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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás přivítat v Hradci Králové na XVII. 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.        
Těšíme se na setkání s Vámi i během neformálního večerního programu. 
 
 Za organizační výbor 
        MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. 
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Program postgraduálního kurzu v neurochirurgii 
31.3. – 2.4. 2010 

 
STŘEDA 31.3.2010 

 
Zahájení  10,00 – 10,30 hod.  
Předání Ceny Rudolfa Petra 
Přednáška laureáta      . 
 
I. blok – Ischémie mozku  10,30 – 12,15 hod. 
Předsednictvo: E. Ehler, D. Školoudík 
 
1. E. Ehler (Pardubice): Patofyziologie ložiskové ischémie mozku     15 min 
2.  P. Ryška (HK): Standardní zobrazení při ischemické CMP                15 min 
3. D. Krajíčková (HK): Současná léčba akutní mozkové ischémie    15 min 
– rekanalizační léčba  
4. A. Krajina (HK): Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů  15 min 
mozkových tepen     
5. D. Školoudík (Ostrava): Sonotrombolýza – nová možnost v terapii akutní  15 min 
mozkové ischémie          
6. D. Krajíčková (HK): Intrakraniální flebotrombóza    10 min 
Diskuse           20 min 
 

Oběd     12,15 – 13,00 hod.  
 
II. blok    13,00 – 15,30 hod. 
Předsednictvo: A. Krajina, T. Paleček 
 
7. J.J. Vítek (The Lenox Hill Heart and Vascular Institute New York): Carotid  
Artery Stenting. From high surgical risk patients to low stenting risk patients 30 min  
8. M. Mohapl (Praha): Chirurgická léčba extrakraniální stenózy karotidy  15 min  
9. S. Ostrý (Praha): Intraoperační monitorace při karotické endarterektomii 15 min 
10. V. Přibáň (Č.Budějovice): Extra-intrakraniální bypass: indikace, technika,  15 min    
vlastní zkušenosti           
11. M. Kanta (HK): Diagnostika CVRC v indikacích EC-IC bypassů  15 min 
12. A. Krajina (HK): Endovaskulární léčba stenóz intrakraniálních tepen  15 min 
13. P. Štěpán (Náchod): Indikace dekompresní kraniektomie u maligního  
infarktu střední mozkové tepny        10 min  
14. T. Paleček (Ostrava): Chirurgická léčba maligního mozkového infarktu   10 min    
(akutního uzávěru ACM)          
Diskuse                25 min                                                            
 
 Přestávka s občerstvením  15,30 – 16,00 hod. 
 
Seminář I.:     16,00 – 17,00 hod. 
Léčebná strategie u ischemií mozku      
V. Hobza, E. Ehler, A. Krajina, D. Krajíčková, M. Mohapl, T. Paleček, V. Přibáň, JJ. Vítek 
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Společenský večer v Novém Adalbertinu   20.00 hod.   
 

 
ČTVRTEK  1.4.2010 

 
III. blok – Mozková aneuryzmata  9,00 – 10,30 hod. 
Předsednictvo:  M. Sameš, V. Beneš  
 
15. J. Adamkov (HK): Variace Willisova okruhu     10 min 
16. J. Habalová (HK): Spontánní subarachnoidální krvácení z pohledu   15 min 
neurointenzivní péče - diagnostika, biochemické aspekty, komplikace, sledování  
a možnosti terapie  
17. M. Smrčka (Brno): Operace aneuryzmat v přední části mozkového řečiště,  15 min 
přístupy, technické aspekty         
18. V. Beneš (Praha): Aneuryzmata vertebrobazilárního povodí   15 min 
19. M. Sameš (Ústí n.L.): Chirurgická léčba aneuryzmat s využitím přístupů  
na bazi lební – indikace, limitace        15 min 
Diskuse          20 min 
 
           
Přestávka s občerstvením 10,30 – 11,00 hod. 
 
IV. blok    11,00 – 12,00 hod. 
Předsednictvo: M. Smrčka, F. Charvát 
 
20. A. Krajina (HK):  Endovaskulární léčba intrakraniálních aneuryzmat  15 min 
21. F. Charvát (Praha): Moderní remodelační techniky uzávěrů mozkových  15 min 
aneuryzmat  
22. K. Zeleňák (Martin): Liečba aneuryziem mozgových tepien pomocou FDD 15 min                              
Diskuse          15 min 
 
Oběd    12,00 – 13,00 hod.  
 
V. blok    13,00-14,30 hod. 
Předsednictvo: S. Řehák, J. Klener 
 
23. T. Česák (HK): Operační léčba versus endovaskulární léčba mozkových  10 min 
aneuryzmat            
24. V. Juráň (Brno): Léčba pacientů po SAK – intenzivní péče, vazospasmy,  10 min 
hypotermie            
25. J. Klener (Praha): Předoperační a intraoperační  možnosti zobrazení   10 min 
mozkových aneuryzmat          
26. P. Buchvald (Liberec): Neobvyklé zdroje subarachnoideálního krvácení 10 min 
27. S. Řehák (HK): Mozková aneuryzmata dětského věku     10 min 
28. A. Hejčl (Ústí n.L.): Monitorace sekundárního poškození mozku po   10 min 
subarachnoidálním krvácení         
29. M. Vaverka (Olomouc): Psychosociální důsledky SAH    15 min 
Diskuse          15 min 
 



 7 

Seminář II.:     14,30 – 15,30 hod. 
Problematika léčby aneuryzmat      
V. Beneš, F. Charvát, L. Janoušková, J. Náhlovský, M. Sameš, M. Smrčka, V. Smrčka, J. 
Šteňo  
 
Přestávka s občerstvením  15,30 – 16,00 hod. 
 
VI. blok    16,00 – 17,30 hod. 
Předsednictvo: V. Smrčka, M. Šetlík 
 
30. F. Charvát (Praha): Endovaskulární léčba DAVM     15 min 
31. J. Vaníček (Brno).: Endovaskulární léčba piálních AVM   15 min 
32. V. Beneš (Praha): Arteriovenózní malformace     15 min   
33. M. Šetlík (Praha): Neurochirurgická léčba spinálních arteriovenózních  15 min 
malformací           
34. D. Urgošík (Praha): Radiochirurgická léčba arteriovenosních malformací  15 min 
mozku            
Diskuse          15 min 
 
Schůze Výboru ČNCHS 18,00 hod. 
                                                            
Společenský večer v Country Clubu Lucie     20.00  hod.  

 
 

PÁTEK  2.4.2010 
 
VII. blok – Cévní malformace 9,00 – 10,15 hod. 
Předsednictvo: M. Galanda, J. Náhlovský 
 
35.  A. Kohout (HK): Patologie vaskulárních malformací centrálního   10 min 
nervového systému           
36. Z. Novák (Brno): Klasifikace cévních mozkových malformací, incidence,  15 min 
diagnostika, chirurgická rizika        
37. M. Galanda (B.Bystrica): Mikrochirurgická liečba AVM, indikácie,   15 min 
špecifické lokalizácie, limity, komplikácie a ich riešenie     
38. T. Hrbáč (Ostrava.): Durální arteriovenozní malformace mozku  15 min 
Diskuse          20 min 
 
Přestávka s občerstvením  10,15 – 10,45 hod.      
 
VIII. blok    10,45 – 11,45 hod. 
Předsednictvo: J. Šteňo, P. Haninec     
 
39. J. Šteňo (Bratislava): Kavernozní malformace mozku    15 min 
40. M. Choc (Plzeň): Vzácné cévní mozkové patologie      15 min 
41. D. Krahulík (Olomouc): Současný pohled na léčbu spontánního   15 min 
intracerebrálního krvácení          
Diskuse          15 min 
 



 8 

Seminář III.:    11,45 – 12,45 hod. 
Cévní malformace 
M. Galanda, V. Beneš, M. Choc, P. Haninec (kazuistika), A. Krajina, J. Náhlovský, T. 
Paleček, J. Šteňo, E. Zvěřina (kazuistika)      
 
Oběd   13.00 hod.   
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1. PATOFYZIOLOGIE LOŽISKOVÉ ISCHÉMIE MOZKU 
 
E. Ehler  
PKN Pardubice 
 
   Incidence CMP je v Česká republice stále vysoká (asi 250/100 000 obyv./rok) a ložiskové 
ischémie mozku tvoří 80-85% všech příhod. I když mozek představuje pouze 2% celkové 
hmotnosti, přesto spotřebuje více než 15% minutového srdečního objemu. Důležitým 
mechanizmem umožňujícím jistý stupeň nezávislosti mozkové perfuze na kolísání 
systémového krevního tlaku je „autoregulace mozkového průtoku“. V určitém rozmezí 
kolísání středního arteriálního tlaku (60-150 torrů) se pomocí vázokonstrikce či vázodilatace 
arteriol zajistí stabilní mozkový průtok.. Při řízení regionálního mozkového průtoku (rCBF) se 
uplatňují chemické a metabolické vlivy (zejména acidóza) za účelem redistribuce krve podle 
momentální zátěže a potřeb jednotlivých mozkových struktur.  
   Při mírném snížení lokálního průtoku krve (norma 55 ml /100 g mozkové tkáně za minutu) 
vzniká „zóna oligémie“, ve které dochází k parciální poruše funkce i ke zpomalení či zástavě 
tvorby strukturálních bílkovin. Při dalším snížení (pod 18 ml/100 g) dojde k zástavě funkce 
neuronů této oblasti mozku, i když je anatomická struktura zachována – „zóna polostínu“. 
Pokud dojde k dalšímu snížení rCBF(pod 8-10 ml) rozvine se ireverzibilní „zóna nekrózy“. 
V terapii akutního stádia ischemické CMP se snažíme zvýšit ložiskovou perfuzi mozku (např. 
trombolýzou) či zvýšit rezistenci buněk vůči ischémii, abychom zabránili přechodu zóny 
polostínu do nekrózy. 
  Z hlediska etiopatogeneze je možno dělit ischemické CMP do několika skupin (tzv. TOAST 
kritéria) – makroangiopatie, kardioemboligenní původ, mikroangiopatie, jiné známé příčiny a 
nemocní, u nichž nebyla stanovena příčina ischemické CMP.  Ve skupině mikroangiopatií 
(30-40% ischemických CMP) se může jednat o arterio-arteriální embolizace (např. 
z aterotrombotického plátu na odstupu vnitřní karotidy dojde k embolii do větví a. cerebri 
media) či o rozvoj uzávěru (nejčastěji trombózy) mozkové artérie či její větve (např. odstup 
a.cerebri media). U CMP s kardioemboligenním mechanismem (25%) se jedná nejčastěji o 
fibrilaci síní, revmatickou mitrální stenózu, sick sinus syndrome, infarkt myokardu a další 
méně časté příčiny. V skupině mikroangiopatií (20%) dochází k uzávěru malých artérií a 
arteriol v oblasti bazálních ganglií, kmene, mozečku s rozvojem „lakunárních infarktů“. 
Nemocní s mikroangiopatií mají typické rizikové faktory – hypertenzi, kouření, diabetes a 
hyperlipidémii. Do skupiny vzácnějších ale stanových příčin patří nemocní s disekcí tepen, 
vaskulopatiemi, hypotenzí, hyperkoagulačními stavy. Výsledkem bývají infarkty lokalizované 
na rozhraní povodí zásobujících tepen („watershed zones“) či multifokální embolizace do 
mozkových tepen. Do poslední skupiny nemocných s ischemickou CMP bez stanovení 
původu (až 30% - podle různých statistik) patří i nemocní s větším počtem možných 
etiopatogenetických příčin (např. nemocná s migrénou a foramen ovale). Samostatnou 
skupinu představují ischemické CMP u mladých žen (včetně vaskulitid, cerebrálních 
venózních trombóz, v rámci komplikace migrény). 
  Na podkladě časového průběhu je možno ischemické CMP dělit na tranzientní ischemické 
ataky (TIA, náhlý vznik ložiskové cerebrální symptomatologie, která zcela vymizí do 24 
hodin), progredující CMP (nestabilní ať již z cerebrálních příčin – např. nárůst trombózy či 
edémů, či z extracerebrálních příčin – dekompenzace diabetu, kardiální selhávání, 
pneumonie) či dokončené CMP.  
   Podle vztahu k tepennému povodí je možno rozlišit infarkty teritoriální (v povodí jedné 
mozkové tepny či její větve), interteritoriální (na rozvodí jednotlivých tepen – např. při 
hypotenzi) či lakunární (postižení malých perforujících konečných arterií se vznikem ložisek 
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ischémie v hlubokých strukturách do 1.5 cm, které se klinicky manifestují typickými 
„lakunárními syndromy“). 
 
 
2. STANDARDNÍ ZOBRAZENÍ PŘI ISCHEMICKÉ CMP 

 
P. Ryška, A. Michl, L. Klzo, Z. Bělobrádek,  J. Jandura  
Radiologická klinika FN, Hradec Králové 
 
 

Základní zobrazovací jednotkou při diagnostice náhlých cévních mozkových příhod je 
vyšetření výpočetní tomografií (CT). CT hraje roli v primární diferenciální diagnostice mezi 
hemoragickou a nonhemoragickou CMP. Hemoragická CMP je nejčastěji prezentována na CT 
obraze jako intracerebrální krvácení v paraventrikulární bílé hmotě. Dle vztahu k vnitřní 
kapsule pak rozlišujeme krvácení laterokapsulární či mediokapsulární. Tyto typy hemoragie 
jsou charakteristické pro hypertonická krvácení. 

U ischemické cévní mozkové příhody je vyšetřovací protokol složený z nativního CT 
mozku, které je dále následováno perfúzním CT a CTAG intrakraniálních tepen a velkých 
krčních cév. Hlavním cílem nativního vyšetření je selekce nemocných, kteří jsou 
kontraindikováni k trombolytické léčbě či mechanické trombektomii. Jasnou kontraindikací je 
přítomnost krvácení. Mezi nativní CT známky akutní ischémie patří: smazání rozdílu šedé a 
bílé hmoty, zneostření kontur bazálních ganglií a thalamů, syndrom denzní tepny a snížení 
počtu gyrů a sulků či jejich zneostření na straně ischémie. Nativní hypodenzita, která 
překračuje více jak jednu třetinu teritoria střední mozkové tepny, je kontraindikací 
k intravenózní trombolýze. Detekce hypodenzity je někdy obtížná, proto se doporučuje 
prohlížení CT obrazu ve dvou rozdílných oknech (klasické 80/40 HU, komparativní 40/8 – 10 
HU). Přítomnost denzní arterie je nutno diagnostikovat pomocí srovnání denzitních 
charakteristik s druhostrannou tepnou, protože u nemocných s vyšším hematokritem tato 
známka akutní ischémie může být falešně pozitivní. Detekci denzní tepny neprovádíme pouze 
na hlavních kmenech, ale i na periferních částech (zejména periferní větve ACM v oblasti 
Sylviovské fissury).   

Dalším krokem u diagnostiky NCMP je provedení perfúzního vyšetření mozku. 
Perfúzní vyšetření je založeno na předpokladech, že se penumbra (zachranitelná tkáň) 
projevuje zvýšením MTT (mean transit time), snížením CBF (cerebral blood flow)  pod 60 % 
a zachováním CBV (cerebral blood volume). Dokonaná ischémie se naopak projeví 
prodloužením MTT, výrazným snížením CBF (pod 30 %) a snížením CBV (pod 40 %). 
Vyšetření se provádí současným podáváním kontrastní látky a skenováním daného rozsahu 
mozku po dobu 40 vteřin. Kontrastní látka se podává velkou rychlostí, což vyžaduje zavedení 
kvalitního žilního přístupu nejlépe do kubity. Během tohoto vyšetření je nemocný zatížen 
relativně vysokou dávkou záření. Celkově se podává cca 40 ml aionální kontrastní látky.  
Vyhodnocení se děje pomocí tzv. perfúzních map, které nám ukazují CBV, MTT a CBF. 

Perfúzní CT je následováno s odstupem cca 10 minut vyšetřením cévního řečiště 
(CTAG) . Na přístrojích vyššího řádu (více jak 16 řad detektorů) se vyšetření provádí od 
oblouku aorty až po vertex. Cíleně se hodnotí přítomnost stenóz velkých cév krku s jejich 
gradingem dle NASCET. Dále pátráme po přítomnosti uzávěru některé z intrakraniálních 
tepen, jak supra tak infratentoriálně. Popisujeme délku uzávěru, případnou přítomnost 
významné stenózy. Vyšetření se provádí 40 – 60 ml kontrastní látky a spouští se pomocí bolus 
trackingu, kdy hodnota denzit v arteriálním řečišti dosáhne požadované úrovně. 

Hlavními cíli CT diagnostiky je  vhodná selekce nemocných pro i.v. trombolýzu, i.a. 
trombolýzu či mechanickou trombektomii.  
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Další zobrazovací modalitou u nemocných  s NCMP je magnetická rezonance (MR). 
Mezi základní sekvence patřící v protokolu jsou: T1 vážená spin – echo sekvence, T2 vážená 
fast spin – echo, FLAIR, T2 gradient echo sekvence, difúzně DWI případně s PWI sekvencí. 
Případná hemoragie je nejlépe detekuje pomocí T1 a T2 gradient echo sekvence. Ischémie se 
projeví hyperintenzitou na T2 a FLAIR sekvenci. Difuzně vážené zobrazení je nejrychlejší 
metodou, která zobrazí akutní ischémii již během několika minut od začátku (při detekci 
akutní ischemie je nutné porovnávat obrazy na DWI s ADC mapou). Při porovnání MR difúze 
a MR perfúze se jádro ischémie projeví jako abnormalita na obou těchto vyšetřeních, 
zachranitelná tkáň se projeví abnormalitou na perfúzním vyšetření.  MR samozřejmě 
umožňuje provedení MRAG pro detekci případné patologie velkých cév Willisova okruhu.  

Poslední z vyšetřovacích metod je ultrazvuk. 
Ultrazvuk se využívá pro detekci významných stenóz či uzávěrů magistrálních mozkových 
tepen. Dále se ultrazvuk využívá pro zobrazení intrakraniálních tepen či jejich případného 
uzávěru s možností případné akcelerace účinku intravenózní trombolýzy pomocí takzvané UZ 
trombotripse. 

Na našem pracovišti používáme  pro zobrazení akutní mozkové ischémie následující 
standardní  protokol: Nativní CT mozku následováno perfúzním CT a CTAG mozku. 
 
 
3. SOUČASNÁ LÉČBA AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHÉMIE – REKANALIZAČNÍ 
LÉČBA 
 
D. Krajíčková 
Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 
 
 
Okluze mozkové tepny vede k sekvenci dějů, na jejímž konci je ireverzibilní ischemická 
nekróza mozkové tkáně, mozkový infarkt s trvalou ztrátou některé z funkcí mozku, 
v závislosti na jeho lokalizaci. Protože však neurony nezanikají ihned, může včasná 
rekanalizace zachránit oblast s hraničně uchovanou metabolickou aktivitou a perfuzí a 
zabránit její konverzi v infarkt. V prvních 2 hodinách dochází ke spontánní rekanalizaci pouze 
u 15 % – 20 % nemocných, většinou se jedná o rekanalizaci pozdní. Smyslem akutní 
rekanalizační léčby je dosáhnout rychlejší rekanalizace (ještě před vývojem ischemické 
nekrózy) a u většího počtu nemocných. 
Přestože pilotní studie zabývající se efektem systémové intravenózní trombolýzy v akutní fázi 
mozkové ischémie, které prokázaly účinnost léčby, proběhly již v první polovině 90. let 
minulého století, dostává se této léčby jen malé části nemocných. V USA je v současné době 
intravenózní trombolýzou léčeno 1,8 % až 3 % nemocných s ischemickým iktem, převážně ve 
velkých nemocnicích, 64 % nemocnic ji nepoužívá vůbec. V Evropě a České republice je 
situace podobná. Negativní roli mohou sehrávat technické a organizační problémy (zanedbání 
prvních příznaků, pozdní příjezdy do nemocnice, časová prodleva během diagnostického 
procesu), stejně jako nedostatečná erudice a s tím související obava rozhodnout o akutní a 
potenciálně rizikové léčbě u části neurologů. Podstatnou příčinou je však také konzervativní 
lpění na množství vylučujících kritérií, z nichž řada během let ztratila své oprávnění, protože 
nezohledňují veliký pokrok radiodiagnostických metod, ani naši vlastní zkušenost, kterou 
jsme s léčbou při její aplikaci získali. V posledním období naštěstí dochází k posunu 
v indikačních kritériích od arbitrážně stanoveného časového okna (v r. 2008 prodlouženo na 
4,5 hodiny), jehož role je relativní, k individuálnímu kritériu, kterým je klinický stav, stav 
mozkového parenchymu a lokalizace tepenného uzávěru. K posouzení nestačí pouhé nativní 
CT mozku, ale nezbytné je multimodální vyšetření včetně perfuzního skenu a CTA. „Time 
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window“ musí být nahrazen „tissue window“. Některé z těchto změn, jako možnost léčby pro 
nemocné s úvodními epileptickými projevy a osoby starší 80 let, byly již oficiálně schváleny 
ESO (European Stroke Organization) v lednu 2009. 
Výsledky léčby je třeba hodnotit kriticky a věcně. Samotné klinické zlepšení nemůže být 
interpretováno jako efekt léčby, pokud nedošlo k záchraně parenchymu a rekanalizaci tepny. 
 
