Za etiopatogenetické činitele jejich vzniku je považována určitá genetická 
predispozice (CCM1-3 s mutací tumor supresního genu KRIT-1). Společně se 
sekundárním postižením kapilární permeability (vliv radiace, přítomnosti venózní 
anomálie) může dojít za spolupůsobení dalších činitelů (estrogeny, VEGF, TGF-1) 
k angiogenní proliferaci a tvorbě KM. 
KM zahrnují 8-15% všech malformací CNS, jejich incidence dosahuje až 4% 
v populaci. Mezi pohlavími je rovnoměrně zastoupena. Často bývá zjištěna u mladší 
populace (prům.36 let). 
Klinicky se KM v supratentoriální lokalizaci projevují nejčastěji epilepsií (37%), 
symptomatickou hemoragií (36%), dále bolestmi hlavy (23%) a fokálním deficitem 
(22%). Riziko roční ruptury u pacienta dosahuje 2,5%, přičemž častější hemoragie 
jsou pozorovány v hlubokých lokalizacích, v oblasti ZJL. Mezi rizikové faktory 
opakovaných krvácení patří mladší věk, ženské pohlaví, gravidita, dále současná 
přítomnost venózní anomálie v okolí KM (až u ¼ pacientů). 
Diagnostika KM – nejpřesnější zobrazení v MR (T2WI, gradient-echo)  - signálově 
nehomogenní útvar. V supratentoriální lokalizaci se vyskytuje 70-85% KM. Vícečetné 
léze nacházíme u 19% nemocných, často u familiární formy onemocnění. Signálová 
heterogenita na MR reprezentuje jednotlivé rozpadové produkty hemoglobinu. 
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Klasické T2W1 zobrazují hyperintenzní střed ložiska s hypointenzním lemem, kde se 
uplatňuje vliv hemosiderinu, gliozy i Ca++. 
Léčba KM spočívá v jejich chirurgickém odstranění. Radiochirurgie doposud 
neprokázala přesvědčivou obliteraci KM, tudíž i eliminaci rizika krvácení, proto 
není doporučována. Nepříznivě uložená ložiska KM, kde riziko operace přesahuje 
rizika přirozeného průběhu onemocnění, lze pouze sledovat. KM je dynamické 
onemocnění, 44% ložisek spíše ale progreduje.  
Indikaci k chirurgické terapii KM vidíme v situacích symptomatického krvácení, při 
progredujícím neurologickém deficitu či epilepsii, zvl. refrakterní na medikaci. 
Kavernomy také indikujeme k operačnímu řešení při opakovaných hemoragií 
s prokazatelným růstem ložiska. Chirurgická technika využívá klasické 
supratentoriálních přístupy se zásadou výběru pokud možno co nejšetrnější 
operační trajektorie s respektem k elokventním lokalitám (optimální je trajektorie 
nejkratší). Při interhemisferické lokalizaci kavernomu neurochirurg často volí 
kontralaterální trajektorii.  Ložiska KM na mediální ploše thalamu nebo v oblasti 
tekta lze nejlépe postihnout přístupem ze ZJL – infratentoriálním 
supracerebellárním. Operace v blízkosti elokventních oblastí zajištujeme 
peroperačním elektrofyziologickým monitoringem, a to především při volbě 
cerebrotomie. Operatér ke zpřesnění operace využívá počítačové navigace (fMRI). 
Pro ověření „real-time“ situace  je velkým přínosem peroperační ultrazvuk. 
Operace kavernomu mikrochirurgickou dissekční technikou s pomocí bipolární (non-
stick) kaogulace vede nejprve ke zmenšení ložiska - v prvním kroku k evakuaci 
vnitřního hematomu. Tím se stane ložisko poddajnější pro další separaci. Místy 
pevné perilezionální adheze způsobené opakovanými hemoragiemi jsou separovány 
ostře.  Systematické, postupné uvolnění ložiska od okolí směřuje k jeho následné 
totální extirpaci. Odsátí hemosiderinového lemu přispívá ke zlepšení klinických 
výsledků epilepsie. Právě lem s přítomnosti Fe++ je považován za iritující činitel, 
zvl. v podkorové a korové lokalizaci. Přítomnost venózní anomálie poblíž 
kavernomu nelze podceňovat jak v předoperační přípravě, tak ani při operaci. Její 
porušení může vést ke klinickým příznakům venózního infarktu.  
Perspektivy léčby KM zahrnují kromě stávajích modalit i genetickou terapii, a to 
především u familiární formy onemocnění, s cílem blíže prozkoumat potenciální roli 
KRIT-1 inhibitorů na formaci KM. Role radiačně indukovaných lézí rovněž zasluhuje 
pozornost radioterapeutů se záměrem vytipovat rizikové pacienty a modifikovat 
jejich léčebný režim. ##
KMENOVÉ KAVERNOMY #
J. Klener 
Neurochirurgické oddělení , nemocnice Na Homolce, Praha #
Kmenové kavernomy postihují oblast mozku s nejvyšší koncentrací funkčně 
důležitých struktur. S tím souvisí na jedné straně nepříznivá přirozená historie daná 
rizikem opakovaných krvácení, na druhé straně nezanedbatelné riziko 
mikrochirurgické léčby. Indikační rozvaha i vlastní mikrochirurgická léčba mohou 