 
4. ENDOVASKULÁRNÍ REKANALIZACE PŘI LÉČBĚ AKUTNÍCH UZÁVĚRŮ 
MOZKOVÝCH TEPEN 
 
A. Krajina, D. Krajíčková, M. Lojík, V. Chovanec, J. Raupach, M. Kubíková, M.Vališ, Z. 
Špriňar, R. Taláb, P. Ryška, J. Schreiberová, J. Šimko, O. Renc, S. Řehák 
Radiologická klinika, Neurologická klinika, KARIM. Neurochirurgická klinika LFUK a FN 
v Hradci Králové 

 
Endovaskulární léčba není preferována tam, kde se předpokládá malý efekt 

trombolytické léčby intravenózní. To je při uzávěrech velkých mozkových tepen, tedy 
v blízkosti Willisova okruhu. Dále v případech, kdy intravenózní léčba nevedla  po jedné 
hodině ke zlepšení nebo kde je intravenózní trombolýza kontraindikována. 
 

Cílem naší studie je retrospektivní analýza všech nemocných s akutní ischemickou 
CMP léčených endovaskulárně ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové od zavedení 
mechanické embolektomie pomocí MERCI zařízení v České republice v červenci 2006. 
Autoři chtěli především zhodnotit podíl této metody na úspěšnosti komplexu 
endovaskulárních rekanalizačních metod při akutním uzávěru mozkových tepen. 
 

V období od září 2006 do září 2009 bylo léčeno celkem 33 nemocných (17 žen, 16 
mužů) průměrného věku 58,2 roku (31-80) let) pro akutní ischemickou CMP (průměrné 
NIHSS 16,3, v rozmezí 7-25). Z toho za 4 měsíce roku 2006 4nemocní, za celý rok 2007 3 
nemocní, v roce 2008 14 nemocných a v roce 2009 (za 9 měsíců) 12 nemocných. Uzávěr 
karotického povodí byl u 22 nemocných (66%). Z toho u 17 nemocných byl uzávěr M1 a M2 
úseku a.cerebri media a u 5nemocných tzv. T uzávěr a.carotis interna. Dalších 11 nemocných 
(33 %) bylo léčeno pro uzávěr vertebrobazilárního povodí. 

 
Zařazením mechanické embolektomie před lokální TL jsme dosáhli u 33 nemocných 

v rozmezí 3let dobré rekanalizace (TIMI 3 a 2 v 66 % případů). Výkony začaly v průměrném 
čase od začátku příznaků 5,34 h. I přes významné časové zpoždění nástupu léčby ve skupině 
s uzávěry tepen vertebrobasilárního povodí (7,7 h oproti  3,9 h) bylo v této skupině 
nemocných dosaženo zhruba stejného stupně rekanalizace, ale i klinického výsledku ve 3 
měsících. Plného vymizení neurologického deficitu či nevýznamného trvalého deficitu (bez 
závislosti na okolí – mRS max. 2) bylo dosaženo u 54.5 % všech léčených (hodnoceno ve 3 
měsících od léčby). Příznivé prognostické faktory byly vedle úspěšné rekanalizace i nižší věk 
(též pohlaví, ale ženy v celé skupině byly významně mladší než muži ve skupině). Ve 2 
případech (9 %, n = 33) byl diagnostikován symptomatický parenchymový hematom. 
Celkově byla hemoragie zaznamenána u 8 nemocných (25 %) Použití Merci je však technicky 
náročné a při nepříznivých anatomických podmínkách (vinuté přístupové tepny, ohyby tepen) 
může být efektivní použití tohoto zařízení až nemožné. Pokud jsou však tepny s přímým 
průběhem a jedná se o trombozou nekomplikovaný emboligenní uzávěr, může být 
mechanická embolektomie s rychlou obnovou perfuze celkem jednoduchá. Důležitou složkou 
zde hraje dočasný proximální uzávěr toku v tepně, kterou se embolus stahuje. Dodatečně 
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použití lokální trombolýzy zvýšilo  počet úspěšných rekanalizací, ale s menším dopadem na 
klinický výsledek. 

 
Při neúspěchu Merci se významně uplatnilo zavedení upoutaných intrakraniálních 

stentů, které vedou k okamžité obnově průchodnosti (tzv. dočasný endovaskulární bypass) a 
při jejich vytažení je obvykle extrahován celý embolus. 
 
 
5. SONOTROMBOLÝZA - NOVÁ MOŽNOST V TERAPII AKUTNÍ MOZKOVÉ 
ISCHÉMIE 
 
D. Školoudík 
LF UP a FN Olomouc, FN a OU Ostrava 
 
Embolický či trombotický uzávěr mozkové tepny, a to častěji intrakraniální, méně často 
extrakraniální (karotické či vertebrální tepny), je nejčastější příčinou ischemické cévní 
mozkové příhody (iCMP). Dle observačních studií lze prokázat okluzi intrakraniální tepny až 
u 80% pacientů s iCMP v prvních 6 hodinách od začátku příznaků. Ačkoli spontánní 
rekanalizace uzavřené tepny probíhá u převážné většiny pacientů, jen u části z nich v prvních 
hodinách. Jelikož mozkové buňky jsou schopny tolerovat ischémii jen velmi krátkou dobu, je 
nutné, aby rekanalizace proběhla co nejdříve.  
Rychlost rekanalizace mozkové tepny je jeden z nejdůležitějších prognostických faktorů pro 
soběstačnost pacienta po mozkovém infarktu. Dle metaanalýzy 62 studií s 2284 pacienty 
s akutním mozkovým infarktem je časná rekanalizace tepny spojena s výrazným nárůstem 
pravděpodobnosti dosažení soběstačnosti během 3 měsíců (odds ratio = 5,4). Z tohoto 
vyplývá, že reperfúzní terapie je v současnosti nejúčinnější léčbou mozkového infarktu.  
Mimo farmakologické možnosti urychlení spontánní trombolýzy (lokální a systémové 
trombolýzy) se experimentálně studují také mechanické metody rekanalizace – použití Merci 
retrievru a dalších typů endovaskulárních katétrů, katétry s laserem či ultrazvukem, primární 
intrakraniální angioplastika, akutní desobliterace karotidy či potenciace fibrinolýzy pomocí 
ultrazvuku.  
Již více než 30 let je známo z pokusů in vitro, že také ultrazvukové vlnění má schopnost 
urychlit spontánní fibrinolýzu trombu. Experimenty in vitro a posléze in vivo na zvířecích 
modelech prokázaly možnost urychlení trombolytiky indukované fibrinolýzy pomocí 
ultrazvuku. Při jednotlivých pokusech bylo použito ultrazvukového vlnění o frekvenci 20 kHz 
– 4 MHz. 
První práce s lidskými subjekty z roku 2000 z amerického Bostonu poukázala na možnou 
účinnost ultrazvuku v akceleraci rekanalizace mozkové tepny také u pacientů s akutní iCMP 
léčených systémovou trombolýzou. V následujících letech další studie potvrdily efekt 
ultrazvuku v potenciaci spontánní rekanalizace intrakraniální tepny, a to jak v kombinaci 
s trombolýzou, tak samostatně. V současné době nazýváme tento terapeutický postup 
sonotrombolýza. 
V současnosti se přičítá účinek ultrazvukového vlnění na urychlení rekanalizace tepny dvěma 
efektům. Prvním je mechanické rozrušení krevní sraženiny – trombu či embolu. Druhým 
efektem, který zde může hrát roli, je zvýšení teploty v místě okluze s přímou aktivací 
fibrinolytických enzymů. Podíl mechanického a fibrinolytického efektu ultrazvuku je závislý 
na použité ultrazvukové frekvenci. Nižší frekvence vykazují větší podíl mechanického efektu 
na krevní trombus. 
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6. INTRAKRANIÁLNÍ FLEBOTROMBÓZA 
 
D. Krajíčková1, M. Košťál2, A. Krajina3, L. Klzo3 
1Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
2II. interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
3Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové 
 
 
Mozková flebotrombóza (CVT) je vzácné onemocnění s odhadovanou roční incidencí 2 - 4/1 
milion, které postihuje většinou mladé jedince, častěji ženy. Díky dostupnosti neinvazivních 
radiologických metod je v současnosti diagnostikováno častěji, někdy i jako incidentální 
zjištění. Vrozené trombofilní stavy se na vzniku CVT podílejí v 18 % až 25 % případů. U 
většiny nemocných jsou příčinou získané trombofilní stavy, často v souvislosti s hormonální 
antikoncepcí (51 % až 71 %). Asi 20 % CVT u žen je diagnostikováno v období gravidity 
nebo puerperia. U starších osob bývá častěji souvislost s nádorovým onemocněním. Klinický 
obraz je extrémně variabilní s akutním, subakutním i chronickým průběhem, jsou možné 
spontánní remise, ale i progresivní zhoršování, které může skončit smrtí. Výsledkem 
kongesce v žilním systému je žilní infarkt u více jak 1/3 nemocných, často se známkami 
krvácení. Vzniká při větším rozsahu trombózy a bývá provázen ložiskovými příznaky. U 
většiny nemocných (až 85 %) dochází k parciální či kompletní rekanalizaci již v průběhu 
prvních měsíců. Léčba CVT spočívá v podávání antikoagulancií a tam, kde selže, je na místě 
endovaskulární trombolytická léčba, ev. v kombinaci s mechanickou trombektomií. 
Publikované výsledky s dekompresivní kraniektomií u nemocných s narůstající intrakraniální 
hypertenzí a hrozící tentoriální herniací vyznívají optimisticky. Prognóza CVT je ve srovnání 
s arteriálním infarktem zřetelně lepší. Mortalita akutní fáze je asi 5 %, špatný funkční 
výsledek mRS > 3 je asi u 8 % nemocných. Horší výsledky jsou v případě infekční nebo 
nádorové etiologie. V graviditě nebo puerperiu je prognóza lepší než u CVT z jiných příčin, s 
malou pravděpodobností recidivy, a není proto důvod další graviditu nedoporučovat. 
Autoři analyzují soubor 33 nemocných (24 žen) s diagnózou CVT potvrzenou metodou MRA. 
Klinický výsledek byl hodnocen za 3 - 4 měsíce od stanovení diagnózy pomocí modifikované 
Rankinovy stupnice (mRS). 56 % nemocných mělo současně postiženo více splavů. Relativně 
benigní se jevila izolovaná trombóza laterálního splavu. Nejčastějším rizikovým faktorem 
byla hormonální antikoncepce (75 % žen). Vrozený trombofilní stav jsme prokázali u 21 % 
nemocných. Ti byli mladší, měli rozsáhlejší trombózu, častější žilní infarkt i parenchymové 
krvácení a horší klinický výsledek. Klinický výsledek nebyl ovlivněn přítomností žilního 
infarktu ani rekanalizace (82 % parciální/kompletní). 91 % nemocných dosáhlo mRS < 2.  
CVT je relativně benigní onemocnění, převážně mladých osob, které však může mít i špatný 
výsledek. Intervenční léčba může zachránit život i dobrý funkční stav v situacích, které se 
vyvíjejí zpočátku krajně nepříznivě.  
 
 
7. CAROTID ARTERY STENTING   
FROM HIGH SURGICAL RISK PATIENTS TO LOW STENTING RISK PATIENTS 
  
J.J. Vitek 
The Lenox Hill Heart and Vascular Institute New York 
 

  
 Purpose: Carotid artery stenting, compared with carotid endarterectomy, is emerging as an 
effective and less invasive method of revascularization for extracranial carotid artery stenosis. 
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For carotid stenting to reach its full potential, an acceptable risk of periprocedural 
complications, particularly in low-risk patients, must be ensured. This presentation provides 
special emphasis on the process of risk stratification pertaining to clinical, anatomic, and 
procedural considerations necessary to optimize procedural safety and patient outcomes. 
Materials & Methods: In between June 2003 up to October 2007 704 patients (764 arteries) 
underwent CAS performed using coaxial system with 6F â€“ 90 cm sheath, protection device 
placement, pre-dilatation, placement of the stent, stent dilatation and retrieval of the 
protection device. There were 142 patients (153 vessels) over 80 years old. Patients were 
stratified not by high surgical risk, but by high stenting risk taking in consideration 
patientâ€™s age, cerebral reserve and anatomical conditions â€“ vessel tortuosity and 
calcifications. 
Results: Overall complication rate was 2.5% (minor stroke 1.3%, major stroke â€“ 
hemorrhage 1.2%, all death 0.4%). In patients over 80 years old the complication rate was 
3.2% (minor stroke 1.3%, major stroke 1.3%, all death 0.6%). There was no statistical 
difference for age, gender and symptomatic status. 
Conclusion: Key to avoid complications is to recognize situations where complications can 
be expected. The results using algorithm when patients undergoing CAS are selected not 
whether the patient is high or low risk for CEA, but instead if the patients is high or low risk 
for CAS, are encouraging. 
 
 

8. CHIRURGICKÁ LÉČBA EXTRAKRANIÁLNÍ STENÓZY KAROTIDY 

M. Mohapl 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a UVN 

 

Karotická endarterektomie (CEA) patří k nejčastějším chirurgickým výkonům a je vůbec 
nejčastějším cévním výkonem v neurochirurgii. Vzhledem k výraznému zájmu o tuto oblast 
proběhlo a stále probíhá velké množství studií. 

Základní randomizované studie srovnávající  CEA a konzervativní terapii: 
NASCET – North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial - nemocní 
s anamnezou TIA či malého iktu v předchozích 120 dnech a stenózou 30 – 99%. U stenozy 
70-99% bylo sledování ukončeno již po dvou letech - riziko iktu či smrti bylo u chirurgicky 
léčených pacientů 9%, v konzervativní větvi 26%, tj. snížení rizika o 17% ( 95% CI, 10 – 
24%). Tedy i přes rizika spojená s chirurgickou léčbou je efekt výkonu již po dvouletém 
sledování jednoznačný, vysoce statisticky významný. 
Ve skupině se stenózou 30 – 69% bylo při pětiletém sledování riziko vzniku cévní mozkové 
příhody (CMP) v operované skupině 15,7%, u konzervativně léčených pacientů dosáhlo 
22,2%. Přestože rozdíl není velký , jedná se o rozdíl statisticky významný a znamená, že by 
tito nemocní měli být léčeni chirurgicky. Ve skupině se stenozou 30 – 49%  výsledky nejsou 
statisticky rozdílné.  
ECST – European Carotid Stenosis Trial –studie jednoznačně prokázala přínos operace pro 
pacienty se stenózou karotidy 70 – 99% v prevenci smrtelné či těžce invalidizující 
ipsilaterální CMP. Po 3 letech byla rizika 12,3% v chirurgické větvi  a  21,9% v konzervativní 
větvi. Naproti tomu u nemocných se stenózou 0 – 29% nebyl preventivní účinek 
endarterektomie prokázán.  
ACAS – Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study – zabývající se asymptomatickými 
stenózami, prokázala efekt endarterektomie již u 60% stenózy: sledování prokázalo, že riziko 
vzniku CMP dosáhlo v chirurgické skupině 4,8%, zatímco ve skupině léčené konzervativně to 



 16 

bylo 10,6%. Karotická endarterektomie vedla u operovaných nemocných ke snížení 
relativního rizika vzniku CMP o 55%. Zajímavá byla redukce rizika CMP z hlediska pohlaví. 
Zatímco u mužů dosáhla až 69%, u žen pouze 16%.   
ACST – Asymptomatic Carotid Stenosis Trial.  
Srovnání rizik v chirurgické větvi (včetně perioperačních rizik) s riziky pacientů léčených 
konzervativně při pětiletém sledování pacientů vycházejí následovně:  
riziko jakéhokoliv iktu – 6,4% ku 11,8%, čistý zisk 5,4% ( 95% CI, 3,0  – 7,8%) 
riziko těžkého iktu či následné smrti – 3,5% ku 6,1%, čistý zisk 2,5% ( 95% CI, 0,8 – 4,3%) 
riziko iktu, který způsobil smrt – 2,1% ku 4,2%, čistý zisk 2,1% ( 95% CI, 0,6 – 3,6%). 
Velmi překvapivě nebyla prokázána vyšší rizika u pacientů s echolucentními 
aterosklerotickými pláty. 
 
Kromě indikačních kritérií byly studovány některé technické aspekty operace. 
 
Timing operace 
V roce 2004 publikovali Rothwell et al. analýzu dat ze studií NASCET a ECST sledující  
timing operace a jednotlivých podskupin pacientů ve vztahu k efektu operace. Nejvyšší efekt 
operace byl prokázán u mužů, obecně u pacientů na 75 let a u pacientů, u kterých byla CEA 
provedena do 2 týdnů od iniciální ataky.     
Alamowitch et al. analyzovali data NASCET - efekt CEA v závislosti na věku pacienta. 
Nejvyšší efekt měla CEA u pacientů starších než 75 let, menší u pacientů 65-74 a nejmenší u 
pacientů mladších 65 let. Nejvyšší efekt CEA u starých pacientů je dán nízkou perioperační 
M/M ve studii NASCET (dokonce mírně nižší než u mladších pacientů) a nejvyšším rizikem 
recidivy iktu (významně vyšší než u pacientů mladších 65 let.  
 
Typ anestezie: 
Výsledky některých dílčích studií poukazují na lepší výsledky operace prováděné v 
regionálním znecitlivění – v roce 2008 ukončená studie GALA však tento trend nepotvrdila. 
 
Podobně byly studovány další technické aspekty operace, jako je srovnání přímé sutury versus 
sutury se záplatou, přímé versus everzní  endarterektomie, atd. 
 
Bez ohledu na způsob provedení by pracoviště mělo splňovat kriteria AHA - American 
Heart Association – 30-denní morbiditu/mortalitu menší než 6% u symptomatických 
menší než 3% u asymptomatických  stenóz. 
 
 
9. INTRAOPERAČNÍ MONITORACE PŘI KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMII 
 
S. Ostrý 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a UVN 
 
Karotická endarterektomie (CEA) je jedním z nejčastějších operačních zákroků 
v neurochirurgii a cévní chirurgii. Ročně je provedeno v ČR 3000-5000 karotických 
endarterektomií. 
Doporučení AHA zdůrazňují nízkou úroveň 30-denní morbidity a mortality, která by neměla 
být příslušným pracovištěm překročena, aby CEA byla skutečným benefitem pro pacienta. Ta 
je stanovena na 3 % pro asymptomatické stenozy, 6 % pro symptomatické stenozy. 
V celkové anestezii (CA) není informace o klinickém stavu pacienta, resp. stavu intrakraniální 
perfuze. Užití intraluminálního shuntu s sebou přináší riziko disekce distální vnitřní krkavice 
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(ICA) nebo embolizace. Proto jeho paušální použití není doporučováno. Aby bylo dosaženo 
maximální bezpečnosti CEA prováděné v CA, je operace rutinně prováděna současně 
s intraoperační neurofyziologickou monitorací (IOM). Cílem monitorace je zajištění 
bezpečného průběhu operace. Prostředkem k zajištění bezpečnosti je stanovení a sledování 
nativní a/nebo vnucené elektrické aktivity hemisfér mozku. 
Pro správnou funkci mozkové tkáně je zásadní udržení dostatečné perfuze určené průtokem 
krve mozkem (CBF) po celou dobu operace. Normální CBF se pohybuje v intervalu 50-
70 ml/100g/min. Stav CBF je v souladu s některými nativními i vnucenými elektrickými 
projevy mozkové tkáně. Pokles CBF pod hranici 20 ml/100g/min představuje riziko vzniku 
ischemie, při poklesu pod 15 ml/100g/min již ischemie vzniká. Spolu se změnami CBF se 
mění i elektrické projevy korových neuronů. Pokles CBF je spojen se zpomalením EEG 
aktivity s posunem frekvenčního spektra do oblasti delta a theta vln. Zároveň se snižuje 
amplituda. S poklesem CBF klesá i amplituda všech složek somatosenzorických evokovaných 
odpovědí (SEP). Nejprve se snižují odpovědi pozdní, nakonec se snižuje amplituda primární 
korové somatosenzorické odpovědi (N20/P25). Významným projevem poklesu CBF je pokles 
frekvenčního spektra EEG (SEF) na ≤ 7,0 Hz, resp. pokles amplitudy N20/P25 SEPs 
n.medianus na ≤ 50 % úvodních hodnot (baseline). Když pokles nastane, je vysloveno 
varování, když pokles trvá déle, je vyhlášen alarm. Pokles SEPs/EEG představuje riziko 
vzniku ischemie, pokud nedojde k jejich rychlé úpravě. Úkolem IOM je zachycení těchto 
změn a vyvolání adekvátní reakce ostatních zúčastněných k odvrácení hrozící katastrofy.  
Při CEA může nastat několik typických situací: 
1) Nastane symetrický pokles SEF, resp. N20/P25. Příčina stavu je zřejmě systémová 

(globální) – hypotenze, hypoxie, bolusová aplikace anestetik (např.: Thiopental). 
Zodpovědným za nápravu je anesteziolog. Varování nebo alarm jsou směřovány na něj. 
Reakcí je zvýšení TK, oxygenace, kontinuální aplikace anestetik, … 

2) Pokles v obraze SEPs/EEG je jednostranný – na straně operace. Příčina je v operačním 
poli (lokální). Embolizace při manipulaci s ICA při preparaci, hypoperfuze po okluzi 
společné krkavice (CCA), resp. ICA. Varování a alarm patří chirurgovi. Reakce jsou: 

a. Pokles nastane při preparaci. Indikováno je přerušení preparace, zvýšení TK. Při 
úpravě SEPs/EEG je možné pokračovat. Pokud pokles trvá nebo se opakuje, je 
vhodné výkon ukončit. 

b. Pokles nastane krátce po uzavření CCA (1-2 min). Je indikována implantace 
intraluminálního shuntu. 

c. Pokles vzniká pomalu s odstupem několika minut po uzavření CCA (5-10 min), je 
indikováno urychlené dokončení vlastní endarterektomie a obnovení průtoku 
CCA-ICA. Zároveň je zvýšen systémový TK. 