být proto  obtížné a vyžadují přísně individuální přístup ke každému nemocnému. 
Epidemiologie : prevalence 0,5 %; 15% vaskulárních malformací; 70 % supra-30 % 
infratentoriálně (nejčastěji pons); cca 10 % familární  
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Přirozená historie  :  Riziko krvácení  5 (bez krvácení)-30 (s krvácením) % /rok; 
10%/rok celkem 
                                    Po extralesionálním krvácení pravděpodobně vyšší riziko 
rebleedingu 
                                    „ Two step forward,three steps back“ fenomen po 
opakovaných krváceních 
Indikace : Asymptomatické – observace 
                  Symptomatické s piální/ependymální projekcí – mikrochirurgická léčba 
                  Symptomatické bez piální  projekce –přísně individuální (většinou chir 
po opak. krváceních) 
Timing : Optimálně v subakutní fázi 2-4 t po krvácení 
Volba přístupu : „ two point method“ 
                               „safe“ entry zones (SZ) 
                               Preference laterální trajektorie 
                               Pokud možno NE přes spodinu IV. komory ( jen exofytické leze) 
Operace- zásady : radikální odstranění kavernomu 
                                minimální cerebrotomie – „piecemeal“ technika 
                               ponechání DVA a imbibované okolní tkáně 
                               elektrofyziologický monitoring, brain mapping, f MRI-
traktografie 
                               neuronavigace, i MR 
Operace -přístupy :  
Dorz.mesencefalon  –Supracerebellar infratentorial ( medial, paramedial , ELSI ) 
                                                                                         Lateral mesencephalis 
sulcus SZ 
                                                                                         (supra, infracollicular 
SZ) 
                                      -Occipital (P-O) transtentorial 
Ventr. mesencephalon –OZ (Pterional, Subtemporal) 
                                                                                        „safe zone“ mezi 
PCA,SCA, NIII(med) a  PT(lat) 
                                     - (Subtempotral ,Transcallosal,Ant. interhemispheric, 
Transpetrosal) 
Dorz. pons  -Retrosigmoid  
                                       Peritrigeminal SZ  - mezi n V a VII 
                    -Suboccipital telovelar (transvermian) –trans IV. ventr. 
                                       Supra- , infracollicular , median sulcus nad CF  
„„ SZ““ ??? 
Ventr.pons – Retrosigmoid  
                                     Peritrigeminal SZ 
                      -(Presigmoid, Transtemporal, Far lateral) 
Dorz .oblongata –Suboccipital   -post. median fissure  SZ (pod obexem) 
                                                       -post intermediate s. SZ ( mezi fasc cuneatus 
a gracilis) 
                                                       -post. lateral sulc. SZ ( mezi fasc. cunetus a 
spin tract. N V) #
Ventr. oblongata  -Far lateral  
                                                retro-olivary sulcus SZ (mezi n X a XII) #
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Pooperační péče : -předoperačně poučený pacient lépe snáší  ev. akcentaci  
                               -poop. (intraop)MR kontrola 
                              -observace ( 5% rekurencí u „totálního“ odstranění) ##
COMPLICATION AVOIDANCE IN ANEURYSM SURGERY #
G. Lanzino 
Rochester, USA ##
MANAGEMENT OF COMPLEX NEUROVASCULAR CASES #
G. Lanzino 
Rochester, USA ##
TERAPIE CÉVNÍCH MALFORMACÍ GAMA NOŽEM. INDIKACE A VÝSLEDKY. #
R. Liščák 
Nemocnice Na Homolce, Praha #
Primární radiochirurgická léčba AVM je obvykle indikována v případech, kdy nelze 
provést bezpečnou a radikální mikrochirurgickou exstirpaci, anebo když je to volba 
pacienta. Podle našich zkušeností je to kolem 65 % léčených pacientů. Více než 
třetina nemocných indikovaných k radiochirurgické léčbě na našem oddělení má 
reziduální AVM po předchozí operaci (necelých 20 %) anebo embolizaci, případně 
kombinaci obou. Nejvýznamnějším omezením pro radiochirurgickou léčbu AVM byly 
rozměry a objem nidu (průměr obvykle nepřesahoval 3 cm). V posledním období se 
stále častěji uplatňuje u větších malformací ozáření ve 2-3 dobách, kdy je AVM 
ozářena po menších částech obvykle s odstupem 3-6 měsíců mezi jednotlivými 
dobami. Předpokladem je, že jiná léčebná alternativa (embolizace, 
mirkochirurgická resekce) je neschůdná.   

Pokud AVM krvácela, anebo byla embolizována, je vhodné s radiochirurgickou 
léčbou vyčkat 2-3 měsíce. V prvním případě by mohla být část AVM komprimována 
hematomem a přehlédnutý nidus by nebyl zavzat do ozařovacího plánu a následně 
by nedošlo ke kompletní obliteraci AVM. Proto je radiochirurgická léčba vhodná až 
po vstřebání hematomu, když se AVM při angiografickém vyšetření zobrazuje bez 
zkreslení a podcenění jejího objemu. Po embolizaci AVM je vhodné vyčkat proto, 
aby případná část AVM, která může časně rekanalizovat, byla také zavzata do 
ozařovacího plánu.  
U AVM s nidem do 3 cm lze radiochirurgicky docílit úplnou obliteraci do 3 let u více 
než 70% nemocných a pokud se u zbylých léčba opakuje, nakonec je obliterace 
dosaženo u více než 90% nemocných. U větších AVM (objem nad 15 cm3) lze po 
opakované léčbě očekávat obliteraci u 40-60% nemocných. 
Kavernom je kontroverzní indikací k radiochirurgické léčbě proto, že nemáme 
diagnostickou metodu, která by prokázala vyléčení, tj. eliminaci rizika krvácení. 
Statistickými metodami lze pozorovat snížení tohoto rizika po radiochirurgické 
léčbě po uplynutí 2-letého latentního intervalu u těch nemocných, u kterých před 
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léčbou kavernom opakovaně krvácel. U náhodně zjištěných kavernomů bez 
zjevného krvácení v anamnéze tomu tak není, proto se k léčbě gama nožem 
neindikují.  ##
MOZKOVÉ AVM - SOUČASNÝ STAV LÉČBY A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. #
M. Vaverka 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc ##
Úvod: mozkové AVM jsou  léze s nepředvídatelným chováním a jejich léčba stále 
nemá jednoznačně vyhraněné léčebné algoritmy, především u neprasklých AVM 
vyššího stupně. 
Metoda: Autor prezentuje základní analýzu současného stavu léčby  
mikrochirurgické, radiochirurgické i  endovaskulární na podkladě rozboru  současné 
literatury. Současně prezentuje vlastní soubor více než 70  pacientů, kde 
v kombinovaném přístupu  hrála  mikrochirurgie  zásadní roli. 
Výsledky: vlastní soubor zahrnuje celé spektrum Spetzler-Martinovy škály, při 
kombinované léčbě byl u vyšších stupňů ( S-M III. a výše)  v starší části souboru 
požit Histoacryl, nahrazený v posledních letech Onyxem  při taktice postupného 
vyřazení částí AVM v několika sezeních ve  3-4 týdenních intervalech. 
Diskuse: ve vlastním soboru mikrochirurgie přinesla v SM  I.a II. stupni bezpečné, 
rychlé a definitivní vyléčení s minimální M/M. Ve stupni III. byla embolizace 
v přípravné fázi užita často a radikální chirurgická   léčba  zatížena minimálními 
komplikacemi. Ve stupni IV. kombinovanou léčbou dosáhl autor rovněž  
povzbudivých výsledků. Embolizace nidu po etapách u high-flow AVM  byla dobře 
tolerována a chirurgický výkon významně usnadněn. Při současném výskytu AVM a 
aneurysmatu byl použit individuální přístup a  většinou kombinovaná strategie. 
Gama nůž Na Homolce patří k nejaktivnějším v Evropě a prezentuje se velkým 
souborem s nesporně  výbornými výsledky. Současný Perfection kromě prioritní 
léčby  hluboko uložených AVM v elokventních oblastech nyní umožňuje rozsáhlejší 
ozáření než  byl původní limit objemu do průměru 3 cm a také dovoluje modulovat 
okrajovou dávku a zlepšit koncentraci dávky pro nidus.  
Při použití Onyxu pro embolizaci  dosáhla některá pracoviště úplné obliterace až v 
66%( Paris Moret). V léčbě rizikových vysokostupňových  AVM  se dostává do popředí  
parciální léčba endovaskulární, soustředěná na slabé místo malformace 
(intranidální aneurysma) oproti původnímu požadavku 100% vyřazení AVM  jako 
jediné léčebné  strategie 90.  
let.  
Rizika   radiační léčby (dlouhý  interval do obliterace a její neúplnost , pozdní 
expanzivní cysty, možnost nádorové indukce)  a léčby embolizační  (krvácení, 
obliterace funkčních cév) jsou sice nízká ale nezanedbatelná.  
Přerušení studie ARUBA pro výrazně vyšší frekvenci komplikací v chirurgické  
preventivní větvi bylo zklamáním, ale vyplynulo z ne zcela správně nastaveného 
designu studie. Proti EBM favorizovanému konzervativnímu postupu stojí ale  
jednoznačně finská data, která  ukazují v dlouhodobém horizontu ( 10 a více let) 
vysoké riziko  komplikací,  převyšující rizika chirurgická. MR obraz minimálních 
krvácení při klinicky stabilní AVM rovněž podporuje aktivní přístup. 
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Závěr : zatímco  u nižších stupňů  a AVM   klinicky manifestních je   rozhodnutí o 
aktivním řešení jednoduché, neprasklá AVM vyššího stupně je stále terapeutickým 
oříškem. Neurochirurg hraje  podstatnou roli při stanovení léčebného plánu a je 
nezbytné,  aby do rozhodování  zavzal nejen současný trend, nakloněný aktivnímu 
řešení, ale i své chirurgické možnosti a zkušenosti. Korektní týmová spolupráce 
( endovaskulární a radiochirurgická) je přitom samozřejmostí. Individuální přístup 
ke každému pacientovi  není  klišé, ale  nezbytný důsledek komplexnosti problému 
každé jednotlivé AVM. ##
CHIRURGIE AVM, ROZODOVÁNÍ, TECHNICKÉ ASPEKTY #
V. Beneš 
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ ##
CÉVNÍ MALFORMACE DĚTSKÉHO VĚKU #
M. Tichý, P. Libý, R.  Pádr, F. Charvát  
Oddělení neurochirurgie FN Motol, Praha #
Cévní onemocnění v dětském věku představuje  málo frekventní problematiku ve 
srovnání s dospělou populací, z celkového počtu cévních onemocnění asi 1%. V 
v souboru pouze dětských pacientů je nejčastější cévní  patologií VGAM vykytující 
se asi ve 30%. Autoři ve svých prezentacích seznamují s různými typy cévních 
patologií a soustřeďují se podrobně na klasifikaci VGAM (Vein of Galen aneurysma 
malformation) s klasifikací dle Yasargila,  Lasjauniase a prezentují vlastní výsledky 
léčby, která je u VGAM v současné době výhradně endovaskulární. #
Závěr: 
U těchto vzácných patologií je významná  koncentrace či centralizace na vybraných 
pracovištích, důležitou roli hraje včasná a správná  prenatální diagnostika.  U VGAM 
a dalších komplexních typů malformací je léčba výhradně endovaskulární, 
spontánní regrese je popisována ve výjimečných případech. 
U ostatních lézí je preferováno chirurgické řešení dle klinického obrazu a 
radiologického nálezu. ##
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA MOZKOVÝCH ANEURYZMAT #
A. Krajina, T. Ćesák, J. Žižka, M. Lojík 
Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové #
• Současný protokol diagnostiky SAK 
• Načasování léčby krvácejících aneuryzmat 
• Endovaskulární léčba: doporučení 
• Endovaskulární léčba „ISAT“ aneuryzmat 
• Endovaskulární léčba „non ISAT“ aneuryzmat 
• Sledování po léčbě #
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#
HEMANGIOBLASTOM SPORADICKÝ A U VHL #
V. Hobza, et al. 
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové #

Hemangioblastom (HGB) je poměrně častou (1-2,5% nitrolebních nádorů) 
biologicky benigní ohraničenou cévnatou nádorovou primárně intraaxiální lézí 
nejasné histogeneze. Vyskytují se častěji u mužů (1,3:1), představují 7-12% nádorů 
zadní jámy lební. 85% se vyskytuje v mozečku, 3% intramyelicky, 2-3% v  kmeni, 
1,5% supratentoriálně. Za období 2005-2014 jsme operovali 37 HGB (z více 
diagnostikovaných) u 33 nemocných v  následujících lokalizacích: cerebelární 33, 
intramyelické 3, supratentoriální 1.  

HGB je solidní či  s  pseudocystickou degenerací (70% cerebelárních, 30% 
supratentoriálních, 20% kmenových), růst je obvykle pomalý. Sporadická forma 
(90-60%) má vrcholy výskytu  ve 3. a 5. dekádě (průměrně 42 let), HGB v rámci von 
Hippel-Lindau disease (VHL - 20%) se manifestuje o 10 let dříve a je častěji 
vícečetný. Retinální hemangioblastom se diagnostikuje (u 6% mozečkových HBG) 
většinou v rámci VHL (do 60 let >70%, bilaterální a mnohočetné), průměrně ve věku 
25 let. 