EEG a SEPs jsou navzájem komplementární metodiky monitorace. Preference SEPs je dáno 
snažším, přesnějším a objektivnějším hodnocením, menší mírou rušení z operačního pole a 
prostředí sálu a zvyklostí pracoviště. EEG vyžaduje k hodnocení další zpracování signálu – 
spektrální analýzu, hodnocení vyžaduje větší zkušenost neurofyziologa, je zatíženo větší 
mírou subjektivity a častěji vzniká rušení v prostředí sálu. IOM při CEA zvyšuje bezpečnost 
vzhledem ke vzniku intraoperační ischemie. Stanovení indikace k zavedení intraluminálního 
shuntu je spolehlivé (přibližně ve 4 % CEA).  
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10. EXTRA-INTRAKRANIÁLNÍ BYPASS: INDIKACE, TECHNIKA, VLASTNÍ 
ZKUŠENOSTI 
 
V. Přibáň 
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
 
Extra-intrakraniální bypass je operace, která zaznamenala obrovský rozmach v 70-80. letech 
20. století. Byla prováděna v indikaci prevence ischemického iktu u stenózy a uzávěru 
karotidy nebo jejich větví. Po negativním výsledku mezinárodní kooperativní studie z roku 
1985 byla prakticky opuštěna. Nyní na základě nových patofyziologických znalostí a cílené 
diagnostiky zažívá znovu renezanci. Indikace: l. chronický uzávěr vnitřní karotidy 
s ipsilaterálně vyčerpanou cerebrovaskulární reaktivitou (CVRC). V tomto případě se provádí 
nizkoprůtokový bypass mezi a. temporalis superfialis a kortikální větví střední mozkové 
tepny.  
2. Nutnost okamžitého obětování karotidy (neklipovatelná aneuryzmata, tumory baze) je 
důvodem pro vysokoprůtokový bypass; obvykle štěp safény nebo radiální tepny, proximálně 
našitý na karotidu na krku a distálně na střední mozkovou tepnu, popřípadě karotidu. Indikace 
je vzácná. 
V období 1998- 2002 bylo na našem pracovišti provedeno 28 operací extra-intrakraniálního 
bypassu v indikaci hemodynamické ischemie. Indikace byla postavena na vyšetření SPECT 
aTCD. Obě vyšetření byla provedena v klidovém režimu a po vazodilatačním stimulu 
Diamoxem. Od roku 2003 do ledna 2009 jsme provedli 40 extra-intrakraniálních bypassů se 
záměrem sekundární prevence ischemického iktu. V této skupině jsme hodnotili krátkodobé a 
dlouhodobé neurologické výsledky, změnu CVRC a v neposlední řadě ovlivnění 
neuropsychologických funkcí. Indikace byla určena neurologem z nezávislého pracoviště. 
Indikační kritéria byla následující: symptomatický uzávěr ACI potvrzený na digitální 
substrakční angiografii (DSA), soběstačnost pacienta (modifikované Rankinovo skóre ≤3), 
prokázaná vyčerpaná CVRC na transkraniálním doppleru (TCD) a zátěžovém perfuzním CT. 
Jako vazodilatans byl použit CO2.  
Výsledky souboru z období 2003-2009 budou detailně prezentovány.  
V časném období došlo v jednom případě k asymptomatickému uzávěru bypassu. Další se 
zavřel v dlouhodobém sledování. Nezaznamenali jsme nový neurologický deficit ipsilaterálně 
k uzavřené karotidě. Jeden pacient zemřel na kardiální selhání do 30 dnů po výkonu. 
Výsledky psychologických testů byly pooperačně zlepšeny. Závěrem lze říct, že 
nizkoprůtokový extra-intrakraniální bypass je efektivní a bezpečný výkon u správně 
indikované skupiny pacientů 
Vysokoprůtové bypassy budou dokumentovány na konkrétních případech. Vysokoprůtokový 
bypass je obecně spojen s vyšším operačním rizikem. Vyžaduje proto jasně formulované 
zdůvodnění, pečlivou přípravu a operační techniku, podloženou laboratorní zkušeností.  
 
 
11. DIAGNOSTIKA CVRC V INDIKACÍCH EC-IC BYPASSŮ  
 
M. Kanta, J. Habalová, V. Hobza,  D. Laštovička, J. Adamkov, M. Bartoš, S. Řehák 
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové  

 
V r. 1967 provedli nezávisle na sobě Yasargil a Donaghy první operace s anastomosou mezi 
superficiální temporální tepnou a povrchovou větví a.cerebri media (STA-MCA anastomosa).  
Později se prováděly i anastomosy mezi jinými větvemi – např. mezi occipitální artérií  a  
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větvemi a. vertebralis či a. basilaris k prevenci ischemické CMP. V r. 1985 byla zveřejněna 
Barnettova studie, která tyto operace zpochybnila. Po zveřejnění studie došlo k výraznému 
omezení a na některých pracovištích i k zastavení těchto operací. Objevily se nicméně i velmi 
kritické ohlasy studie  a některá pracoviště operativu dále rozvíjela. Kritika především 
směřovala k těmto bodům: 
1) Indikace k operaci jen na podkladě AG  
2) Operovali se i pacienti s rozsáhlými ischémiemi  
3) Zařazení M1 stenos a amaurosis fugax  
4) Operace především embolizačních příhod ne hemodynamického typu CMP  
5) Neschopnost identifikovat a analyzovat podskupinu pacientů s nedostatečnou 
cerebrovaskulární rezervní kapacitou (CVRC), u kterých může mít EC-IC anastomosa 
význam.  
Cerebrovaskulární rezervní kapacitou se rozumí fyziologické zvýšení CBF na podněty 
v určitém regionu (zvýšení pCO2, snížení CPP). Synonyma CVRC jsou: vasomotorická 
reserva, autoregulační reserva, cerebrovaskulární reaktivita. Při poruše regionální 
autoregulace cév nejsou cévy schopny kompenzovat další ischemické insulty 
(hemodynamické či embolisační). 
Vyšetření CVRC by mělo pomoci v detekci nemocných s kolísajícím neurologickým nálezem 
na podkladě hemodynamické patologie, kteří jsou zvýšeně ohroženi novým iktem po uzávěru 
velké přívodné tepny.  
V Evropě pokračoval v operativě EC-IC anastomos zvláště Schmiedek. Pacienty vyšetřoval   
pomocí XeCT po podání Diamoxu. CVRC pak hodnotil jako rozdíl mezi klidovým a 
zátěžovým rCBF v ml/100g/min. Výsledky rozdělil do 5 podskupin: 1) normální 2) lehce 
postižená 3) těžce postižená CVRC 4) absent – beze změny 5) paradoxní (intracerebrální 
steal). Operaci indikoval u 3. až 5. skupiny. 
Kromě XeCT je možno vyšetřovat CVRC i pomocí dalších metod – SPECT, PET, perfuzní 
CT. Nejprve je provedeno „klidové“ vyšetření. Následuje zátěžové vyšetření, při kterém jsou 
pacienti „zatěžováni“ CO2, Acetazolamidem (Diamox), Dipiridamolem či NTG. U těchto 
vyšetření je možno vyšetřit CVRC v různých oblastech zájmu (ROI) porovnáním klidového a 
zátěžového vyšetření.  
U vyšetření SPECT je hodnocení prováděno na podkladě změn barevného spektra, hodnocení 
je možné jen odhadem nebo semikvantitativně v procentech. Zátěžové vyšetření následuje po 
2 dnech od klidového vyšetření. 
Po zvýšení hladinyCO2 dochází normálně ke zvýšení rCBF, při porušené CVRC se rCBF 
nezvyšuje, event. i sníží při steal fenomenu. 
K hodnocení změn funkční vasomotorické reservy je vhodné též TCD vyšetření, při kterém se 
sledují změny průtokových rychlostí na magistrálních tepnách v klidové fázi a při zátěži. 
Nález je souhrnnou informací o hemodynamickém stavu v povodí vyšetřované tepny. Zátěží 
je hypo a hyperkapnie.  
Nově se při předoperačním vyšetření začínají zkoušet nové MR techniky: BOLD f MRI,  
PWI+ DWI MRI, MRA. 
 
V  USA proběhla rozsáhlá studie (St. Luis Carotid Occlusion Study), v této studii bylo 
využita PET se zjišťováním OEF (O2 extraction fraction). Zvýšená OEF je považována za 
nezávislý rizikový faktor pro vznik následných CMP na straně uzavřené ICA. JET 1studií 
bylo zjištěno, že EC/IC bypass může normalizovat OEF a snížit recidivy CMP. V současné 
době probíhá v USA nová studie „The Carotid Occlusion Surgery Study (COSS)“, jde o 
multicentrickou randomizovanou studii, která by měla ukázat efektivitu EC-IC bypassu 
v prevenci následných ischemických atak, jiné studie probíhají pod názvy RECON, JET 2. 
Studie JAM hodnotí význam EC-IC bypassu u Moyamoya disease. 
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Na naší klinice využíváme k předoperačnímu vyšetření pacientů tyto techniky: CT a MR 
mozku, DSA, TCD - duplexní sono, klidový a zátěžový SPECT mozku, perfuzní CT mozku. 
 
 
12. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA STENÓZ INTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN  
 
A.Krajina, M. Lojík, D. Krajíčková 
Radiodiagnostická klinika FN Hradec Králové 
 

Ateromatózní stenózy mozkových tepen v závislosti na lokalizaci a míře 
hemodynamické významnosti nesou rizika vzniku ischemické cévní mozkové příhody 
(ICMP) v 8-22 %. Častěji se tyto stenózy vyskytují u příslušníků jiných ras než bílé. 
Odhadem mohou odpovídat až za 5-10 % všech ICMP. Svými riziky vzniku ICMP a smrti 
předčí nekrvácející aneuryzmata, arteriovenózní malformace intrakraniálních tepen a stenózy 
extrakraniálních úseků karotických tepen. Ateromatózní stenóza intrakraniálních tepen může 
způsobit ICMP z hypoperfuze, distální embolizací trombů vzniklých na ateromatózním plátu, 
místním uzávěrem perforujících tepen a samotným akutním trombotickým uzávěrem tepny 
s plátem. 

Metaanalýzou dosud publikovaných studií bylo zjištěno, že lokalizace stenózy 
významně ovlivňuje celkovou roční mortalitu, která byla překvapivě pouze 6,8 % pro stenózy 
a.cerebri media, 11,6 % pro vertebrobasilární stenózy a 12,4 % pro stenózy inrakraniálního 
úseku a.carotis interna. Při selhání antitrombotické léčby (použití warfarinizace při INR 2-3 
bylo shledáno daleko více rizikové oproti podávání 1300 mg acetylsalicylové kyseliny na 
den) je prognóza neléčené intrakraniální stenózy špatná a chirurgická léčba má jen velmi 
omezené indikace.  

PTA s nebo bez implantace stentu se tak začala uplatňovat i v této oblasti. Zpočátku 
bylo využíváno katetrizační instrumentárium pro koronární angioplastiky a koronární 
balónexpandibilní stenty, později začalo být dostupné i dedikované instrumentárium a stenty. 
Byla navržena angiografická klasifikace stenóz intrakraniálních tepen předpovídající rizika a 
úspěšnost angioplastiky. Je založena na délce, stupni a excentricitě stenózy tepny. PTA 
intrakraniálních tepen má svá specifika. Především ruptura těchto tepen nese významné riziko 
smrti. Byl proto vyvinut postup velmi pomalé dilatace s poddimenzováním dilatačního 
průměru balónku vzhledem k původnímu rozměru lumina tepny. Další strategií je provést 
pouze balónkovou angioplastiku a až v dalším sezení léčit nemocné s restenózou a jen v tomto 
případě použít implantaci stentu. Stenty mají všeobecně robustnější zaváděcí zařízení než 
dilatační balónkové katétry a při jejich zavádění může dojít k významné traumatizaci, jak 
ateromatózního plátu, tak i mateřské tepny. Nemocní s elongovanými tepnami tvořícími 
kličky na extrakraniálních úsecích bývají z technických důvodů vyloučeni z této léčby pro 
nemožnost zavést rigidnější instrumentárium stentů. Balónexpandibilní stenty je doporučeno 
poddimenzovat o 0,25-0,5 mm oproti  původnímu luminu tepny. Velkým přínosem bylo 
zavedení samoexpandibilních stentů, jejichž navigace do itnrakraniálního řečiště je snazší. 
Nicméně dlouhodobé výsledky s ohledem na počet restenóz se zatím nejeví být významně 
lepší než ve studiích předešlých). Zkušenosti se samoexpandibilními stenty jsou však zatím 
krátkodobé. Další možností je použití tzv. lékových stentů. Tyto stenty mají na svém povrchu 
léky, které tlumí hyperplázii intimy, která je nejčastější příčinou restenózy. Zavádění těchto 
balónexpandibilních koronárních stentů je technicky obtížnější pro jejich relativní tuhost. 
Výskyt restenóz byl zaznamenán nižší, zůstává však otázka vzniku trombózy v případě 
nutnosti vysazení antiagregační terapie. Tvorba endotelu je uvnitř těchto stentů totiž velmi 
zpomalená či dokonce zastavena.  
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Nedílnou součástí PTA a implantace stentu je antiagregační léčba. Obvyklý je 
protokol  3 dny před výkonem clopidogrel 75 mg/den a acetylsalicylová kyselina 100 mg/den. 
Tato medikace je všeobecně doporučena též 4-6 týdnů po výkonu (PTA s nebo bez zavedení 
stentu) a dlouhodobě po uplynutí této doby jen acetylsalicylová kyselina. Výkon samotný je 
prováděn při plné heparinizaci (i.v. 5000 j.) a heparinizace je udržována po dobu 2-3 dny po 
výkonu. Tato relativně agresivní antitrombotická léčba má však svá rizika, spočívající jednak 
v krvácivých komplikacích v místě zavedení katétru, ale i v intracerebrálních krváceních. 
Tato komplikace, vedle antitrombotické léčby, může mít příčinu i v tzv. hyperperfuzním 
syndromu.  

V současnosti však platí, že všichni nemocní, takto léčení, by měli podléhat evidenci a 
tyto výkony by měly být prováděny pouze specialisty – intervenčními neuroradiology.  

 
 
13. INDIKACE DEKOMPRESNÍ KRANIEKTOMIE U MALIGNÍHO INFARKTU 
STŘEDNÍ MOZKOVÉ TEPNY  
 
P. Štěpán 
Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod 
 
Provedení dekompresní kraniektomie u maligního infarktu střední mozkové tepny (MCA) 
s život ohrožujícím masivním edémem mozku dosud představuje kontroverzní téma 
v neurointenzivní péči. Maligním infarktem rozumíme ischemii v cévním teritoriu MCA, 
zasahující alespoň 1/2 povodí tepny. Objem infarzované tkáně převyšuje vždy 145 cm3. 
K takovému infarktu obvykle vede uzávěr M1 úseku MCA s ischemií celého povodí tepny, v 
některých případech může současně dojít i k ischemii v teritoriu přední nebo zadní mozkové 
tepny (ACA, PCA). Výsledkem je cytotoxický edém mozku, devastující mechanismem 
sekundárního cerebrálního poškození rozsáhlé oblasti CNS, které nebyly samotným infarktem 
prvotně postiženy. Edém obvykle vrcholí 2.-5. den po vzniku, vede k nitrolební hypertenzi a 
transtentoriální herniaci. Mortalita takového infarktu dosahuje 80%, přeživším nemocným 
zůstává těžký reziduální deficit.   
Terapie uzávěru MCA je především zaměřena na rekanalizaci tepny (intravenózní, 
intraarteriální trombolýza, mechanická extrakce embolu). V případě neúspěchu 
rekanalizačních technik se u rozvinutého infarktu používá osmoterapie, sedace, 
hyperventilace a barbituráty, nicméně žádná z těchto metod není prokazatelně účinná. 
Provedení dekompresní kraniektomie je logickou snahou zabránit sekundárnímu cerebrálnímu 
poškození vlivem edému. Její možnou účinnost naznačovaly některé studie na zvířatech a  
kazuistická sdělení, několik malých nekontrolovaných studií prokázalo snížení mortality. 
Přetrvávaly však obavy, že snížením mortality dochází jen k navýšení počtu nemocných 
přežívajících v těžkém stavu, chyběly randomizované kontrolované studie. Dekompresní 
kraniektomie v této indikaci je proto dosud výjimečným výkonem. 
Změnu pohledu přinesly 3 evropské studie – nizozemská HAMLET, německá DESTINY a 
francouzská DECIMAL, resp. zejména jejich souhrnná analýza publikovaná v r. 2007. 
Zařazeni byli pacienti do 60 let, s těžkým neurologickým deficitem (NIHSS nad 15b.), CT 
průkazem MCA infarktu o rozsahu větším než 2/3 povodí MCA (v jedné studii ½) a 
zhoršující se poruchou vědomí na úrovni somnolence nebo soporu. Randomizováno bylo 93 
pacientů léčených do 48 hodin, přibližně po 1/3 z každé  studie. Dekompresní kraniektomie se 
ukázala statisticky signifikantně lepší metodou proti konzervativní terapii, více pacientů 
léčených chirurgicky dosáhlo mRS 4 a méně, 75% proti 24%, absolutní redukce rizika 51%, 
(95% CI 34-69), mRS 3 a méně 43% proti 21%, ARR 23% (CI 5-41), přežívajících po 12 
měsících bylo 78% proti 29%, ARR 50% (CI 33-67). Number needed to treat bylo pro mRS 4 
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a méně 2, pro mRS 3 a méně NNT 4 a pro přežití po 12 měsících NNT 2.  Na základě těchto 
výsledků  je provedení dekompresní hemikraniektomie do 48 hodin u maligního MCA 
infarktu do 60 let věku v doporučení European stroke organisation - ESO 2009 (Class I, Level 
A).   
Indikace k hemikraniektomii u maligního MCA infarktu:  

� Věk do 60 let 
� Obě strany 
� NIHSS nad 15 + somnolence nebo sopor 
� CT/MR průkaz ischemie nad 1/2 povodí ACM 
� Je vyloučena jiná příčina zhoršení vědomí, než edém mozku (medikace, poruchy 

vnitřního prostředí) 
� Dekomprese do 48 hod, optimálně do 24 hod   

Kontraindikace:  
� Čas od vzniku iktu nad 48 hod 
� Kompletní ischemie ACM+ACA 
� Významně velký hematom v ischemii 
� Významný předchozí neurologický deficit  
� Významná komorbidita, nízká life expectancy (méně než 3 roky) 
� Koma s GCS méně než 6, bilaterální areaktivní mydriasa 
� Věk nad 60 let 
� Známá krvácivá diatéza 

Indikace k hemikraniektomii je vždy vysoce individuální rozhodnutí, založené především na 
hodnocení dynamiky vývoje klinického stavu (ne u pacienta při vědomí a již ne u pacienta 
v komatu), CT nálezu a komodbidity pacienta. Hemikraniektomii je třeba chápat jako do 
značné míry preventivní výkon a nečekat s indikací na vývoj transtentoriální herniace. Na 
druhou stranu ji není možné provádět za každou cenu tam, kde je dobrý efekt 
nepravděpodobný (viz kontraindikace).  
     
 
14. CHIRURGICKÁ LÉČBA MALIGNÍHO MOZKOVÉHO INFARKTU  
(AKUTNÍHO UZÁVĚRU ACM) 
 
T. Paleček M.D.,Ph.D.1, M. Bar M.D.,Ph.D.2, D. Czerný M.D.3 

1Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
2 Neurologická klinika FN Ostrava 
3 Radiodiagnostický ústav FN Ostrava 
 
Incidence ischemických cévních mozkových příhod se v evropských zemích pohybuje mezi 
183 – 349/100 000 obyvatel a v České Republice je 219/100 000. 
K malignímu mozkovému infarktu v důsledku okluze arteria cerebri media (ACM) dochází 
v průměru u 5% všech supratentoriálních ischemických mozkových příhod, je však spojen 
s vysokou mortalitou – až 80%. 
Na přelomu prvního desetiletí 21. století se však objevily práce potvrzující efekt 
nekompresivní kraniektomie provedené do 48 hodin od vzniku příhody (2,3,5,7). 
Dle výsledků řízených rendomizovaných studií (DECIMAL, DESTINY a HAMLET (4,6) 
dekompresní kraniektomie snižuje mortalitu, redukuje morbiditu a zvyšuje počet 
soběstačných pacientů – hodnoceno rok po příhodě. Závěry vyplývající z těchto studií byly 
zakomponovány od r. 2008 do Evropský guidelines pro léčbu cévních mozkových příhod a 
dekompresní kraniectomie je nyní v léčbě doporučována na základě „based evidence study – 
level 1“. 
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Situaci v České republice v r. 2006 zhodnotil Bar et. All (1). V publikaci sebral data o 
provedení dekompresní kraniotomie do 48 hodin u pacientů mladších 60 let u pacientů 
s projevy maligního mozkového infarktu z 15-ti neurochirurgických pracovišť a iktových 
jednotek. Mimo jiné zjistil, že počet provedených dekompresních kraniectomií je extrémně 
nízký v porovnání s počtem statisticky udávaného výskytu maligního mozkového infarktu. 
V Moravskoslezském kraji bylo operováno 19 pacientů po proběhlé ischemické mozkové 
příhodě s okluzí ACM, což přibližně odpovídá incidenci maligního mozkového infarktu 
v regionu v poměru k populaci (1 249 323). Zbylých 13 pracovišť udává podstatně nižší 
aktivitu v této oblasti, takže průměr na jedno pracoviště odpovídá číslu 0,56 dekompresních 
kraniektomií. Z celorepublikového hlediska pak vyplývá, že bylo operováno jen 3,5% 
pacientů s maligním mozkovým infarktem. 
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15. VARIACE WILLISOVA OKRUHU 
 
J. Adamkov, T. Česák, J. Náhlovský 
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové  

Wilisův okruh (WO) je přirozená anastomóza velkých cév na bazi mozku, ventrálně od 
diencefalon.          
 
Tvoří ho:  
 1.dvě vnitřní karotidy (ACI) 
 2.dvě A1 segmenty předních mozkových artérií (ACA) 
 3.přední komunikující artérie (AcoA) 
 4.dvě zadní komunikující artérie (PcoA) 
5.dvě P1 segmenty zadních mozkových (ACP) 
6.bazilární artérie (BA) 
 Kompletní Wilisův okruh je přítomen u 20-25% populace (některé práce uvádějí až  45%). 
Anatomické variace komplexu ACA,AcoA nacházíme u třetiny poplace. Hypoplazie, nebo 
aplazie A1 úseku ACA je přítomna v 18%. Variace zadní části okruhu jsou dle literatury 
patrné v 38%. Častá je hypoplazie, nebo aplazie zadní komunikující artérie (34%).  V 17% je 
patrná hypoplazie úseku P1 ACP (tzv.fetální typ). Jednostranná aplazie P1 ve 4,5% a 
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oboustranná aplazie ve 1,5%.  Infundibulární dilataci odstupu zadní komunikující artérie 
nacházíme ve 10% případů, stejně častá je její hypoplazie.  
Yasargil ve své monografii věnující se problematice mozkových aneurysmat nachází 
souvislost mezi frekvenci výskytu aneurysmat na AcoA a jednostrannou hypoplazií A1. Tento 
vztah nachází u 81,3% aneurysmat na AcoA. Naproti tomu jen u 18,7% aneurysmat na AcoA 
jsou přítomny obě A1. V souboru 375 pacientů s aneurysmatem na AcoA nachází autor 
anomálii přední komunikanty ve 26,3%. Nejčastěji se jedná o fenestraci (14,9%) a zdvojení 
(8,1%). Ve stejném souboru byla přítomna anomálie A2 úseků ACA v  11,5% případů. 
V případě systémové nebo lokální hemodynamické insuficience umožňuje Wilisův okruh 
kompenzační redistribuci krevního zásobení mozku. Rozeznáváme tzv.kolaterální řečiště 
mozku (možnost obrácených toků):                                                                                                                                       
Primární kolaterály: AcoA a obě AcoP.                                                                                               
Sekundární kolaterály: a.oftalmica, a.choroidea anterior, leptomeningeální kolaterály apod.   
V případě stenózy nebo okluze ACI  roste procentuální výskyt  kompletního WO (přední i 
zadní části) ve srovnání se zdravou populací (3). Můžeme teda předpokládat,že WO reaguje 
dynamicky při změně přítokových parametrů a redistribucí krve částečně upravuje místní 
perfuzní poměry.                                               
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16. SPONTÁNNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z POHLEDU 
NEUROINTENZIVNÍ PÉČE - DIAGNOSTIKA, BIOCHEMICKÉ ASPEKTY, 
KOMPLIKACE, SLEDOVÁNÍ A MOŽNOSTI TERAPIE 
 
J. Habalová, M. Kanta, A. Dvořáček, T. Česák, S. Řehák, A. Krajina,  
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové  

 
Subarachnoidální krvácení (SAK) se šíří mezi arachnoideou a pia mater. Nejčastější příčinou 
je ruptura aneurysmatu (až 80 %), ve 4-5% může jít o A-V malformace, v ostatních případech 
jde o vzácné nebo nezjištěné příčiny (disekce mozkových artérií, vaskulitidy, koagulopatie, 
trombózy durálních sinů, spinální AV malformace v oblasti krční či horní hrudní míchy, 
perimezencefalické krvácení apod.). Klinicky se SAK projevuje náhlou a silnou bolestí hlavy 
(až v 97 %) spojenou s nauseou, zvracením, kvalitativní nebo kvantitativní poruchou vědomí 
a rozvojem meningeálního dráždění s odstupem 6- 12 hod. Může se objevit lokální postižení 
mozkových nervů, hemiparéza nebo oční krvácení (20-40 %). Častý je vegetativní doprovod s 
celkovou sympatikotonií nebo křečové projevy. Diagnózu při klinickém podezření potvrdí 
nejčastěji CT mozku, ve sporných případech může pomoci diagnostická lumbální punkce se 
spektrofotometrií likvoru. Nověji lze použít CT angiografii, MR angiografii, difúzně váženou 
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MR. Klasická mozková panangiografie je zlatým standardem k prokázání aneurysmatu nebo 
vyloučení cévní patologie.  
Podle rozsahu krvácení na CT nálezu je provedena klasifikace na základě Fisherovy stupnice, 
ke klasifikaci dle klinického nálezu je všeobecně používaná Hunt-Hessova stupnice.  
Průměrná mortalita při vzniku SAK je 32 %. Navzdory moderním metodám v následujících 
14 dnech od krvácení umírá 10 % nemocných a po dalších 3 měsících počet zemřelých 
dosáhne až 19 %. Hlavními příčinami mortality v této periodě jsou:  

• Přímé následky úvodního krvácení (intracerebrální krvácení, hematocefalus 
s hydrocefalem)  

• Rebleeding způsobí 22% úmrtí (většinou během prvních 14 dní) 
• Vasospasmy způsobí 23% úmrtí v prvních třech měsících, ale také až třetinu 

celkové prokazatelné morbidity 
• Interní komplikace představují 23% úmrtí:  

a) všeobecné (pneumonie, septický šok s multiorgánovým selháním, atelektázy, 
ADRS, pneumothorax, plicní embolie apod.)  

b) specifické pro SAK (poškození myokardu s kardiovaskulárním kolapsem a 
neurogenní plicní edém).  

Sledování pacienta po SAK v neurointenzivní péči je dlouhodobé a intenzita monitorování 
závisí na stavu pacienta, standardně jsou vždy monitorovány vitální funkce. Pacienti 
v relativně dobrém stavu (podle stupnice Hunt-Hess I-II) jsou sledováni pravidelným 
neurologickým vyšetřením a intervalově transkraniální dopplerometrií. Zásadním 
terapeutickým cílem je udržení stability vnitřního prostředí, normoventilace, hemodynamická 
stabilita, dostačující mozková perfuze a v neposlední řadě také neuroprotekční postupy. 
Grafické zobrazení je provedeno vždy při zhoršení stavu (CT vyšetření je schopno vyloučit 
krvácení a zachytit rozvoj hydrocefalu, ischémii však detekuje až dokonanou, oproti tomu 
perfuzní CT, nebo Xe CT, SPECT a klasická mozková AG poskytnou důležitou informaci o 
poruše perfúze už v počáteční fázi.   

Epidemiologie vasospasmů 
Vasospasmy jsou dobře známou a závažnou komplikací. Objeví se u 70 % pacientů s 
aneurysmatickým SAK a peak incidence je 4. – 12. 
den po iniciálním krvácení. Způsobují 1,5-3 % nárůst mortality v prvních 14 dnech po SAK. 
Vedou k symptomatické mozkové ischémii u 36 % všech pacientů se SAK. Patofyziologie 
vzniku vasospasmů je komplexní, zdá se vázána na přítomnost krve v subarachnoidálním 
prostoru. Popisuje se role oxyhemoglobinu jako iniciačního faktoru. Prolongovaná kontrakce 
hladké svaloviny cévní stěny pak způsobí lokální uvolnění vasoaktivních substancí – 
humorálních faktorů. Další látky, které mohou potencovat chronický vasospasmus jsou např. 
serotonin, fibrin-degradační produkty, trombin, železo, káliový iont, katecholaminy, 
vasopresin, angiotenzin apod. Celulární faktory produkované jako odpověď na prolongovanou 
kontrakci vedou k chronickému zúžení lumen arterie: intimální hyperplasie, subendoteliální 
fibróza, intraluminálně agregace leukocytů i trombocytů, degenerační změny endotelu.  
Je zkoumána role zánětlivé odpovědi na vznik a trvání vasospasmů.  
Záchyt a možnosti monitorování vasospasmů 
Všichni pacienti se spontánním SAK musí být odpovídajícím způsobem monitorováni na 
jednotce intenzívní péče, zvláště pak pacienti s vysokým Fisher a Hunt-Hess skóre, kteří jsou 
ohroženi vyšším rizikem rozvoje vasospasmů a následně vznikem mozkové ischémie. 
Základem monitorování je pravidelné a opakované hodnocení neurologického obrazu. Lze tak 
včas zachytit už první klinické projevy: alteraci vědomí, cefaleu, desorientaci či fokální 
deficit. Je nezbytné ihned provést kontrolní CT k vyloučení hydrocefalu, hematomu nebo 
rebleedingu. U pacientů v těžkém stavu je indikováno monitorování nitrolebního tlaku (ICP), 



 26 

je možné využít ventrikulární katetr. Výhodné je sledování průtokových rychlostí mozkových 
cév pomocí TCD, které má senzitivitu 84 % a specificitu 89 %. Vyšetřuje se intervalově nebo 
kontinuálně u lůžka, je neinvazivní, levné, ale subjektivní a závislé na zkušenosti 
vyšetřujícího, bez duplexního vyšetření nelze exaktně lokalizovat vyšetřovaný úsek, nezachytí 
periferní spasmy). AG představuje „zlatý standard“, v jedné době lze také terapeuticky 
zasáhnout (balonková angioplastika, lokální podání cévního dilatans). Poruchy perfuze lze 
zachytit pomocí SPECTu, perfuzního CT, Xe perfuzního CT, PETu. Neinvazivní a pohotová 
je regionální cerebrální oxymetrie (near infrared spectroscopy) použitelná kontinuálně u lůžka 
pacienta. Mozková mikrodialýza a tkáňová oxymetrie (sonda Licox, Neurotrend) a lokální 
sledování mozkové perfuze pak představují monitorovací metody invazivní, drahé, ale velmi 
efektivní v časném odhalení ischémie v intersticiu mozkového parenchymu.  
Prevence vasospasmů 
Kontinuální sledování u lůžka (TCD, klinický stav, event. invazivní metody) a včasný záchyt 
s možností ihned zahájit terapeutická opatření. Konkrétní algoritmy péče o tyto stavy si 
jednotlivá pracoviště vytvořila na základě svých zkušeností, přístrojového vybavení a 
personálních podmínek. Tradičně se využívají blokátory kalciového kanálu: nimodipin 
(vasodilatační efekt pomocí inhibice vstupu Ca do buněk hladké svaloviny), nověji 
nicardipine, fasudil hydrochloride, udržování vysoké sérové hladiny magnézia, podávání 
donorů oxidu dusnatého (NO). 
Terapie vasospasmů 
V literatuře i v klinické praxi se setkáme s mnoha postupy, žádný dosud nebyl stanoven jako 
závazný na vědecké úrovni I A. Zavedení zevní komorové drenáže představuje urgentní 
výkon při akutním obstrukčním hydrocefalu, nese však sebou určitá rizika (např. obavy ze 
vzniku rebleedingu při příliš velkém snížení komorového a nitrolebního tlaku, riziko vzniku 
infekce - ventrikulitis. Některá pracoviště zavádějí zevní lumbální drenáž s možností 
regulované evakuace sanquinolentního likvoru jako prevenci vzniku vasospasmů. Klasickou 
terapii představuje řízená hypertenze, hypervolémie, hemodiluce za současného dodržení 
obecných terapeutických postupů v neurointenzivní péči. Při dnešních možnostech sledování 
mozkového perfuzního tlaku je snaha o jeho zvýšení pomocí zvýšení minutového srdečního 
výdeje. Účinek nimodipinu podávaného systémově je stále v různé míře zpochybňován. 
Jednotlivé práce uvádějí úspěšnost některých speciálních terapeutických postupů: 
Intracisternální fibrinolýza, podání antioxidantů (tirilazad, 21-aminosteroidy) a zametačů 
volných radikálů, imunosuprese cyclosporinem A, inhibitorů proteáz, nitráty podávané 
systémově (isoket), nitráty podávané intracisternálně, systémové udržování vysokých hladin 
magnézia, podávání statinů, intracisternální podání dlouhodobě uvolňujících systémů s 
farmaky (pellety s papaverinem) apod. 
Prospektivní multricentrická randomizovaná studie Conscious-2, 3 v současnosti ověřuje 
účinek podání antagonisty endothelinu clazosentanu. Tento postup se zdá být efektivní pro 
zrušení akutní cévní konstrikce a pro redukci chronických spasmů. Endovaskulární terapie 
představuje řešení vasospasmů větších artérií v případě selhání konzervativní léčby a při další 
progresi ischemického deficitu. 
Užívá se intraarteriální lokální podání vasodilatační látky (papaverin, nimodipin) či 
perkutánní transluminální angioplastika v případě nutnosti i opakovaně. 
Klíčová slova: spontánní suarachnoidální krvácení, vasospasmy, clazosentan 
Podporováno MZO 00179906 
 
 
17. OPERACE ANEURYZMAT V PŘEDNÍ ČÁSTI MOZKOVÉHO ŘEČIŠTĚ, 
PŘÍSTUPY, TECHNICKÉ ASPEKTY 
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M. Smrčka 
Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU 
 
Aneuryzmata mozkových tepen operujeme většinou jako prevenci reruptury po proběhlém 
subarachnoidálním krvácení. Další indikací je tlakové působení aneuryzmatu na okolní 
struktury a z toho vyplývající symptomy (například tlak na zrakový nerv nebo n.III), 
výjimečně se může jednat o aneuryzma, které způsobuje tromboembolický „stroke“.  Často se 
jedná o preventivní operaci z důvodu náhodného nálezu asymptomatického aneuryzmatu.  
Aneuryzma jako první na světě pravděpodobně operoval Norman Dott v roce 1931, kdy obalil 
aneurysma svalem. V Československu operovali aneuryzma jako první profesor Rudolf Petr  
(1949) a profesor Zdeněk Kunc (počátek 50.let). První používanou technikou byl podvaz 
krčku aneuryzmatu nití. O složitosti a rizikovosti této procedury není třeba pochybovat.  Vše 
bylo ještě potencováno tím, že se neoperovalo pomocí operačního mikroskopu. Moderní 
mikroneurochirurgii zavedl Turek Gazi Yasargil koncem 60.let minulého století. Jeho 
obrovský přínos pro neurochirurgii spočíval právě v oblasti cévní neurochirurgie. Jednalo se o 
opravdovou revoluci v oboru. Zavedl nejen rutinní používání mikroskopu (zvětšení, 
iluminace), ale i nové mikrochirurgické přístupy a v neposlední řadě vyvinul svorky na 
aneuryzma, tzv.klipy. Nová procedúra se proto nazývá „clipping“. Za posledních několik 
desetiletí se Yasargilova technika rozšířila doslova po celém světě a stala se standardem. 
Někteří neurochirurgové dovedli tuto techniku k dokonalosti, např. Juha Hernesniemi nebo 
Robert Spetzler. V posledním desetiletí se ještě rozšířila o transbazální přístupy ke složitým 
aneuryzmatům v proximální části mozkového řečiště (Fukushima, Dolenc, Krisht) a také 
nejrůznější typy bypassů (Charbel, japonská škola, Tulleken – Elana). 
Přístupy k aneuryzmatům přední části Willisova kruhu jsou v zásadě dva: pterionální přístup a 
jeho modifikace a interhemisferický přístup. 
Pterionální přístup vyvinul Yasargil a je možno jej použít vlastně na všechna aneuryzmata 
předního povodí kromě distálních aneuryzmat ACA. Navíc je možno jej použít na 
aneuryzmata a.basilaris s vysokou polohou top basilaris. Pacient je v poloze na zádech 
s hlavou otočenou na stranu a mírně zakloněnou. Úhel otočení závisí na lokalizaci a 
směřování aneuryzmatu. U aneuryzmatu na ACoA hlavu otáčíme spíše méně, abychom 
neměli příliš laterální pohled, kdy oba úseky A1 jsou v zákrytu. Také u některých aneuryzmat 
na ACM je vhodnější menší rotace hlavy, aby temporální lalok nepřepadával mediálně a 
nezavíral Sylvickou rýhu. Naopak u aneuryzmat ACI směřujících dozadu je vhodnější větší 
rotace, protože potom z laterálního pohledu dobře vidíme aneuryzma i z ACI odstupující 
cévy.  Po durotomii následuje evakuace mozkomíšního moku, která umožní relaxaci mozku 
(spinální nebo komorová drenáž, fenestrace laminy terminalis). Další postup spočívá 
v mikrochirurgickém oddělení frontálního a temporálního laloku preparací Sylvické rýhy. 
Obvykle pod  dvěma vrstvami arachnoidey (není pravidlem) se nachází ACM, podél které se 
dostáváme k ACI, její bifurkaci. Je nutno separovat frontální lalok od chiasmatu a n.II, čímž 
zpřístupňujeme také ACA obou stran a ACoA. Modifikací pterionálního přístupu je méně 
invazívní laterální supraorbitální přístup (Hernesniemi) nebo „key-hole“ přístupy ze 
superciliárního řezu. Naopak transbazální modifikací je orbitozygomatický přístup nebo 
přístup transkavernózní, které však slouží spíše k přístupu k a.basilaris.  
Operace musí splnit dva základní cíle: uzavřít dobře krček aneuryzmatu a ponechat všechny 
okolní cévy průchodné. V závěrečné fázi preparace nám často pomáhá technika dočasných 
klipů. Obvykle nemá dočasný uzávěr přívodné cévy trvat déle než 5 minut, ale může být 
použit opakovaně.  V podmínkách dočasné ischémie vak aneuryzmatu zkolabuje a je možno 
od něj lépe odpreparovat okolní cévy. Toto snížení tlaku ve vaku aneuryzmatu je též výhodné 
při nakládání trvalé svorky. Důležitým pravidlem v chirurgii aneuryzmat je včasné nalezení 
přívodné cévy, tedy zajištění tzv. proximální kontroly. Ani případná peroperační ruptura vaku 
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pak obvykle neznamená neřešitelný problém, i když je to komplikace, které se snažíme 
vyhnout. Před finálním clippingem aneuryzmatu na ACoA bychom měli vidět oba úseky A1, 
oba úseky A2 a obvykle i obě aa.Heubneri. V případě dorzálně směřujícího aneuryzmatu 
ACoA mohou být problémem hypothalamické perforátory.  U takto směřujícího aneuryzmatu 
se většinou nevyhneme odsátí malé části gyrus rectus. U aneuryzmatu ACI chceme znát 
polohu odstupu zadní komunikanty a také a.chorioidea ant. Okluze této tepny obvykle 
znamená těžký deficit.  U aneuryzmatu na bifurkaci a.carotis dáváme pozor na perforátory 
jdoucí do substantia perforata anterior. U aneuryzmatu na bifurkaci (trifurkaci) ACM musíme 
znát polohu jak přívodné tak odvodných tepen.  
K distálnímu aneuryzmatu na ACA (a.pericallosa) obvykle přistupujeme pomocí 
ineterhemisferického přístupu těsně před koronárním švem. Většinou máme v cestě nejprve 
vak aneuryzmatu. K zajištění proximální kontroly můžeme využít dorzálního odtlačení 
rostrum corporis callosi, čímž vizualizujeme přívodnou a.pericallosa z dorzální strany. 
Naložení trvalé svorky po vypreparování všech cév a krčku aneuryzmatu je také velmi 
důležitá fáze operace. Svorka nesmí zužovat odstup dceřiných tepen. Zvláště u velkých 
aneuryzmat je lepší nakládat svorku na krček aneuryzmatu spíše dál od přívodné tepny. 
Z důvodu nejrůznějších anatomických variant máme k dispozici velkou škálu nejrůznějších 
klipů, včetně klipů fenestrovaných. V současné době je velmi výhodné přesvědčit se o 
průchodnosti okolních cév a dobrém uzávěru aneuryzmatu pomocí ICG videoangiografie. 
Na konci operace ještě vypláchneme subarachnoidální prostory fyziologickým roztokem a na 
spastické tepny je možno aplikovat lokálně roztok papaverinu. 
Operace tzv. „běžných“ aneuryzmat zůstává nejdůležitější součástí cévní neurochirurgie. 
Jedná se o relativně častou operaci, která ale patří k nejzávažnější v celé neurochirurgii 
vzhledem k následkům, které může případná iatrogenní chyba způsobit. Stav po 
subarachnoidálním krvácení znamená pro pacienta přímé ohrožení jeho života. Úspěšný 
uzávěr aneuryzmatu je nutným předpokladem pro jeho trvalé vyléčení.  
 