VHL má incidenci 1:36000 s  >90% penetrancí do 65 let. Diagnostickými 
kritérii VHL je familiární výskyt onemocnění (50%) a 1 typický nádor, u nově 
vzniklých VHL (50%) nejméně 2 typické nádory. V  současnosti se upřednostňuje 
genetická diagnostika s  radiologickým screeningem jen při pozitivitě.  U VHL se 
vyskytují karcinomy ledviny (RCC - až 40%, častěji nižšího stupně zhoubnosti), 
intra- či extraadrenální pheochromocytomy (20-30%, vícečetné, oboustranné, 
manifestace uvolňováním katecholaminů), neuroendokrinní či adenokarcinomy 
pankreatu, nádor endolymfatického vaku (-3%, destrukce pyramidy, tinitus-
hluchota), oboustranné papilární cystadenomy epididymis či ligamenti lati uteri; 
50% má více typů nádorů. Dále se vyskytují viscerální cysty obou ledvin, jater, 
pankreatu a sleziny (u VHL 75%, u sporadického HGB 15%, v populaci méně) ve 23% 
s  rozvojem terminálního renálního selhání (transplantace). (Cave: Polycystické 
onemocnění ledvin jsou odlišné autozomálně dědičné choroby - více cyst, žádné 
malignity!). U VHL se objevuje i polycytémie z nadprodukce erytropoetinu, častější 
CMP, koronární a jiné kardiovaskulární příhody. 

Iniciální manifestací VHL je nejčastěji hemangioblastom CNS (60-80%, 
mozečkový v  64%). VHL pacienti umírají průměrně ve 40-50 letech, příčinou byl 
dříve hlavně HGB (nyní ve 30%), v 50% karcinom ledviny, v 5% adrenální selhání, 
karcinom pankreatu <5%. 

U HGB CNS je chirurgická léčba metodou volby, doporučuje se u 
symptomatických, expanzivně se chovajících lézí a lézí tvořících cysty/
syringomyelii. Inkompletní exstirpace má výrazně horší outcome. Operační MM je 
nejnižší u cystických mozečkových HGB (2% letalita), vyšší u solidních, nejvyšší u 
velkých lézí dolního kmene. Pooperační recidivy se objevují ve 3-20% (40% u VHL), 
průměrně za 20 let, v 55% vedou k úmrtí (v průměrném věku 65 let). Je však třeba 
odlišit nově vzniklé HGB. U velkých lézí se doporučuje předoperační embolizace. 
Stereotaktická radiochirurgie se doporučuje u menších, mnohočetných či 
recidivujících HGB při neschopnosti podstoupit operaci. Výsledky však nejsou 
prověřeny, stejně jako u antiangiogenní terapie interferonem alfa. Všechny, i 
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symptomatické,n retinální léze jsou indikovány k  preventivní léčbě laser či 
kryokoagulací. 
 Autoři výběrem z  rozsáhlého materiálu prezentují i méně běžné případy a 
manifestace hemangioblastomu, např. raritní cystickou formu bez nidu, solidní 
extraaxiální HGB, supratentoriální HGB, hemangioblastomatózu, pseudorecidivy 
HGB, excesivní edém míchy a kmene u solidní intramyelického HGB bez 
hydromyelie, podobnost růstu Grawitzova tumoru u VHL. ############# ##############################
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###################
Organizaci kurzu finančně podpořily tyto firmy: #

B.Braun Medical, s.r.o. 
Baxter Czech spol. s.r.o. 

DePuy Synthes, s.r.o.  
Carl Zeiss spol. s.r.o. 

Kardio Line, spol.s.r.o. 
Medtronic Czechia, s.r.o. 

Medac GMBH 
ProMedicus s.r.o. 

Takeda Pharmaceutical s.r.o. 
Walter Graphtec CZ, s.r.o. 

Zimmer Czech, s.r.o. #
   ###########

#
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