 
18. ANEURYZMATA VERTEBROBAZILÁRNÍHO POVODÍ 
 
V. Beneš, D. Netuka, O.Bradáč 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a UVN 
 
Analýze byly podrobeny dva soubory nemocných. První, striktně chirurgický, z let 1990-1999 
analyzuje 42 aneuryzmat s MM 23,8%. Druhý analyzuje nemocné z let 2000-2009 a analyzuje 
178 výkonů u 138 nemocných. MM tohoto souboru je 24,6%. Je patrné, že endovaskulární 
techniky nezměnily celkovou MM, ale umožnily ošetřit i nemocné, které jsme dříve neléčili. 
Z analýzy uzavíráme, že chirurgie má stále své postavení v léčbě VB aneuryzmat, kritéria 
výběru nemocných vhodných k operaci jsou však přísnější nežli u přední cirkulace. U VB 
aneuryzmat je endovaskulární ošetření postupem první volby. Tato aneuryzmata nepatří na 
pracoviště, které nemá zavedený a aktivní endovaskulární program.    
IGA MZ 9640-4 
 
 
19. CHIRURGICKÁ LÉČBA ANEURYZMAT S VYUŽITÍM PŘÍSTUPŮ NA BAZI 
LEBNÍ – INDIKACE, LIMITACE  
 
Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Bartoš R, Cihlář F.2, Pavlov V.2 
Neurochirurgická klinika, Univerzita J.E.Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
2Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
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Bazální přístupy se nejčastěji využívají u těchto lokalizací mozkových výdutí: 
1. aneuryzma a.opthalmica- anteromadiální triangl 
2. aneuryzma PICA – far lateral přístup 
3. aneurysma a.basilaris – ant.transpetrosal přístup (Kaawase) 
4. gigantická aneuryzmata - OZ approach 
 
ad 1) Karoticko-oftalmická aneuryzmata představují 1,5 -8 % všech intrakraniálních výdutí. 
K chirurgické léčbě indikujeme aneuryzmata symptomatická s útlakem optického nervu. Pro 
endovaskulární léčbu zvažujeme výdutě s definovaným krčkem a bez komprese optické 
dráhy. Základem bezpečného chirurgického přístupu je získání proximální kontroly na ACI 
odvrtáním proc.clinoideus anterior.  U velkých aneuryzmat je výhodná technika  formování 
fundu a krčku pomocí dočasného klipu ACI distálně od vaku, aspirace krve z ACC a bipolární 
koagulace vaku. Odvrtání proc.clinoideus anterior lze provést intradurálně (1) nebo 
kombinovaně extra-intradurálně (2).  
Ad 2) Aneuryzmata PICA mohou být lokalizována v odstupu PICA, nebo distálněji v předním 
medulárním, laterálním medulárním segmentu, tonsilomedulárním segmentu, či vzácně v 
telovelotonsilárním a kortikálním segmentu. K chirurgické léčbě indikujeme aneuryzmata se 
širokým krčkem. K přístupu volíme podle velikosti vaku základní far lateral přístup (3), podle 
velikosti lze rozšířit přístup transcondylárním přístupem.  Vlastní výkony lze rozdělit na 
přímý klip nebo proximální trapping bez bypassu či s bypassem (occipitální artérie – PICA, 
nebo PICA – PICA bypass) 
Ad 3) Elegantní přední transpetrózní přístup, popsaný Kawasem pro aneurysmata 
vertebrobasilární junkce, a.basilaris a odstupu AICA již v roce 1985 (4), se již dnes užívá 
výjimečně díky rozvoji endovaskulárních technik. 
Ad4) orbitozygomatická kraniotomie umožňuje širší, multidirektní přístup do přední a střední 
jámy, stejně tak k basilárnímu apexu. Přístup zlepšuje úhel odhalení,  hloubku operačního 
pole a snižuje retrakci mozkové tkáně u lézí zasahujících vysoko kraniálně(5). Nemá smysl u 
patologií na bazi lební. 
V přednášce budou prezentovány hlavní anatomické principy, indikace a limity na 
konkrétních případech. 
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20. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA INTRAKRANIÁLNÍCH ANEURYZMAT 
 
A. Krajina, M. Lojík, T. Česák, J. Náhlovský 
Radiologická klinika, Neurochirurgická klinika LFUK a FN v Hradci Králové 
 

1. Klinický výsledek, rizika a strategie léčby jsou výrazně odlišné u prasklých a 
neprasklých („možná prasklých“ či „hrozivých“) aneuryzmat.  
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2. Je třeba počítat s obtížemi (nepředvídatelný výsledek, volba strategie) u léčby 
gigantických, fusiformních, disekujících a tzv. blister-like aneuryzmat.  

3. U prasklých aneuryzmat léčit co nejdříve (tzn. i diagnostikovat co nejdříve), pokud 
dostupná endovaskulární léčba v centru, tak tato léčba by měla být upřednostněna. U 
nemocných se SAK z neznámého zdroje je třeba pečlivá kontrola, zlatým standardem 
je katetrizační angiografie, a to s možností 3D zobrazení.  
Absolutní rozdíl ve špatných výsledcích (tj. mRS > 2, závislost nebo smrt mezi 
endovaskulární a chirurgickou léčbou je u pacientů pod 50 let 3,3 % a nad 50 let 10,1 
%, z toho lze vyvodit, že chirurgická léčba díky větší stabilitě klipovaných aneuryzmat 
by měla být preferována u nemocných nižšího věku než 40 let a u nemocných nad 50 
let by měla být preferována léčba endovaskulární.  

4. Prognóza neprasklých aneuryzmat záleží na jejich velikosti, uložení a tvaru. V zásadě 
nebyl prokázán benefit jakékoliv preventivní léčby u aneuryzmat < 5 mm v přední 
cirkulaci, u endovaskulární léčby je třeba počítat s 5% rizikem komplikací!  

5. Výsledky nedávno ukončených randomizovaných studií potvrdily výsledky ISAT 
(která proběhla v letech 1994 – 2002, zahrnula aneuryzmata vhodná pro oba typy 
léčby, 88 % bylo WFNS 1 a 2,  97 % aneuryzmat bylo v přední cirkulaci a 93 % 
aneuryzmat bylo < 10 mm) s tím, že s nárůstem zkušeností, zavedením stentu, 
blokátoru glykoproteinových receptorů IIB/IIIA, 3D angiografie, C arm CT se ještě 
více snížila morbidita a mortalita endovaskulární léčby. Zavedení tzv. biokativních 
spirál zatím nepotvrdilo lepší dlouhodobé výsledky, pouze jejich použití nenese vyšší 
riziko než klasické platinové spirály.  

6. Dlouhodobé sledování endovaskulárně a chirurgicky léčených nemocných po SAK ve 
studii ISAT prokazují, že riziko opakovaného krvácení je po 1 roce vyšší u 
endovaskulárně léčených nemocných, ale v obou skupinách je riziko nízké.  

7. Pacienti po endovaskulární léčbě vyžadují pečlivé sledování nejlépe pomocí MR AG 
kontrastní – zdrojové obrázky, zvláště pokud je perzistující částečné plnění vaku. 
Zhruba 30 % akutních aneuryzmat není možné v prvním sezení zcela uzavřít!  

8. Intrakraniální aneuryzmata je nutné léčit v centrech, kde jsou obě specializace a 
nemocný by měl by být o obou možnostech léčby v rámci možností informován.  

 
 
21. MODERNÍ REMODELAČNÍ TECHNIKY UZÁVĚRŮ MOZKOVÝCH 
ANEURYZMAT  

 
F. Charvát,  J. Lacman, V. Beneš* 
Radiodiagnostické oddělení, *Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice 

Praha- Střešovice 
 

Úvod: Incidence ruptury mozkové výdutě se v ČR pohybuje na dolní hranici 6-12 (100 tis.). 
Jak mikrochirurgická tak endovaskulární  léčba se stále zdokonalují a tím roste jejich 
konkurenceschopnost. Vhodný typ léčby je vybírán na konkrétního pacienta 
multidisciplinárním přístupem. K léčbě mozkových výdutí se od 90. let používají platinové 
spirálky, nověji potažené polyglykolidem a lactidem. U špatně definovaných krčků lze použít 
remodelační techniku balónkem nebo stentem. Remodelační techniky dnes významně 
rozšířily možnosti současné intervenční neuroradiologie. 
Cíl: seznámit s moderními možnostmi remodelační techniky léčby mozkových výdutí . 
 Materiál a metoda:  Od r. 2000 – 2009 jsme v ÚVN ošetřili 585 pacientů s 620 výdutěmi 
v 683 sezeních. U u 40 pacientů (6.8%) jsme použili remodeling pomocí balónku z toho 7 
procedur jsme konvertovali k implantaci stentu. U dalších 150 pacientů (25,6%) jsme 
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remodelovali mateřskou tepnu a AN pomocí  stentu. Z toho u 18 pacientů (3%)  jsme 
implantovali pouze stent, který vedl k vyřazení výdutě. 
Výsledky: Technická úspěšnost intervencí byla 98,4 %. Morbidita, mortalita nekrvácejících 
pacientů byla 2,1%, morbidita, mortalita pacientů s HH1 – HH3 byla 9 % a morbidita, 
mortalita  pacientů s HH4 a HH5 66 %. Periprocedurální komplikace v 36 případech, tj. 6,1 % 
(5,2 % k počtu intervencí), které však měly mnohem nižší klinické konsekvence.  
Závěr: Endovaskulární technika má dnes své pevné místo v léčbě intrakraniálních cévních 
výdutí. Remodelace balónkem nebo pomocí stentu s rozvojem nových instrumentárií 
významně narůstá.  Rozhodování o léčbě záleží na stavu pacienta, lokalizaci a tvaru výdutě a 
rozsahu krvácení. Podstatnou roli  ovšem hraje  technické a materiální zázemí spolu se 
zkušenostmi operatéra.  
 
 
22. LIEČBA ANEURYZIEM MOZGOVÝCH TEPIEN POMOCOU FDD 

 
1Zeleňák Kamil, 2DeRiggo Július, 3Kurča Egon, 3Zeleňáková Jana 
1Rádiologická klinika JLF UK a MFN  
2Neurochirurgické oddelenie MFN  
3Neurologická klinika JLF UK a MFN  
Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovensko 
 
 
CIEĽ: Overiť efekt FDD pri liečbe intrakraniálnych aneuryziem. 
 
SÚBOR A METÓDY: Od októbra 2008 do januára 2010, bolo pri liečbe intrakraniálnych 
aneuryziem implantovaných 15 FDD 13 patientom (10 x žena, 3 x muž) s priemerným vekom 
52,8 rokov. Pacienti užívali duálnu antiagregačnú liečbu pred výkonom a minimálne 3 
mesiace po výkone, potom v monoterapii. Doposiaľ bolo realizované kontrolné AG u 7 
pacientov s priemerným odstupom 130,4 dní po implantácii FDD. 
 
VÝSLEDKY: Kontrolná AG potvrdila kompletnú trombotizáciu vaku aneuryzmy u 6 
doposiaľ AG kontrolovaných pacientov. Parciálna oklúzia vaku aneuryzmy bola docielená 
u jednej pacientky s gigantickou aneuryzmou v extrakraniálnom úseku karotídy, kde pre 
extrémnu vinutosť nebolo možné implantovať stentgraft. 
 
ZÁVER: FDD predstavuje novú možnosť liečby intrakraniálnych aneuryziem. FDD zmenou 
toku v materskej tepne môže poskytnúť definitívne rekonštrukčné ošetrenie gigantických, 
fuziformných aj pľuzgierovitých aneuryziem. Potrebné sú dlhodobé výsledky. 
 
 
23. OPERAČNÍ VERSUS ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA MOZKOVÝCH 
ANEURYZMAT 
 
T. Česák1, A. Krajina2 
Neurochirurgická1 a Radiodiagnostická2 klinika FN Hradec Králové 
 
Autoři v přednášce diskutují na základě literárních znalostí a vlastních zkušeností výhody a 
nevýhody operační a endovaskulární léčby mozkových aneuryzmat.  
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V principu lze mozková aneuryzmata pouze observovat nebo je léčit konzervativně, dále 
mohou být indikována k endovakulárnímu nebo přímému operačnímu zákroku. Přetrvávající 
kontroverze v indikacích odráží kromě medicínských aspektů i regionálně odlišnou 
dostupnost a kvalitu jednotlivých léčebných metod. 

Na základě našich zkušeností na NCH klinice FnHK doporučujeme chirurgickou léčbu 
pacientům mladším v dobrém neurologickém stavu (H-H I.-III.st.), dále u výdutí v přední 
cirkulaci s ventrokaudální orientací vaku, u aneuryzmat větších než 7mm nebo naopak velmi 
malých, obtížně řešitelných endovaskulární technikou. Do indikací přímé operační intervence 
zařazujeme dále aneuryzmata s širším krčkem, s přítomností expanzivně se chovajícího 
hematomu, s hydrocefalem nebo v situacích nesnadného intraarteriálního přístupu (významná 
AS, nadměrná vinutost cév).  

Endovaskulární řešení preferujeme u nemocných vyššího věku s interním rizikem, 
poruchou vědomí (H-H IV., V.st.), aneuryzmatem v zadním řečišti nebo dorzokraniálně 
orientovaným vakem ACoA, dále asymptomatická drobná aneuryzmata s formovaným 
krčkem. Ve volbě jednotlivých technik přihlížíme i k času od ruptury aneuryzmatu a 
k výskytu vazospazmů (spazmogenní interval 4.-10. den od ataky). 

Pro management SAK je nezbytná úzká spolupráce neuroradiologa a neurochirurga 
s cílem každý jednotlivý případ komplexně posoudit a včasnou intervencí pozitivně ovlivnit 
klinický výsledek. Ve složitém rozhodovacím procesu o volbě nejvhodnější, tzn. nejenom 
nejefektivnější, ale i nejbezpečnější metody, klademe na misku vah kromě samotného 
grafického obrazu aneuryzmatu i aspekty spočívající v individualitě nemocného.  

Publikované studie, jejichž závěry jsou v přednášce rovněž diskutovány (ISAT, 
ISUIA, CARAT), nám dávají pouze určitý návod podepřený literární zkušeností. Vzhledem 
ke komplexnosti problematiky SAK by se však neměly stát rigidním dogmatem diktujícím 
léčebný postup u jednotlivých nemocných. 
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24. LÉČBA PACIENTŮ PO SAK - INTENZIVNÍ PÉČE, VAZOSPAZMY, 
HYPOTERMIE 
 
V. Juráň, O. Navrátil, M. Smrčka  
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
 
Intenzivní péče na JIP (ARO): 
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- Klidový režim na lůžku (UPV), zajištění vstupů, laboratorní sledování (Ionty, U,G, KO, JT, 
CRP, alb, BK), interní konzilia,  pravidelné sledování klin. stavu, korekce TK, péče o stolici, 
CT,CTA,TCD diagnostika a monitoring, management drenáže likvoru - výměna drenáží 
(spinální, ZKD), regulace množství odpadů likvoru, sledování likvorogramu, indikace 
zavedení V-P shuntu, management chirurgického nebo endovaskulárního ošetření 
aneuryzmatu, péče o operační ránu, prevence TEN, indikace ATB (konzultace s ATB 
střediskem),   komunikace s pacientem a rodinou, timing překladu mimo NCH.  

Vazospazmy:  

- Prevence - lumbální drenáž likvoru, blokátory Ca - kanálu, peroperační perforace lamina 
terminalis, vyloučení systémových metabolických inzultů (hypertermie, hyperglykemie, 
acidóza, hypoxie, hypovolemie, hypotenze, kolísaní elektrolytů, lokální a celkové infekce). 

- Diagnostika: Změny klin. stavu, TCD, CTA, CTA, DSA  - zlatý standard  

                       MR DWI, CT perfusion a SPECT  - doplňkové metody (dostupnost?) 

                 Mikrodialýza, tkáňová oxymetrie (PtbO2), CBF - experimentální metody    

- Terapie: HHT - hemodinamická augmentace - Hypertenze (limitace ošetření zdroje 
krvácení - až 180 torr) – vazopresory (autoregulace mozku je porušena, hypertenze elevuje 
hodnoty CBF a PtbO2). -Euvolemie - dosahujeme jí krystaloidy a koloidy ( hypervolemie  
nepřináší další benefit a navíc způsobuje  komplikace jako hyponatremie, edém plic a mozku, 
srdeční městnání a arytmie). -Hemodiluce – mírná  (0,35 - 0,30 Ht). Transfuse krve ač 
zvyšuje  lokální PtbO2, zvyšuje také riziko vazospazmů. Riziko DIND zvyšuje také 
kombinace hemodiluce pod 0,30 Ht a transfuse krve. 

                TBA - Transluminal ballon angioplasty - efektivní jen u reversibilních spazmů 
kmenů mozkových cév zjištěných na DSA, klinické zlepšení často není trvalé. 

               Intra-arterial VD ( event. + TBA) - Papaverin - účinný relaxant hladké svaloviny 
cév. Přes mikrokatetr se aplikuje superselektivně do spastických cév v dávce do 300mg. Po 
aplikaci dojde často ke zvýšení regionálního CBF, efekt je však většinou dočasný. 
Komplikace: vzestup ICP (nutný monitoring ICP), další progrese vazospazmů, neurologické 
zhoršení, epilepsie.  

               Experimentální terapie vazospazmů - Prostacyclin (PGI2), Magnesium sulfát,  
Statiny, Nitric oxide donors (nitroprusid sodný, nitroglycerin), Endothelin-1 antagonisti 
(Clazosentan). 

Hyporetmie ( mírná 34 - 35°C): Doporučuje se použití hypotermie  u pacientů po SAK s 
již prokázanými vazospazmy. Doba použití hypotermie je obvykle 5 dnů, delší aplikace 
zvyšuje rizika infekčních komplikací (BNO), koagulopathie a nevede již ke zlepšení GOS. 
Použití hypotermie v prevenci vazospazmů nebylo průkazné ve snížení incidence 
vazospazmů.  

Závěr: Specializované JIP se širokými diagnosticko-terapeutickými možnostmi spolu s 
vyškoleným lékařským a sesterským personálem jsou důležitým předpokladem pro 
uspokojivý výsledek léčby pacientů po těžkém SAK. Prevenci vzniku a agresivní léčbu 
vazospazmů vnímáme vedle ošetření zdroje krvácení jako jeden ze zásadních momentů pro 
zlepšení výsledků léčby pacientů po SAK. 
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25. PŘEDOPERAČNÍ A INTRAOPERAČNÍ  MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ 
MOZKOVÝCH ANEURYZMAT  
 
J. Klener 
Nemocnice Na Homolce, Praha  
 
  Spolehlivost a kvalita předoperačního zobrazení mozkových aneurysmat má zásadní význam  
pro  záchyt zdroje krvácení  a zobrazení nekrvácejících výdutí,je podstatná pro volbu způsobu 
léčby – mikrochirurgická versus endovaskulární a strategii  zvolené metody .Dostatečná 
senztitivita a specificita , anatomická přesnost a možnost 3D zobrazení,nízká invasivita, 
dostupnost, rychlost a možnost funkčních testů jsou nejdůležitější faktory při rozhodování  o 
zvolené modalitě vyšetření. Vzhledem k rychlému  technologickému vývoji vyšetřovacích 
metod je  volba  závislá především na technickém a personálním vybavení 
pracoviště.Mozková angiografie , zejména 3D rotační DSA, je považována za zlatý standard 
s nejvyšší senzitivitou a specificitou zobrazení výdutí  a možností funkčních testů kolaterální 
cirkulace.Kvalitní CTA na multidetektorovém přístroji vybaveným adekvátním softwarem pro 
postpocessing  je kvalitou zobrazení blízká DSA  a u většiny výdutí  dostatečná pro 
předoperační vyšetření. Její výhodou je rychlost , menší invasivita , zobrazení  mozku a 
kostních struktur a možnost perfuzního vyšetření.Magnetická rezonanční angiografie (MRA) 
má výhodu v neinvasivitě a přesném anatomickém zobrazení nitrolebních struktur ,jejími 
dominantními oblastmi použití jsou screening výdutí a  sledování výsledků endovaskulární 
léčby. 
 Technický rozvoj moderních neurochirurgických mikroskopů přinesl novou metodu 
intraoperačního zobrazení cévních struktur  za základě fluorescenčních vlastností 
intravenozně podané látky – indocyaninové zeleně (ICG)- zobrazující použitím speciálního 
filtru dynamicky náplň cévního řečiště.Ve srovnání s invasivní a logisticky náročnou 
peroperační DSA je přínos metody zhruba srovnatelný.Spolehlivost pro detekci  residuálního 
plnění vaku a stenosy či okluse magistrálních cév či perforátorů je dostatečná, hlavní 
nevýhodou metody je nemožnost posouzení cévních struktur skrytých přímému pohledu 
v operačním mikroskopu. 
 
 
26. NEOBVYKLÉ ZDROJE SUBARACHNOIDEÁLNÍHO KRVÁCENÍ                                                    
 
P. Buchvald                                                                                                                                                                            
Neurochirurgické oddělení KN Liberec                                                                                                                                     
 
Pomineme-li urázová subarachnoideální krvácení (SAK) jsou nejčastějšími zdroji 
spontánního SAK aneuryzmatické výdutě (75-80%) a arterio-venózní malformace (4-5%). 
Spíše vzácnými příčinami mohou být vaskulitidy a vaskulopatie (periarteritis nodosa, 
Takayasu arteritis, Wegenerova granulomatosa aj.) Výjimečné zdroje SAK tvoří mozkové 
tumory (v různých kasuistikách popsány SAK způsobené gliomy, meningeomy, metastasami, 
ependymomy, vestibulárním schwannomem, chordomem aj.). Traumatické disekce 
mozkových tepen (vnitřní krkavice, vertebrální arterie), ruptury drobných kortikálních tepen, 
koagulační poruchy, pituitární apoplexie, trombózy durálních splavů jsou další možné 
etiologické faktory SAK. Spinální AVM či tumory se mohou presentovat přeneseným 
krvácením do mozkového subarachnoideálního prostoru a je třeba na ně vždy pamatovat při 
angiograficky negativních SAK (doplnění MR páteře). K SAK může dojít i vlivem 
chronického abusu některých léků či drog (heparinizace, warfarinizace, efedrin, 
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metamfetamin, kokain, heroin). Perimesencefalická krvácení tvoří 20-68% případů 
angiograficky negativních SAK. Mají většinou dobrou prognózu s malým rizikem 
opakovaného krvácení a vasospasmů. Příčinou je pravděpodobně ruptura drobné 
perimesencefalické žíly nebo arterie. Léčba bývá pouze symptomatická. Je však třeba vždy 
brát v úvahu i  jinou možnost tohoto krvácení (př. basilar tip aneurysma iniciálně graficky 
nedetekované pro vasospasmus či trombózu vaku). 
 
 
27. MOZKOVÁ ANEURYZMATA DĚTSKÉHO VĚKU  
 
S. Řehák, A. Krajina 
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové  

 
Mozková aneuryzmata jsou vzácnými neurochirurgickými lézemi, jejich incidence je 

menší než o 5%. Aneuryzmata v dětském věku se významně odlišují od dospělé populace 
v klinické manifestaci, rentgenových nálezech, morfologií a výsledcích. Při jejich vzniku hrají 
hemodynamické faktory jako hypertenze a arterioskleróza menší roli než u dospělých, 
významné jsou vrozené defekty cévní stěny a sdružené systémové onemocnění.  
 Prezentujeme skupinu dětských aneuryzmat léčených na NCH klinice v Hradci 
Králové za posledních 10 let. Jedná se o 11 pacientů u kterých jsme prokázali 13 aneuryzmat, 
kde převážná většina byla lokalizovaná v oblasti cerebri media (46%) a přední cirkulaci 
(39%). Více než polovina aneuryzmat měla větší průměr než 1 cm. U 39% nemocných se 
klinicky manifestovaly jen útlakovými příznaky bez vzniku SAK. Chirurgicky jsme řešili 3 
pacienty – u 2 pacientů s dobrým výsledkem a u jednoho předoperačně ve špatném klinickém 
stavu s ICH přetrvá vigilní stav. Endovaskulárně jsme léčili 7 pacientů s dobrými výsledky. 
Jeden nemocný v těžkém stavu zemřel krátce po SAK ještě před zahájením léčby.  
 
 
28. MONITORACE SEKUNDÁRNÍHO POŠKOZENÍ MOZKU PO 
SUBARACHNOIDÁLNÍM KRVÁCENÍ 
 
A. Hejčl  
Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
 

I přes dobře vyřešené prasklé aneuryzma jsou pacienti po subarachnoidálním krvácení 
(SAK) ohroženi na zdraví a na životě sekundárním ischemickým poškozením mozku na 
podkladě vazospazmů či edému mozku.  

Rozvoj pozdního ischemického neurologického deficitu (delayed ischemic neurological 
deficit – DIND) ohrožuje přes 30% pacientů po SAK (1). Mezi standardní monitorovací 
metody vazospazmů a potažmo DIND patří klinická observace, transkraniální dopplerometrie 
(TCD), digitální substrakční angiografie (DSA), tkáňová oxymetrie či mikrodialýza. Dle 
parametrů TCD se vazospasmy definují rychlosti nad 120 cm/s v povodí arteria cerebri media 
- ACM (2). Nicméně rychlosti mezi 120-200 cm/s mají poměrně nízkou výpovědní hodnotu. 
Jen rychlosti < 120 cm/s a > 200 cm/s dostatečně vyloučí nebo naopak předpoví rozvoj 
pozdního neurologického deficitu. Nicméně téměř 60% pacientů se SAK se dle TCD 
pohybuje v rychlostech od 120 do 200 cm/s (3). Dalším omezením měření vazospazmů 
pomocí TCD je fakt, že měříme magistrální intrakraniální tepny, avšak vazospasmy na 
periferii mohou detekci uniknout (4). DSA je zlatým standardem v diagnostice vazospazmů. 
Výhodou je vysoká senzitivita a možnost terapie v jedné době (intraarteriální aplikace 
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nimodipinu či angioplastika). Tkáňová oxymetrie je spíše používána k perioperační 
monitoraci při klipáži aneuryzmatu nežli k monitoraci vazospazmů.  

Pokud se týká mikrodialýzy, tak pro monitorování vazospasmů je podle konsenzu z roku 
2004 doporučeno zavést katétr mikrodialýzy do povodí mateřské tepny aneurysmatu, tedy do 
oblasti s nejvyšším rizikem rozvoje vazospazmů (5). Skjoth-Rasmussen et al. sledovali u 42 
pacientů se SAK parametry mikrodialýzy (LP poměr, poměr mezi laktátem a glukózou – LG 
poměr, koncentrace glycerolu). Za indikátory ischémie mozkové byly považovány: elevace 
LP poměru a LG poměru o 20 %, následované zvýšením koncentrace glycerolu o více než 20 
% v průběhu 24 hodin. U 17 pacientů z 18, s rozvojem DIND, zjistili, že došlo k elevaci LP a 
LG poměru více jak 20 hodin a k elevaci koncentrace glycerolu 7 hodin před rozvojem 
klinických změn. Specificita rozvoje DIND podle mikrodialýzy je 89% a senzitivita 82% (6). 
Unterberg et al. porovnali specificitu mikrodialýzy, TCD a DSA v diagnostice DIND. Jako 
definici sekundární neurologické deteriorace podle mikrodialýzy považovali hodnoty laktátu 
> 4 mM a glutamátu > 3 µM po dobu nejméně 6 hodin. Ve studii ukazují, že mikrodialýza má 
nejvyšší pozitivní prediktivní hodnotu pro rozvoj DIND u pacientů se SAK při ruptuře 
aneurysmatu, v porovnání s ostatními standardně užívanými diagnostickými metodami (7). 
Přesto v současnosti nemáme k dispozici studie, které by jednoznačně ukázaly, že využití 
těchto nových metod vede ke statisticky významnému klinickému zlepšení léčby našich 
pacientů. 

Další podskupinou subarachnoidálních krvácení, kde se zdá smysluplné implantovat 
mikrodialýzu, jsou pacienti s objemným intracerebrálním hematomem při ruptuře 
aneuryzmatu, nejčastěji pak v oblasti bifurkace ACM. I po evakuaci hematomu je temporální 
lalok často edematózní. Tito pacienti jsou ohroženi ischémií často celé hemisféry kombinací 
vazospazmů a progredujícího edému. V následujících dnech tak může dojít ke „střetu“ léčby 
vazospazmů s terapií intrakraniální hypertenze. Zatímco léčba vazospazmů spočívá 
v medikamentózně navozené hypertenzi a hypervolémii, na druhou stranu nadměrná elevace 
perfúzního tlaku může vést ke zhoršení edému. Pomocí monitorace mozku pak lze léčbu lépe 
titrovat (8).   

Navíc mikrodialýza nabízí i možnosti identifikace dalších markerů, které lze 
v současnosti brát za čistě experimentální. Skupina z Heidelbergu s velkými zkušenostmi 
s užitím mikrodialýzy u pacientů se SAK zjistila, že u pacientů s rozvojem DIND, dojde 
k elevaci různých izoforem glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH) a poklesu heat-
shock cognate 71kDa proteinu (HSP7C) v porovnání s pacienty bez DIND. Tyto změny 
přitom byly zaznamenány téměř 4 dny před rozvojem DIND (9).  

Informace o stavu mozkové tkáně při multimodální monitoraci mohou v budoucnosti 
pomoci při selekci pacientů k časné agresivní terapii vazospazmů a tím zlepšit výsledky 
léčby. 
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29. PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY SAH 
 
M.Vaverka  
FNOL Olomouc 
 
     Incidence subarachnoideální  haemorhagie ( SAH ) je udávána  mezi 8-11 na 100 000 
obyvatel , v posledních  dekádách se nemění, údaje o incidenci aneuryzmatu jako takového 
kolísají mezi 3-5 %. V ČR každoročně ošetříme  550-600 aneurysmat..Mortalita při SAH 
z ruptury aneuryzmatu bezprostředně po příhodě je kolem 40%. Obtížně stanovitelný  počet 
úmrtí na komplikace následuje dále během  30 dnů,   z toho  čtvrtina v prvních 24 
hodinách.Riziko rebleedingu je statisticky kolem 9% , po 6 týdnech  klesá na 3%. Tzv. early 
surgery  ( 1985, Ljungren, se zavedením nimotopu ) patří mezi  standardní postupy na většině 
pracovišť.Kontrola nitrolebečního tlaku pomocí drenáže likvoru,farmakologická kontrola 
krevního tlaku, metabolismu elektrolytů, péče o hypoxemii, pyrexii, kontrola záchvatů, 
použití  3-H terapieuce) ,  sledování (TCD)  rozvoje   vasospasmu a některé další postupy se 
standardně užívají na neurochirurgických jednotkách intensivní péče. 
    Mikrochirurgická technika i klipy prodělaly další vývoj  a protekce mozku  a 
neuromonitoring při dočasném zaklipování  přívodné cévy  umožňují  řešení  složitých a 
velkých aneurysmat. Rozšiřuje se použití low i high flow bypassů při řešení komplexních 
aneurysmat. Přínosem je peropoerační zobrazení angiografií nebo technikou ICG .Bouřlivý 
vývoj  ( coily, stenty , stentgrafty, onyx ) a dostupnost  endoavaskulárních technik, mezi 
jejichž  největší výhody patří minimalizace  akcidentálního traumatu , vedly na některých 
pracovištích  k dominancí nad mikrochirurgií. Porovnávání obou technik  vyvrcholilo    
favorizací coilingu v  multicentrické studí ISAT  a v současné době probíhá fáze  postkritická, 
vymezující  přesněji pole oběma metodám i jejich překrývání. .Dlouhodobé výsledky stentů  
jsou v očekávání, komplikace  coilingu (  compaction, rekanaizace, růst zbytkového 
aneurysmatu ..) ¨jsou dostatečně známy, referující se zkušenosti   s klipáži po coilingu.. 
Mikrochirurgie již své standardní dlouhodobé výsledky   podala.  Dílčí nedostatky klipáže      
(dog ear ,  částečná stenosa …)  zřídka vedou  k vývoji klinicky významné komplikace a mezi 
výhody patří možnost odstranění koagul, drenáž cisteren  v prevenci vasospasmu i 
hydrocefalu po SAH.. 
   Časná mikrochirurgie či endovaskulární zákrok zlepšují výrazně prognosu u nemocných ve 
III. .stupni  H.H. gradingu, statisticky nemají výraznější vliv ve skupině  H.H. I-II a  poslední 
práce opět ukazují na možnost zlepšení výsledků ve stupni IV, při stále vysoké morbiditě a 
mortalitě.Přesto aplikace  širšího spektra  psychologických testů při hodnocení výsledků po 
SAH ve  skupině nemocných, hodnocených běžným neurochirurgickým GOS  V ukazuje 
poruchy  až v 60%, především se jedná o  poruchy krátkodobé i dlouhodobé paměti, poruchy  
koncentrace,bolesti hlavy a změny v chování.V dlouhodobém sledování dochází  ke 
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zlepšování funkcí v horizontu mnoha let a také k adaptaci nemocných na  svůj stav, která jim 
umožňuje  návrat k původním aktivitám.Tyto změny  nemají vtah k velikosti a lokalizaci 
aneurysmatu, ale závisí  na tíži SAH , hodnocené  podle Fishera.  K psychickým změnám po 
benigní SAH  (  krvácení  z jiného zdroje než z aneurysmatu , často venosní ) nedochází. 
   Hydrocefalus tvoří v celkové  M/M po SAH  pouze1,5% , ale přeživších a léčených  kolísá 
jeho výskyt mezi 4 – 25% , v některých sestavách i výrazně výše. V průběhu operace 
prováděná fenestrace  lamina terminalis   funguje  podobně jako    EVT a její potenciál je 
snížení výskytu hydrocefalu  na 4%   při běžném spektru  SAH, při komplexním spektru , 
včetně  těžkých stavů a  vyššího výskytu  zadní cirkulace kolem  10%. 
   Vysoká mortalita a  značná morbidita, při zohlednění i psychických změn, vede k zdánlivě 
logickému kroku , k orientaci na preventivní  ošetření  nekrvácejícího aneurysmatu .Přes 
některé známé rizikové faktory ( zvětšující se aneurysma, nepravidelný tvar vaku, tzv. 
warning leak , detekovatelný až u 40%  SAH ) nelze  zatím postihnout dynamiku a skutečný 
průběh historie konkrétního aneurysmatu a proto současný postoj k indikaci  operace 
incidentálního aneurysmatu u mladého jedince bude jiný než u 70 letého seniora. Statistické 
riziko  kolísá od 0,05 % (New England J.) po 2-3%  se závislostí na velikosti  ( ISUA I , II 
).Problémem je  současná   cena  depistáže dostupnými neinvazivními metodami ,  nepodařilo 
se  vyhledat genetické dispoziční závislosti. Jistou pravděpodobnost přináší počítačové 
vyhodnocení tvaru a modelace proudění aneurysmatem. Nauka o materiálech objasnila   
strmou fázi  závěrečného odpočtu před rupturou , řádově v týdnech , kdy  střižné síly na 
rozhraní systoly a diastoly vedou k ruptuře  jeho   stěny. Přerušení kouření pak odsouvá tuto 
fázi a v určité věkové skupině  se statisticky vyrovná preventivnímu výkonu. 
     Pro krvácející   aneurysma směr hledání  míří k časnému stadiu po SAH , k  prvním 
desítkám minut, kdy  vzniká akutní  ischemickému poškození mozku  difuzního rázu. Tzv.  
no reflow fenomén vzniká  zúžením cévy a současným zbytnění její stěny.Krev kolem cév, 
ale i reflexní děje po SAH,  změny  metabolismu glutamátu a  dosažitelnost NO v buňkách 
endotelu jsou asi jen některé z kaskády složitého patofyziologického  děje.Slibné se jeví 
použití nitroprussidu podaného intrathekálně. U pozdního vazospasmu velkých cév , 
s vrcholem kolem  8. dne po SAH je  možná léčba perkutánní angioplastikou nebo 
intrarateriálním aplikací papaverinu.   
Rychlá diagnostika ,dokonalá  mikrotechnika i precizní endovaskulární ošetření , dostupné 24 
hodin denně v úzké  spolupráci kompetentního neurovaskulárního týmu včetně  péče následné 
jsou našimi současným nástroji k minimalizaci těžkého psychosociálního dopadu  SAH  
z aneurysmatu. 

 
30. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA DAVM  
 
F. Charvát, J. Lacman, T. Belšan, V. Beneš* 
RDG oddělení ÚVN Praha 6 – Střešovice 
*Neurochirurgická klinika, 1. LF UK v Praze, IPVZ a ÚVN Praha 6 – Střešovice 
 
Úvod: Krvácení z mozkových arteriovenózních malformací představuje 2 % ze všech 
krvácivých mozkových příhod. Správně stanovená diagnóza a léčebný algoritmus je 
zásadní ke snížení komplikací léčby a následně morbidity i mortality.  
AVM tvoří asi 11 % ze všech cerebrovaskulárních malformací v dělení dle 
McCormicka z r. 1966. Incidence se podle různých studií pohybuje od 0,5 až 18/100 
000 pacientů. Z toho durální AVM představují pouze 10 – 15 % z celkového počtu 
DAVM. Durální AVM jsou živeny větvemi zevní krkavice nebo durálními větvemi 
z vnitřní krkavice a vertebrobaziálního povodí. Jde o malformace získané na podkladě 
traumatu, trombózy, zánětu nebo pooperačně. 
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Morbidita, mortalita: Nejčastějším projevem durálních AVM je šum v hlavě, tinitus, 
otok víčka, bolest hlavy, záchvaty a krvácení. Riziko krvácení durálních AVM není 
přesně známo, ale předpokládá se, že je nižší než 4 %.  
Zobrazovací metody: Nejpřesnější neinvazivní diagnostika se provádí na magnetické 
rezonanci, která dobře charakterizuje typ malformace. CT a CT angiografie je vyšetření 
doplňující, které může ozřejmit kalcifikace v malformaci. Angiografie  je v současné 
době indikována jako terapeutická buď k řešení rizikových části malformace jako jsou 
aneuryzmata na přívodné tepně, fistule nebo varixy na drenážních žilách, a nebo ke 
kompletnímu vyřazení malformace lepidlem nebo spirálami.  
Klasifikace: Durální AVM se dělí na 3 typy podle Bordena.  
Léčba: U durálních AVM je v současné době přijat tento přístup: 1. konzervativní 
léčba, 2. embolizace, 3. mikrochirurgie.  
Závěr: Durální arteriovenózní zkraty typu Borden I se řadí mezi benigní onemocnění a 
zpravidla se zde postupuje konzervativně. Naopak DAVM typu Borden II – III 
představují závažné onemocnění, které je nutno řešit – metodou volby v současné době 
je embolizace.  
 
 
31. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA PIÁLNÍCH AVM 
 
J. Vaníček, P. Krupa 
Klinika zobrazovacích metod, FNsP U sv.Anny, Brno 
 
A) klinické příznaky 
1)krvácení, 2)záchvat, 3)bolesti hlavy, 4)neurologický deficit, 5)ischemie, 6)asymtomatické 
B) Rozdělení AVM 
B1)Typ – s nidem (síť patologických cév mezi arterií a žilou, žádné kapiláry)       
               mikroAVM- normální arterie, drenovaná do normálně velké žíly přes nidus, který 
má méně než 1 cm  
            - s píštělí (přímá komunikace mezi arterií a žilou, žádné kapiláry, žádná síť) 
B2)   lokalizace – ( cingulárně, frontálně, okcipitálně, parietálně,cerebellárně…) 
B3)   morfologie – a- zásobení  
- přímé (větev přímo k AVM) 
- nepřímé („en passage 
- lepromeningeální (dilatace normálních subpiálních cév, přitahovaných zkratem, po uzavření 
zkratu regrese) 
-durální (1)přímé zásobení k lézi, 2)přímé anastomózy s normálními kortikálními artériemi po 
proudu z léze. ) 
                               b- topografie:    kortikální,kortikosubkortikální,kortiko – 
ventrikulární,kortiko – kalosální,hluboká,choriodální 
C) Krvácení AVM 
„jako součást jejich přirozeného vývoje“  
Pacienti bez operace retrospektivně :191 pac.,120 krvácelo během 5 let.- Graff et al, 
Neurosurg 1983:58:331-7, 343 pac., 247 krvácelo během 10 let –Crawford et al, Neurosurg. 
1986:49:1-10 
D) Faktory krvácení 
E) endovaskulární léčba – rozbor případů, endovaskulární embolizace event. v kombinaci s  
radiochirurgií, onyx, histoakryl + lipiodol, výsledky 
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32. ARTERIOVENÓZNÍ MALFORMACE 
 
V. Beneš, F. Charvát, O. Bradáč 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a UVN 
 
Neurochirurgická klinika 1.LF KU,  IPVZ a ÚVN Střešovice ošetřovala v letech 1998-2008 
celkem 153 nemocných s arteriovenózními malformacemi (AVM). Primárně chirurgicky bylo 
ošetřeno 74 nemocných, endovaskulárně 38 nemocných, léčbu radiochirurgickou podstoupilo 
22 nemocných a observováno je 28 nemocných. Celkový součet je vyšší, protože jsme u 
některých nemocných léčbu kombinovali. Z vlastních výsledků a z metabnalýzy 
chirurgických, endovaskulárních a radiochirurgických publikací jsme učinili následující 
závěry:  
AVM Spetzler Martin I a II jsou vhodné k chirurgickému ošetření u nemocných schopných 
výkonu. AVM SM III jsou heterogenní skupinou, kde je nezbytné léčbu vybírat individuálně a 
AVM SM IV a V jsou vhodné k observaci. Postavení endovaskulární léčby je velmi 
diskutabilní, její rizika a výsledky v dlouhodobé perspektivě nejsou příliš odlišné od 
přirozeného průběhu. Radiochirurgické ošetření v dlouhodobé (30 let) perspektivě snižuje 
riziko krvácení na polovinu, nejlepších výsledků dosahuje u vybraných nemocných chirurgie. 
Otázkou do budoucna je kombinace metodik, kdy dosud opomíjenou léčbou je kombinace 
radiochirurgie-chirurgie.  
IGA MZ 9640-4 
 
 
33. NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA SPINÁLNÍCH ARTERIOVENÓZNÍCH 
MALFORMACÍ 
 
M. Šetlík, R. Tomáš 
Neurochirurgické oddělení nemocnice Na Homolce 
 

Spinální cévní léze lze rozdělit do třech skupin. První skupinou jsou neoplastické 
spinální vaskulární léze, kam řadíme hemangioblastomy a kavernomy. Druhou skupinou jsou 
spinální aneuryzmata, která (samostatná) jsou extrémně vzácná. Třetí skupinu tvoří spinální 
arteriovenózní malformace (AVM).  

Spinální arteriovenózní malformace byly poprvé popsány Heboldem a Gauppem na 
konci 19.století. První operaci spinální AVM provedl Elsberg v r.1914 a pooperační průběh 
vedl k úpravě neurologického nálezu u pacienta s progredující myelopatií. Problémem však 
nadále zůstávala diagnostika a lokalizace malformací. Významným posunem vpřed bylo 
zavedení selektivní spinální angiografie v 60. letech 20. století a následně magnetické 
rezonance. Obě metody umožnily nejen lépe a přesněji diagnostikovat spinální AVM, ale také 
lépe porozumět patofyziologii těchto lézí. Zároveň v tomto období začíná éra 
endovaskulárních embolizací. 

Do skupiny spinálních AVM řadíme arteriovenózní fistuly (AVF) a vlastní spinální 
AVM. 

AVF lze podle lokalizace rozdělit na extradurální a intradurální (tyto se dále dělí na 2 
typy – dorsální a ventrální).  

Extradurální AVF jsou spojky mezi extradurální arterií a extradurální vénou, které 
vedou ke kongesci v oblasti epidurálních žilních plexů a míšní kompresi. Zvýšený tlak 
v epidurální venózní pleteni zároveň vede ke sníženému odtoku z intradurálních vén a může 
vyústit v myelomalacii. Tyto malformace zřídka vyžadují chirurgickou intervenci, většinou 
jsou dobře ošetřitelné endovaskulárně. 
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Intradurální dorsální AVF jsou nejčastějším typem spinálních AVM a nalézáme je 
hlavně v hrudní oblasti. Mateřskou tepnou je zadní radikulomedulární artérie, která vstupuje 
intradurálně v oblasti míšního kořene a tvoří spojku k venóznímu plexu. Patofyziologickým 
mechanizmem vzniku míšní léze je venózní kongesce, která postupně vede ke klinickému 
obrazu myelopatie. Intradurální ventrální AVF jsou vzácnější a jsou tvořeny spojkami mezi 
a.spinalis anterior a venózní pletení. Podle počtu a velikosti spojek jsou někdy klasifikovány 
na typy A,B a C.  Intradurální AVF mohou být ošetřeny chirurgicky i endovaskulárně. Volba 
typu ošetření je ve většině zařízení výsledkem dohody neurovaskulárního týmu. Za vhodné 
k chirurgickému ošetření považujeme všechny dorsální a malé až střední ventrální fistuly (typ 
A,B). Principem ošetření je uzávěr fistuly, který vede ke snížení tlaku ve venozních plexech. 
Výhodou chirurgického ošetření je nízká morbidita výkonu a relativně vysoká úspěšnost. 
Navíc počet rekanalizací fistul a progredujících myelopatií po endovaskulárních výkonech je 
stále poměrně vysoký. Velké ventrální fistuly (typ C) jsou vhodné spíše k endovaskulárnímu 
řešení. 

Vlastní spinální arteriovenózní malformace dělíme na extra-intradurální, 
intramedulární a AVM conus medullaris. 

Extra-intradurální AVM (často označované jako juvenilní) jsou naštěstí velmi vzácné 
léze, protože jejich ošetření je poměrně složité a vyžaduje mezioborovou spolupráci. 
Principem léčby je embolizace mnohočetných přívodných tepen a následná etapovitá resekce 
ložiska. Kompletní chirurgické odstranění bez zhoršení neurologického deficitu pacienta je 
většinou nemožné. 

Intramedulární AVM mají nidus podobně jako intrakraniální AVM. Nidus může být 
kompaktní nebo difúzní. Přívody tvoří mnohočetné větve z přední a zadní spinální artérie. 
Tyto AVM mají vysoký průtok a vysoký tlak. Často jsou přítomna aneuryzmata na 
přívodných tepnách. Klinicky se nejčastěji prezentují krvácením a náhle vzniklou 
kompresivní myelopatií. Neurochirurgickou resekci tohoto typu malformací považujeme za 
metodu volby. Je možné ji kombinovat s předoperační embolizací. 

Relativně samostatnou skupinou jsou AVM conus medullaris.Vyznačují se 
mnohočetnými přívody, mnohočetnými nidy a komplexní venózní drenáží. Na rozdíl od 
jiných AVM se mohou prezentovat radikulopatií, která dominuje klinickému obrazu. AVM 
conus medullaris mohou být léčeny operačně i endovaskulárně. Radikulární symptomatika 
většinou promptně odeznívá po uzávěru malformace. Mnohočetné přívodné artérie a 
mnohočetné nidy jsou však zdrojem relativně častých rekanalizací. 

 
Závěry.  
 
Spinální AVM jsou relativně vzácnou patologií u neurochirurgických pacientů a proto 

jsou zkušenosti s jejich léčbou na většině pracovišť omezené. Výše uvedené údaje jsou 
převážně literární aby splnily požadavek uceleně zpracovaného tématu pro potřeby 
postgraduálního vzdělávání mladých neurochirurgů. I v době rychle se rozvíjejících 
endovaskulárních metod má otevřená operace nadále svoje místo v léčbě určitých typů 
spinálních AVM tak jak bylo uvedeno v textu. Obě metody se mohou navíc vhodně 
doplňovat. Elektrofyziologické monitorování míšních funkcí pomocí motorických a 
somatosenzorických evokovaných potenciálů považujeme za samozřejmost. Doporučovaná je 
intraoperační selektivní AG k zobrazení eventuálního zbytku AVM. Klíčové je zachování 
průchodnosti přední spinální artérie.  
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34. RADIOCHIRURGICHIRUGICKÁ LÉČBA ARTERIOVENOSNÍCH 
MALFORMACÍ MOZKU  
 
D. Urgošík, R. Liščák 
Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce Praha  
 

Radiochirurgie  u arteriovenosních malformací (AVM) představuje cílené jednorázové 
ozáření, které vyvolá perivaskulární nebo subendoteliální edém, fisuraci cévní stěny, 
trombotizaci, degeneraci a nekrotizaci endoteliálních buněk, zvýšení intersticiálních koloidů a 
vyvolání fibroplastické aktivity v cévní stěně. To vede nejčastěji s odstupem 1-2 let k úplné 
obliteraci malformace. Normální mozkové cévy v okolí AVM po radiochirurgické léčbě 
neobliterují a stenóza normálních cév většího kalibru v ozářené oblasti je menší než 1 %. 
Důvod, proč patologické cévy tvořící AVM na rozdíl od normálního cévního zásobení mozku 
reagují na ozáření svojí obliterací, není zatím uspokojivě vysvětlen. Radiochirurgie nabízí 
minimálně invazivní léčbu AVM, ale za cenu časové prodlevy mezi samotnou léčbou a 
obliterací malformace, která je obvykle 1-3 roky. Tento latentní interval přináší samozřejmě 
své nevýhody. Hlavní nevýhoda: riziko opakovaného krvácení zůstává po léčbě do značné 
míry nezměněno až do dosažení kompletní obliterace, i když určité snížení tohoto rizika před 
dosažením obliterace je možné. 

Na našem pracovišti jsme zhodnotili výsledky u 330 pacientů s AVM. Úplné 
obliterace po radiochirurgické léčbě bylo dosaženo u 74 % pacientů. Jeden rok po 
radiochirurgické léčbě bylo obliterace dosaženo u 23 % pacientů, za dva roky u 59 % a za 3 
roky u 72 % pacientů. Pokud nedojde k obliteraci do 3 let, radiochirurgická léčba se opakuje a 
léčbu gama nožem podstoupilo podruhé 23 % pacientů. I když nebylo u těchto nemocných po 
první léčbě dosaženo úplné obliterace, nidus AVM se zmenšil obvykle o 60 % (pouze asi u 10 
% pacientů se nidus AVM po první léčbě vůbec nezmenšil) a takto zmenšený objem znamená 
pro opakovanou léčbu lepší výchozí situaci. Po opakované radiochirurgické léčbě došlo 
k úplné obliteraci u 69 % pacientů. Jeden rok po opakované léčbě bylo obliterace dosaženo u 
19 % pacientů, za 2 roky u 46 % a za 3 roky u 65 % pacientů. Opakovanou léčbou má pacient 
96 % šanci na to, že AVM bude 7 let po prvním ošetření gama nožem kompletně 
obliterovaná. Hlavními důvody selhání radiochirurgické léčby je kromě nesprávně 
zhodnoceného rozsahu AVM také objem malformace.  Je zřejmé, že vyšší šance na úplnou 
obliteraci mají menší AVM, u kterých je možné aplikovat vyšší radiační dávku, což je další 
podstatný faktor ovlivňující obliteraci AVM. Při radiochirurgické léčbě malých AVM 
nepřesahuje okrajová dávka obvykle 25 Gy, protože další zvyšování dávky zvyšuje riziko 
komplikací, nikoliv šanci na obliteraci. Snižování okrajové dávky u velkých AVM pod 16 Gy 
se již považuje za málo účinnou léčbu.  

Komplikace po radiochirurgické léčbě mohou být akutní, subakutní a pozdní. Akutní 
komplikace se projeví v průběhu anebo bezprostředně po provedení samotné léčby.  Mohou 
být způsobeny dočasným vasospasmem a projevují se nejčastěji  bolestí hlavy. Dalším akutní 
projevem může být epileptický záchvat obvykle do 24 hod. Aplikace kortikoidů vede k ústupu 
obtíží u nemocného. Subakutní komplikace jsou způsobeny poradiačním edémem, který může 
být pozorován obvykle v intervalu 6-24 měsíců (nejčastěji 1 rok) po radiochirurgické léčbě u 
20 % nemocných (většinou asymptomaticky). Pokud se komplikace způsobené kolaterálním 
edémem vůbec klinicky projeví, u většiny pacientů jsou přechodné. Na našem pracovišti jsme 
pozorovali riziko přetrvávající morbidity po první radiochirurgické léčbě 2,7 % a po 
opakované léčbě 2,9 %. Pozdní komplikace se mohou projevit s odstupem několika let po 
léčbě. Vznik pozdních cystických změn v místě ozářené AVM byl pozorován (v literárních 
odkazech) 5-15 let po radochirurgické léčbě u 1.6-3.4 % pacientů, i když neurochirurgická 
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intervence pro tuto komplikaci byla potřebná pouze v 0.2 % případů . Sami jsme podezření na 
vznik pozdní cystické formace pozorovali za 15 let naší praxe u jednoho pacienta. 

Krvácení v latentním období mezi radiochirurgickým výkonem a obliterací AVM:  
Procento pacientů s opakovaným krvácením po radiochirurgické léčbě se pohybuje 
v prezentovaných publikacích mezi 3.4-10 %. Následky opakovaného krvácení jsou fatální u 
0-3.5 % pacientů .Na našem pracovišti jsme zjistili ve skupině 330 pacientů riziko krvácení 
před radiochirurgickou léčbou 2,5 % ročně. Po radiochirurgické léčbě k opakovanému 
krvácení došlo u 6,5 % léčených pacientů, což představovalo roční riziko 2,1 % (toto snížení 
rizika krvácení po léčbě není statisticky signifikantní). Tři pacienti (1 %) na následky 
opakovaného krvácení zemřeli (jeden z těchto pacientů podstoupil dříve také otevřenou 
operaci a 2 pacienti měli inoperabilní AVM). Riziko přechodné morbidity po opakovaném 
krvácení bylo v našem souboru 2,3 % a přetrvávající morbidita spojená s opakovaným 
krvácením činila 0,3 %. 

 
35. PATOLOGIE VASKULÁRNÍCH MALFORMACÍ CENTRÁLNÍHO 
NERVOVÉHO SYSTÉMU 
 
A.Kohout, S. Němeček*  
Fingerlandův ústav patologie, *Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec 
Králové 
 
Vaskulární malformace centrálního nervového systému lze dělit do dvou hlavních skupin. 
Do první z nich náležejí arteriovenozní malformace, ve kterých je možno angiograficky 
prokázat arteriovenozní zkrat. Druhá skupina zahrnuje afekce postihující pouze kapilární či 
venozní systém a areriovenozní zkrat v nich tedy není přítomen.Význam tohoto rozdělení 
spočívá ve větší klinické závažnosti arteriovenozních malformací. Podrobnější klasifikace 
obou skupin vaskulárních malformací je stále diskutována, nicméně je možno v jejich rámci 
vyčlenit víceméně definované jednotky, jejichž stručný přehled bude předmětem tohoto 
sdělení. 
Arteriovenozní malformace (AVM) jsou ložiskovou vývojovou poruchou, při níž nedojde 
k přeměně primitivních embryonálních cévních prostor na zralé kapilární řečiště a vznikne 
arteriovenozní zkrat. 
Intrakraniální AVM se vyskytují převážně supratentoriálně, ačkoli mohou být přítomny i 
v zadní jámě. Až ve 4% mohou být vícečetné. Nejčastěji se nacházejí v teritoriu arteria cerebri 
media a jsou drénovány povrchovými žilami. Asi v 6-9% může být AVM sdružena s jedním 
nebo několika vakovitými aneurysmaty lokalizovanými zpravidla na přívodné arteriální větvi. 
Zvláštní skupinou jsou AVM vedoucí arteriální krev přímo do Galénovy žíly, která se mění ve 
výrazně dilatovaný arterializovaný vak. Afekce se obvykle projeví už u novorozence 
srdečním selháním z masivního arteriovenozního zkratu, který rovněž může způsobit 
encefalomalacii. Někdy se tento typ manifestuje až později obstrukčním hydrocefalem 
způsobeným tlakem masivně dilatované Galénovy žíly. 
Asi 10-15% intrakraniálních AVM je lokalizováno v duře. Jsou živeny z větví zevní karotidy 
nebo vertebrální arterie a drénovány do transverzálního či esovitého splavu. Většina z nich je 
vrozená, ale některé mohou vzniknout následkem traumatu či trombózy splavů. 
Nidus AVM tvoří shluk cév různého kalibru uložený většinou povrchově a mající klínovitý 
tvar s bazí přivrácenou k povrchu mozku. Měkké pleny nad ní jsou často ztluštělé a někdy 
obsahují piální komponentu malformace. Drénující leptomeningeální žíly jsou hypertrofické a 
často zasahují do značné vzdálenosti, přívodné tepny jsou často lokalizovány hlouběji. Okolní 
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mozková tkáň často podléhá atrofii. Hluboko uložené AVM se mohou propagovat 
intraventrikulárně.  
Mikroskopicky zastihujeme změť krevních cév, z nichž některé jsou typické arterie a žíly, 
většina však vykazuje hybridní strukturu odpovídající nepravidelně arterializovaným žilám. 
Tloušťka jejich stěny je velmi variabilní s přítomností silně hypertrofických a výrazně 
ztenčených úseků. Typickým znakem je zmnožení hladké svaloviny a elastických vláken, 
které chybí u vaskulárních malformací bez arteriovenozního zkratu. Často je přítomna 
trombóza malformovaných cév, někdy se známkami organizace a rekanalizace, či okrsky 
kalcifikace stěny. Okolní mozková tkáň je zpravidla gliotická a obsahuje depozita 
hemosiderinu. 
V míše rozlišujeme tři typy AVM. Nejčastějším z nich (více než 80%) je tzv. dlouhý 
dorzální typ, jehož podstatou je jedna nebo více arteriovenozních spojek uložených 
intradurálně. V tomto typu malformace teče krev z extradurálních segmentárních arterií přímo 
do dorzálního venozního plexu, což vede k jeho výrazné difuzní hypertrofii a arterializaci, 
patrné často v celé délce páteřního kanálu. Mikroskopicky se arterializace žil plexu projevuje 
proliferací hladké svaloviny a zmnožením elastických vláken v jejich stěně. Někdy je v nich 
možno zastihnout trombózu, případně se známkami rekanalizace trombu. Vlastní 
arteriovenozní spojka má podobu klubka částečně arterializovaných cév prostupujících celou 
tloušťkou dury. 
Glomový typ míšní AVM se makroskopicky i mikroskopicky podobá intrakraniálním 
mozkovým AVM: jde o ohraničený cévní konvolut lokalizovaný intra- či extramedulárně. 
Bývá obvykle živen jen jednou větví intraparenchymové arterie a zkratová krev je odváděna 
do míšního venozního plexu. Na rozdíl od předchozího typu je však jeho hypertrofie méně 
nápadná. 
Posledním typem je juvenilní (difuzní) AVM, tvořená mnohočetnými dilatovanými, zčásti 
arterializovanými cévami, které vyplňují subarachnoidální prostor a rozsáhle pronikají do 
tkáně míchy. Tato malformace má přítok z četných intradurálních arteriálních větví. 
Míšní AVM, zejména dlouhý dorzální typ, jsou sdruženy s chronickou progresivní 
myelomalacií s eponymickým označením Foix-Alajouanine-ova nemoc. Jde o následek 
dlouhodobé venozní intramedulární hypertenze. Makroskopicky jsou postižené úseky míchy 
atrofické a svráštělé; mikroskopicky zastihneme gliózu, fokální demyelinizaci, ložiska 
ischemických změn a pseudocystickou degeneraci, nejtypičtější změnou však je hyalinní 
skleróza a postupná obliterace drobných intramedulárních cév. 
V následující části budou stručně charakterizovány vaskulární malformace bez 
arteriovenozního zkratu. 
Kapilární teleangiektazie jsou obvykle asymptomatické a zjistí se náhodně při pitvě. Jejich 
typickou lokalizací je ventromediální oblast mozkového kmene a subkortikální bílá hmota 
mozkových hemisfér, v míše se vyskytují vzácně. Makroskopicky mají podobu neostře 
ohraničeného načervenalého ložiska obvykle průměru okolo 10mm s drobnými červenými 
tečkami připomínajícími petechie. Mikroskopicky tyto tečky odpovídají řídce rozhozeným 
dilatovaným kapilárám, přičemž vmezeřená mozková tkáň je normální, či jen lehce glioticky 
změněná. 
Kavernozní hemangiom, neurochirurgy často nazývaný „kavernom“, se nejčastěji vyskytuje 
u dětí a mladých dospělých, často s familiálním nakupením. Obvykle je lokalizován 
supratentoriálně, nejčastěji v temporálním laloku a bazálních gangliích; jiným typickým 
místem výskytu je pons Varoli. 
Makroskopicky má kavernozní hemangiom podobu dobře ohraničeného laločnatého či 
morušovitého ložiska tmavě červené barvy, jehož velikost kolísá od několika milimetrů po 
více než deset centimetrů. Na řezu má houbovitý vzhled a okolní mozková tkáň bývá tužší a 
svráštělá. Mikroskopicky je kavernozní hemangiom tvořen dilatovanými cévními prostorami, 
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jejichž stěny jsou nepravidelně ztluštělé hyalinizovaným kolagenním vazivem. Na rozdíl od 
cév AVM není patrná hypertrofie hladké svaloviny ani zmnožení elastických vláken. Lumen 
cévních prostor často obsahuje trombózu, někdy se známkami rekanalizace; v jejich stěnách 
bývají ložiska dystrofické kalcifikace. V centru afekce jsou cévní prostory hustě nakupeny, na 
periferii je mezi nimi přítomna výrazně glioticky změněná mozková tkáň, ve které bývají 
zastiženy skupiny siderofágů, makrofágy, granulomy kolem štěrbin po cholesterolových 
krystalech a chronický zánětlivý infiltrát. Existence cévních malformací vykazujících 
současně mikroskopické rysy kavernozního hemangiomu a kapilární teleangiektazie naznačují 
jejich možnou příbuznost a etiologickou souvislost. 
Venozní hemangiom představuje ložiskovou vývojovou anomálii povrchového žilního 
systému. Nejčastěji se vykytuje ve frontálním a parietálním laloku a v mozečku. 
Morfologicky jde o neostře ohraničenou skupinu dilatovaných žil různého kalibru 
v subkortikální bílé hmotě. Jejich stěna má buď zcela normální histologickou stavbu, nebo je 
lehce hyalinně ztluštělá. Jednotlivé žíly jsou navzájem odděleny mozkovou tkání bez 
výraznějších změn. 
Kromě sporadických případů se vaskulární malformace CNS mohou vyskytnout jako součást 
některých dysgenetických syndromů. Sturge-Weberův syndrom je kombinace vaskulárních 
névů v oblasti senzitivní větve trigeminu, angiomů oka spojených s glaukomem a extenzivní 
zmnožení hustě nakupených leptomeningeálních žil. V přilehlém mozkovém parenchymu 
bývají intrakortikální laminární kalcifikace a někdy i glióza. Wyburn-Masonův syndrom 
zahrnuje AVM mezencefala a stejnostranné sítnice sdružené s obličejovým vaskulárním 
névem. Vrozené hemoragické teleangiektasie (choroba Rendu-Osler-Weberova) postihuje 
zejména viscerální orgány, nicméně jejím projevem mohou být i nitrolební AVM, někdy 
vícečetné. 

 
36. KLASIFIKACE CÉVNÍCH MOZKOVÝCH MALFORMACÍ, INCIDENCE, 
DIAGNOSTIKA, CHIRURGICKÁ RIZIKA 
 
Z. Novák  
Neurochirurgická klinika LF MU, FN u sv.Anny Brno, Pekařská 53 
  
Klasifikace non neoplastických vaskulárních lézí CNS (McCormick 1966) 
 

I. arteriovenosní malformace         3. pořadí 
II.  žilní angiomy                            nejčastější 
III.  kavernosní angiomy                  nejméně časté  
IV. kapilární teleangiektazie             2. pořadí   

 
Klinika 
 
1. nejčastěji manifestace hemoragií 50 - 60 % všech AVM (Yasargil 77 %). Mortalita 
hemoragie 10% , trvalá morbidita 30 - 50 % , roční riziko krvácení  2 - 4 %  
2. epileptické záchvaty   
3. mass effect  
4.steal syndrom 
5.cefalea  
6.bruit 
7. nitrolební hyppertenze 
8. specifika u dětských malformací - kardiální selhání 
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Dělení AVM 
 
1.piální 
2.subkortikální 
3. paraventrikulární 
4. kombinované 
 
Klasifikace AVM - Yasargil 

1. konvexitální (palliální) AVM 
a) supratentoriální  
b) infratentoriální 

2. hluboké ( centrální ) AVM  
a) supratentoriální  
b)  infratentoriální 

 
Hledisko cévního zásobení a žilní drenaže  
 
Konvexitální AVM 
Arteriální zásobení : dlouhé cirkumferentní větve ACA , MCA , PCA , PICA , AICA , SCA( 
zásobení z perforátorů druhořadé )  

Žilní drenaž : superficiální kortikální žilní systém ( ascendentní nebo descendentní )  
 
Centrální AVM  

Arteriální zásobení :  perforátory ACA , MCA , PCA , aa. chorioideae anterior a posterior, 
perforátory PICA, AICA, SCA a VB systém 

Žilní drenáž: drenáž vždy přes subependymální žíly (septální žíla, v.cerebri interna, vv. 
basales) 
 
Výskyt arteriovenozních malformací 

1. prevalence 0,14 % - 4,5 % populace ( McCormick !!! ) 
2. M častěji než Ž  
3. Poměr výskytu AVM a aneurysmat  (před CT érou )  1 : 5,3  
4. Drake (1983 ) AVM 1/10 počtu aneurysmat  
5. průměrný věk u AVM  při diagnoze 33 let ( o 10 let méně než u aneurysmat )  
6. 64 % AVM diagnostikováno před 40 lety věku  
7. 90 % uloženo supratentoriálně , 10 % infratentoriálně    

 
Multiplicita  cévních lézí 
AVM a aneurysma     8 %  
Multiplicita   AVM    2 - 6 % 
 
Grading AVM - klasicky Spetzler Martin ( 1986 ) 
velikost  S( size )     méně než 3 cm              1 bod 
                                   3 cm - 6 cm                  2 body 
                                  více než 6 cm                3 body 
 
elokventní oblast E(eloquency)       ano               1 bod   
                                                           ne                0 bodů 
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žilní drenáž V(venous drainage) 
                             hluboká              1 bod 
                             povrchní             0 bodů 
 
Elokventní oblasti (dle definice Spetzlera a Martina) senzimotorický kortex, řečová centra, 
zraková centra a dráha, hypothalamus, thalamus, capsula interna, kmen mozkový, mozečkový 
pedunkl a mozečková jádra 
 
Du R, Dowd CF, Johnston SC, Young WL, Lawton MT. Interobserver variability in grading 
of brain arteriovenous malformations using the Spetzler-Martin system. Neurosurgery. 2005 
Oct;57(4):668-75 
Popis variability mezi pozorovateli při hodnocení podle Spetzler Martina , zvláště , jedná li se 
o různé specializace – například neuroradiolog a neurochirurg . 
 Serie 224 nemocných – neshoda v gradingu u 62 (27.7%) nemocných. Shoda nejlepší v 
hodnocení hluboké žilní drenáže , střední u elokvence  a nejmenší u velikosti. Příčiny 
variability v hodnocení malformace – difúzní nidus, rozdíly ve stanovení angiografických 
nebo chirurgických hranic, paradoxní žilní drenáž a nejasnost určení elokventních oblasti ve 
vztahu k malformaci. 
Závěr -  Spetzler Martinova škála může být spolehlivě použita u většiny AVM  s dobrou 
shodou mezi hodnotiteli, ovšem některé neobvyklé AVM odrážejí možnou nepřesnost 
systému a jeho subjektivitu .Riziko undergradingu může přivést hraniční kandidáty k operaci 
a vést k suboptimálním chirurgickým výsledkům.  
 

 
Lawton MT; UCSF Brain Arteriovenous Malformation Study Project. Spetzler-Martin Grade 
III arteriovenous malformations: surgical results and a modification of the grading scale. 
Neurosurgery. 2003 Apr;52(4):740-8. 
Studie analyzuje variabilní operační výsledky u malformací  Spetzler-Martin Grade III . 
V serii 174 operovaných nemocných s AVM mozku bylo 76 AVMs (45.2%) Grade III - 35 
malých AVM (S1V1E1) (46.1%), 14 středních/hlubokých AVM (S2V1E0) (18.4%), a 27 
středních /elokventních AVM (S2V0E1) (35.5%). Nebyl léčen nemocný s velkou Grade III 
AVM (S3V0E0) . 
Výsledky : Kompletní resekce u 74 nemocných - 97.4%. Chirurgická morbidita 3.9% a 
chirurgická mortalita 3.9%. Dobré výsledky (Rankinova škála < nebo =2) u 59 nemocných 
(78.7%). Operační rizika (nový deficit nebo úmrtí) u AVM III - 2.9% u malých AVM 
(S1V1E1), 7.1% pro střední/hluboké  AVM (S2V1E0), a 14.8% u  středních/elokventních 
AVM(S2V0E1). 
Závěr :  Grade III- AVM (S1V1E1) rizika podobná jako menší AVM a mohou být bezpečně 
operovány . Grade III+ AVM (S2V0E1) operační rizika podobná jako u malformací vyššího 
grading a nejlepší možností je konzervativní terapie . Grade III AVM (S2V1E0) mají střední 
chirurgická rizika a vyžadují uvážlivý výběr před operací. Grade III* AVMs (S3V0E0) jsou 
buďto extremně vzácné s nejasným rizikem nebose jedná o pouze teoretické léze bez klinické 
relevance. 
 
AVM Grading (radiochirurgie - Pollock, Flickinger 2002) 
 
AVM skore = 0,1.objem (v cm3)+0,02.věk+0,3.lokalizace  
(F,T - 0 bodů, PO, komora, mozeček, corpus callosum - 1 bod, basální ganglia, thalamus, 
kmen - 2 body) 
AVM skore méně než 1 - 100% excellentní výsledek 
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AVM skore více než 2 - pouze 39% excellentní výsledek 
 

 

37. MIKROCHIRURGICKÁ LIEČBA AVM, INDIKÁCIE, ŠPECIFICKÉ 
LOKALIZÁCIE, LIMITY, KOMPLIKÁCIE A ICH RIEŠENIE 
 
M.Galanda 
Neurochirurgická klinika SZU, Banská Bystrica 
 
Úplná extirpácia AVM je cieľom liečenia, jej riziká však nesmú byť vyššie ako prirodzený 
priebeh ochorenia. Liečenie je možné vykonať mikrochirurgicky, endovaskulárnou 
embolizáciou, radiochirurgicky alebo najvhodnejšou kombináciou týchto metód po 
individuálnom komplexnom posúdení AVM (klinický priebeh, vek chorého, nálezy MR, 
DSA). Výhodou chirurgickej extirpácie AVM je bezprostredné zbavenie ohrozenia chorého 
krvácaním z malformácie. Samostatne sa indikuje zvyčajne u chorých zaradených podľa 
Spetzlera-Martina do gr. I a II. Niektoré faktory zvyšujú riziko mikrochirurgickej liečby. 
Veľká AVM má vysoký prietok, na ktorom sa podieľa mnoho výrazne fragilných artérií 
v povrchových i hlbokých oblastiach, čo môže sťažovať jej resekciu. Nedokrvenie v priľahlej 
mozgovej kôre predisponuje chorých pri náhlom vyradení rýchleho cievneho skratu k vzniku 
pooperačnej komplikácie – phenomenon of normal perfusion pressure breakthrough (NPPB). 
Zmenšenie veľkosti AVM a zníženie rýchlosti prietoku predoperačnou i opakovanou 
embolizáciou redukuje riziko NPPB. AVM lokalizované na mozgovom povrchu, ak sa 
nachádzajú v elokventných oblastiach, môžu spôsobiť  zmenu uloženia funkcie, čo je 
potrebné  overiť priamou elektrickou stimuláciou (brain mapping), aby sa predišlo jej 
poškodeniu (najčastejšie motorické, rečové funkcie). Problematické môžu byť aj AVM 
nachádzajúce sa okolo strednej čiary (mediálne okcipitálne, temporálne, v corpus callosum, 
interhemisferálne), kde je zložité si vytvoriť dostatočný prístup. V hĺbke mozgu AVM často 
zasahujú do bazálnych ganglií, talamu, periventrikulárne. V zadnej jame sa nachádzajú 
v mozočku ale aj v mozgovom kmeni. Presné uloženie AVM znázorní MR vyšetrenie, pre 
posúdenie zásobujúcich artérií, dynamiky prietoku a tvorby nidu, venóznej drenáže  je vhodná 
mozgová angiografia. Uloženie vén je dôležité poznať pre plánovanie prístupu, ako aj pre 
fakt, že pri ich vyvinutej  stenóze ( vysoký prietok, jedna žila) hrozí  väčšie riziko 
hemorágie, podobne ako pri periventrikulárnom uložení AVM, prítomnosti intranidálnej 
aneuryzmy či veľkej fistuly. Arteriálne zásobenie AVM aj venózny odtok zvyčajne sledujú 
normálne cievne usporiadanie v tejto oblasti (napr. AVM v Sylviovej rýhe je zásobená 
z MCA a drenuje do povrchového venózneho systému). 
Kraniotómia s využitím neuronavigácie sa plánuje tak, aby umožnila prístup aj ku 
zásobujúcim artériám, odvodným žilám. Počas operácie, ale aj pooperačne ( 24-48 hod) sa 
môže vyžadovať ľahká arteriálna hypotenzia. Po disekcii arachnoidey  sa postupne dookola 
lézie uvoľňujú a špeciálnou pinzetou pri nízkej sile koagulácie uzatvárajú prívodné fragilné 
artérie malformácie, niekedy aj za pomoci ich dočasného klipovania. Väčšie červené vény 
sa ponechávajú aby AVM nepraskla, až kým sa po vyradení artérií zmení ich farba do modra.  
Nidus sa preparuje tak, aby sa zachoval okolitý mozog, po prekonanom krvácaní, vo 
vytvorenej gliovej vrstve. Najobtiažnejšie sa uzatvárajú cievy periventrikulárne. Krvácanie 
z malformácie je možné zastaviť preložením vatičkou a ľahkým tlakom. AVM sa musí 
vybrať celá, inak hrozí recidíva krvácania, preto sa doporučuje intraoperatívne Ag 
vyšetrenie, event. nasledujúce dni. Krvácanie z lôžka rany musí byť dokonale zastavené.  
Kontrolne MR či Ag vyšetrenie po 3 mesiacoch vylúči reziduum AVmalformácie, ak je 
prítomné, lieči sa buď mikrochirurgicky alebo radiochirurgiou. 
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38. DURÁLNÍ ARTERIOVENOZNÍ MALFORMACE MOZKU 
 
T. Hrbáč  
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
Durální arteriovenozní malformace – zkraty (DAVZ)  – dural aretriovenous malformatio 
poprvé popsal Sachs a Tonnis (Aminof 1973) jako abnormální spojky „schunt“mezi tepnou 
a vénou lokalizované v tvrdé pleně mozkové „dura mater“ nejčastěji ve stěně durálních 
splavů. 
Klinické projevy závisí na uložení a schopnosti žilní drenáže odvést zkratovanou krev (Awad 
1990, Borden 1995, Duffau 1999). Durální arteriovenozní zkraty se mohou chovat 
naprosto benigně nebo naopak mohou mít vysoké riziko krvácení s fatálními následky.  
DAVZ  tvoří 10-15%všech intrakraniálních arteriovenózních malformací.. 
Etiologie: není známá. Ve 26-32% dle studii (Cognar 1995, Davies 1996) je zvažována 
koincidence s tromboflebitidou, kraniálním traumatem, porod, otitida, sinusitida chirurgický 
výkon. V poslední době se stále více spekuluje o možnosti  otevírání již existujících 
mikrofistulí, kongenitální základ (Animoff 1973), v tvrdé pleně a vytváření nových fistulí na 
podkladě angiogeneze, která je zpuštěna trombózou žilního splavu. Změna tlaku  ve smyslu 
arteriální hypertenze a venózní obstrukce vede k otevírání těchto fistulí. 
Od dospělých DAVZ je nutno odlišit vzácné DAVM u dětí, které svým rozsahem bývají 
podstatně větší, bývají spojeny s anomáliemi splavů a přítomny jsou již při narození. Klinický 
průběh těchto DAVM je většinou nepříznivý. 
Klasifikace zkratů je odvislá od typu jejich drenáže. Dle Bordena rozlišujeme durální zkraty 
na 3 stupně. 
Stupeň Typ žilní drenáže Riziko krvácení 
I. Meningeální žíly, durální 

splavy 
malé 

II. Add. I. + retrográdní tok přes 
kortikální žíly 

40%  
(10,9% / rok) 

III. Pouze retrográdně přes 
kortikální žíly 

80-100% 
(19,3% / rok) 

 
Nejčastější lokalizace v oblasti transversálního a sigmoidálního splavu a v oblasti 
kavernózního splavu. Agresivní DAVZ jsou nejčastěji uloženy v oblasti sinus rectus, sinus 
petrosus superior, ventrální úsek sinus sagitalis superior, v oblasti foramen magnum.  
Klinika: šelest v případě DAVZ v oblasti transversálního splavu (většinou zkrat 
z a.occipitalis). v případě zkratu v oblasti kavernozního splavu je to chemóza spojivky, 
exophtalmus, diplopie, porucha vizu (imituje karotidokavernózní píštěl).  Hlavním projevem 
agresivních durálních zkratů Borden gr. II., III. je krvácení nebo neurologický deficit na 
podkladě venózní hypertenze v drenóvané oblasti mozku. 
Diagnostika: záchyt pomocí CT a MR (Wetzel 2000) dilatovaný konvolut žil , hypertrofické 
přívodné tepny (a. occipitalis) nebo jiné větve zevní krkavice, nebo je zachycen hematom či 
subarachnoidální krvácení.  Rozhodující diagnostický význam má angiografie zaměřená 
jednak na zachycení živících meningeálních arterií a pak především na anatomii a 
hemodynamiku drénujících žil. 
Terapie: konzervativní postup, endovaskulární léčba (transarteriální embolizace, transvenózní 
embolizace, rekanalizace sinu), chirurgická léčba, radiochirurgie (Gamma knife 2-30Gy). 
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 Pokud se jedná o durální zkraty stupeň I. dle Bordena je doporučován konzervativní postup. 
V případě nepříjemného šelestu pak nejprve manuální komprese tepny na krku -20% účinnost 
(Krajina 2002). Antikoagulační léčba může vést k ústupu trombózy splavu a následnému 
vymizení zkratu ve 20% (Brew 2002).  
Všechny ostatní DAVZ (Borden gr.II. III.) s projevy krvácení, neurologického deficitu na 
podkladě venózní hypertenze, epilesie jsou indikovány k terapii vyřazující DAVZ z oběhu to 
znamená anatomická léčba.Možnosti této léčby mohou být endovaskulární a chirurgické 
popřípadě kombinovaný postup. O terapii by měl vždy rozhodnout multidisciplinární tým. 
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39. KAVERNÓZNÍ MALFORMACE MOZKU 
 
J. Šteňo 
Neurochirurgická klinika LFUK a FNsP Bratislava 
 
 
40. VZÁCNÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PATOLOGIE 
( Moyamoya onemocnění, malformace vena magna Galeni, neurovaskulární kompresivní  syndromy. ) 
 
M. Choc 
Neurochirurgické oddělení FN v Plzni 
 
Moyamoya onemocnění. 
Onemocnění bylo poprvé popsáno japonskými autory v roce 1955. Jeho incidence je 
v Japonsku < 1/100 000obyv./rok, s mírnou převahou v ženské populaci   (1:1,3). Později 
bylo sporadicky diagnostikováno i u pacientů ostatních zemí světa. 
Byly pozorovány 2 vrcholy výskytu – ve 3 letech a ve 3. dekádě věku (forma  juvenilní a 
dospělých). 
Etiologie onemocnění  není dosud zcela objasněna. 
Patomorfologickým podkladem je symetrická stenóza či okluze intrakraniálního úseku 
vnitřních krkavic či jejich větvení spojená s abnormální jemnou cévní sítí v bazálních 
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gangliích. Více či méně je vytvořen kolaterální oběh z vertebrobazilárního povodí, či 
transdurálními anastomózami (rete mirabile). Charakteristický je nález postischemických 
změn s predominancí v temporálních a okcipitálních lalocích mozkových. 
Klinické projevy  jsou u juvenilního typu převážně charakteru ischemických  mozkových 
lézí (78%). U dospělých jsou nejčastějším projevem mozkové hemoragie (65%)  s převahou 
intraventrikulární. U  1/3 případů má onemocnění progresivní charakter. 
Diagnostika se opírá o charakteristický obraz angiografický (stenóza či okluze 
intrakraniálního úseku karotid, s jemnou kresbou patologických cév v oblasti bazálních 
ganglií charakteru obláčku dýmu – moyamoya. Někdy se zobrazí i rete mirabile. 
CT nález je ve 40% případů normální  nález u ostatních se nachází kortikální snížení denzity 
v kortikálních a subkortikálních oblastech, subarachnoidální prostory a komory jsou 
dilatované.  
Další informace přináší vyšetření MRI, TCD, CBF, EEG, EP.  
Léčba  konzervativní steroidy (diskutovaná), antiagregační – ASA, symptomatická 

chirurgická je zaměřena na podporu kolaterální cirkulace ( STA-MCA bypass, 
encephalomyosynagiosis, encephaloomentosynangiosis, duroencephalosynangiosis,  
perivaskulární sympatektomie a kombinace těchto výkonů). 
 
Arteriovenózní malformace vena magna Galeni (VMG). 
Tvoří cca 1% všech AVM. První kontakty s touto entitou  se datují na konec 19. století. 
Klasifikace dle Yasargila 1988  
I.typ -  fistulózní cisternální, II. typ - fistulózní transmezencefalická, III. typ - smíšený  I.+II., 
IV. typ a plexiformní intrinsický drénovaný do dilatované VMG, IV. typ plexiformní 
intrinsický +fistulózní drénovaný do dilatované VMG. 
Klasifikace dle Garcia-Monaco, Lasjaunias 1992  rozlišuje I.typ – murální , II. typ – 
choroidální, III.typ – dilatovaná VMG, do níž je drénována přilehlá AVM. 
Klinická symptomatika zahrnuje výskyt hydrocefalus u 38-47%, kongestivní srdeční vadu u 
36-44%  a epileptické paroxysmy v 17% pacientů. 
Grafická diagnostika CT, CTA, MRA, DSA 
Léčba -  endovaskulární techniky – transarteriální, transtorkulární, transvenózní embolizace  

   otevřená operace - uzávěr  přívodných tepen, exstirpace malformace 
    transtorkulární embolizace , drenážní operace hydrocefalu 
     kombinované techniky 
 
Neurovaskulární kompresivní syndromy:  
Jsou zahrnuty pseudotumorózní expanze cévních lézí, konflikty mozkových cév s kraniálními 
nervy a mozkovými strukturami.  
Klinická symptomatika iritační či výpadová dle lokalizace léze. 
Diagnostika CTA, MRA, DSA   
Léčba spočívá  v dekompresi nervových struktur embolizací, klippingem, excisí aneurysmat, 
cévních malformací či odklonem průběhu mozkových cév.   
   
 
41. SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU SPONTÁNNÍHO INTRACEREBRÁLNÍHO 
KRVÁCENÍ  
 

D. Krahulík 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc 
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Spontánní intracerebrální krvácení (ICH) má v současnosti incidenci mezi 13-30 případy na 
100 000 obyvatel během roku. Epidemiologické studie řadí ČR na jedno z předních míst v 
Evropě a ICH tvoří 30-35% ze všech mozkových insultů. Vzhledem k výrazně morbiditě a 
mortalitě ICH má jeho léčba značný sociálně ekonomický dopad. První pohled před érou CT 
na problematiku ICH přinesl v ČR  prof. Beneš a upozornil na zkušenosti japonských autorů s 
velmi časnou  evakuací ICH. Mikrochirugickou léčbou v éře CT se zabýval prof. Smrčka. 
Základní vodítka  pro rozhodování mezi medikamentosní a operační léčbou ICH lze převzít  z 
doporučení  americké společnosti pro léčbu srdečních onemocnění  American Heart 
Association, která   rovněž vyhodnocuje výsledky  studií a pokládá  výsledky  "ultra - early" 
operační léčby  za slibné , ale  zatím nedostatečně otestované.Vyhodnocení  mezinárodní 
studie chirurgické léčby ICH (STICH) podal  Mendelew, ale neprokázal očekávaný benefit 
pro operované. Časový interval byl ale delší než 36 hodin. Zuccarello   ukázal přízivé 
výsledky randomizované studie pro časně operované pacienty, především ve snížené  
tříměsíční morbiditě. Řečtí autoři   v randomizované studii prokázali výrazný prospěch 
operační léčby na souboru 108 nemocných s ICH.  Autor v přednášce shrnuje současný 
pohled na léčbu ICH a představuje grantový projekt probíhající na NCH klinice ve FN 
Olomouc s touto tématikou.  
 
 
FUNKČNÍ MIKROCHIRURGIE KAVERNOMŮ MOZKOVÉHO KMENE 
KASUISTIKY             
  
¹Haninec, P.,  ¹ ² Zvěřina, E. 
 ¹Neurochirurgická klinika 3. LF UK, FN K. Vinohrady 
 ²Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN V Motole, Praha  
 
Od devadesátých let minulého století víme, že tzv. atypické krvácení mladistvých je většinou 
způsobeno kavernomy a navíc víme, že jsou klasickou angiografií nezobrazitelné. Jejich 
dokonalou diagnózu umožňuje magnetická rezonance. Víme, že úplné odstranění znamená 
vyléčení pacienta. Nahromaděné zkušenosti vedly k poznatku, že supratentoriální lokalizace 
je relativně benigní, zatímco infratentoriální a kmenové uložení vede až 7x častěji k invaliditě 
a pacienta ohrožuje na životě. I přes lokalizaci v kmeni se musíme kavernomy snažit 
odstranit. Ve stejné době jako ve světě jsme zahájili jejich operace poprvé i u nás ( 1, 2 ). 
Vycházíme z principu, že operační přístup by neměl zhoršit symptomatologii pacienta. Přístup 
plánujeme ve dvou fázích. Jaký zvolit přístup ke kmeni a hlavně jaký přístup zvolit uvnitř 
mozkového kmene. Vycházíme z toho, že kavernom vede k tzv. dislokované kmenové 
anatomii. Dislokuje jádra a kmenové dráhy a také cévní zásobení. Abychom mohli kmenovou 
dislokovanou anatomii respektovat, postupujeme metodou, kterou jsme označili jako funkční 
mikrochirurgii (2). Jedná se jen o co nejšetrnější mikrochirurgii spojenou s peroperačním 
monitorováním funkcí kmene. Domníváme se, že přes užitečnost navigačních technik, stále 
v kmeni nemohou funkční monitoraci nahradit. Stejně tak ji nemůže nahradit traktografie. Je 
akceptována zásada, že ke kavernomům volíme přístup podle toho, kde jsou nejblíže 
k piálnímu povrchu. Není to však jediná zásada. Některé kmenové incize jsou 
kontraindikované, např. ve střední čáře 4. komory a můžeme ukázat, že dokonce dvojí incize 
ve snaze vyhnout se důležitým drahám a jádrům, vede k nejlepšímu funkčnímu výsledku. Ze 
sestavy 28 kmenových kavernomů, lokalizovaných v mezencefalu, v pontu a v prodloužené 
míše, demonstrujeme uvedené zásady na kasuistikách. 
1. Zvěřina, E.: Chirurgie cévních onemocnění mozku. V: Kalvach, P. a kolektiv: Mozkové 
ischemie a hemoragie. Grada Publisching, Praha, 1997, 440 s, ss. 321 – 351. 
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