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Incidence, Mortalita,Prognóza

� ICH – 10 až 17% všech CMP
� Incidence je vyšší u černochů, Hispánců a Asiatů ve 

srovnání s bělochy
� 30-denní mortalita v korelaci s velikostí a lokalizací:

(Broderick 1993)

< 30 cm³ 30-60 cm³ > 60 cm³
BG                          23%             64%               93%
Lobární 7%             60%               71%
Cerebellární 57%              75%                          



Prognóza

� Nezávislé prediktory 30-denní mortality
(Hemphil 2001)

� Objem ICH
� GCS při přijetí
� Věk nad 80 let
� Infratentoriální lokalizace ICH
� Přítomnost krve v komorách



Komplikace ICH

� Následná progrese krvácení (Brott 1997)

do 4 hodin u 26% pacientů
do 20 hodin u dalších 12% pacientů

� Nárůst objemu ICH nejméně o 33% dle CT
� Prediktory expanze ICH:  iniciální objem, 

nepravidelný tvar, časná progrese, hepatopatie, 
hypertenze,hyperglykémie, abúzus alkoholu, 
hypofibrinogenémie (Kazui 1996)



Komplikace ICH

� Intraventrikulární krvácení (IVH)
U 36-50% spontánních ICH navíc IVH
30-denní mortalita zvýšena o cca 43% (Tuhrim 1999)
Hydrocefalus je další nezávislý prediktor mortality (Diringer 1998)

� Mozkový edém
V akutní i subakutní fázi, může se zvětšovat do 14 dnů (Zazulia
1999)

� Perihemoragická ischémie
MRI studie prokázaly hypoperfuzi, nikoliv ischémii (Schellinger
2003)
PET studie: redukce CBF konzistentní s oligémií a diaschýzou
(Powers 2001) 



Diagnostika

CT:

� Senzitivita ověřena
� Akutní hemoragie – hyperdenzní, 40-60 HU
� Výjimečně izodenzní - nízký HTK (nízká

koncentrace Hb)
� Později izodenzní - hypodenzní – pokles denzity

o 2 HU/den 







Diagnostika

MR: 1,5 Tesla

� Zobrazení ICH závisí na mnoha technických a 
biologických faktorech, síle magnet. pole, sekvencích, 
stáří ICH apod. (Gomori 1988)

� Hyperakutní hematom izointenzní v T1 a hyperintenzní
v T2 vážených obrazech

� Methemoglobin subakutního hematomu (>7 dní) 
způsobuje projasnění v T1, T2

� Chron. stadium – tmavý lem hemosiderinu typicky v T2







Diagnostika

� Pacienti s ICH dle CT v lokalizaci typické pro 
hypertenzní ICH ale mladí nebo normotonici
vyžadují další vyšetření:

� MR, MRAG
� CTAG, nebo DSA
� Stejně platí pro lobární hematomy
� Mnohočetné kortiko-subkortikální staré

hemoragie v T2 MR – susp. amyloid. angiopatie
(van Straaten 2004)



Diagnostika

� MRI je optimální zobrazovací metoda k 
průkazu „low flow“ cévních malformací
(kavernom), prokrvácených TU

� CTAG i MRAG  jsou metodou volby k 
průkazu durální trombózy splavů jako 
příčiny ICH

� DSA je optimální pro diagnostiku „high
flow“ cévních malformací



Doporučení ESO

� Senzitivita u ICH i SAK je obdobná u CT i MR, pokud 
zahrnuje T2 a PD vážené obrazy. CT monitoring 
pacientů je dosud stále jednodušší (úroveň A).

� Kromě CT kontroly za 24-48 hodin není nutné další
zobrazovací vyšetření u hypertoniků s ICH v typické
lokalizaci (úroveň B).

� V případě nutnosti urgentní evakuace nehypertenzního 
hematomu by měla být doplněna CTAG, nebo 
alternativně MRAG, DSA (třída IV).



Doporučení ESO

� Nehypertonická krvácení - vyšetření vaskulární
patologie:

� MR  u susp. kavernomů, amyloid. angiopatie
� CTAG nebo MRAG  u durální trombózy splavů
� DSA – ruptura aneurysmatu, piální, durální AVM 

(odloženě vyjma ruptury aneurysmatu)
(třída IV)



Emergency management a obecná
terapie
� 5 hlavních terapeutických intervencí u ICH:

1. Obecná terapie – neliší se zásadně od ischemických
iktů
2. Specifická terapie – proti expanzi ICH, nyní
předmětem RCT
3. Prevence a léčba komplikací
4. Časná sekundární prevence – redukce incidence 
časných recidiv
5. Časná RHB   



Obecná terapie a monitoring

� IJ (SU) – redukce mortality, zvýšení šance na 
dobrý funkční outcome u všech CMP (Diringer
2001)

� Všichni pacienti s ICH by měli být léčeni na IJ 
nebo JIP

� Přeživší pacienti po ICH mají lepší funkční
prognózu než po ischemických iktech (Paolucci
2003)

� Monitorace FF, neurostatus (NIHSS, GCS, 
mRS,…)



ESO doporučení

� Všichni pacienti s ICH by měli být léčeni 
na IJ nebo JIP.

� Kontinuální monitorace vitálních funkcí se 
doporučuje v prvních 48-72 hodinách od 
začátku CMP (úroveň C)



Obecná terapie a monitoring

� Obdobně jako u iCMP:
� Péče o kardiopulmonální systém
� Management vodního hospodářství a metabolismu
� Léčba zvýšeného intrakraniálního tlaku
� Léčba záchvatů
� Profylaxe hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, 

dysfagie, aspirační pneumonie, 
� jiných infekcí a dekubitů

� Následující doporu čení zahrnují pouze odlišnosti od iCMP



Management krevního tlaku

� Stěžejní problém, ale stále kontroverzní

� Redukce TK u akutního ICH může zabránit 
progresi hematomu a snížit riziko rebleedingu

� Redukce perfuzního tlaku může ovlivnit CBF v 
případě zvýšeného ICP

� Data z RCT sporá

� Prospektivní studie - N=27, TK < 160/90 mmHg
– nárůst objemu ICH jen u 9% (Qureshi 2005)



Management krevního tlaku

� Pacienti s CMP mají často AH a jejich mozková
autoregulace je modifikována
Fyziologicky je CBF konstantní s MAP 80-140 mmHg
Pacienti s CMP a AH mohou lépe tolerovat vyšší MAP 

� MAP by měl být postupně pod 130 mmHg u 
osob s chronickou AH (max. o 20%), ale ne pod 
84 mmHg (Morgenstern 2004)

� V případě možnosti monitorace ICP by měl být 
TK řízen dle CPP (CPP=MAP-ICP).



ESO doporučení

� Neodkladná (opatrná) antihypertenzní terapie je 
doporučena u iktů se srdečním selháním, disekcí aorty, 
AIM, akutním renálním selháním (třída IV)

� I.v. antihypertenziva s krátkým poločasem jako léky první
volby vzhledem k optimální terapeutické kontrole

� Nepodávat orálně nifedipin, zabránit rapidnímu snižování
TK

� Doporučená antihypertenziva: labetalol, urapidil, 
nitroprusid, enalapril, furosemid



ESO doporučení

� Rutinní snižování TK se nedoporučuje.
� Léčba se doporučuje, pokud při opakované měření TK 

dosahuje (třída IV):
� U hypertonik ů:

Systolický > 180 mmHg a nebo diastol. >105 mmHg
Cílová hodnota:  170/100 (MAP 125) mmHg

� U normotonik ů:
> 160/95 mmHg
Cílová hodnota:  150/90 (MAP 110) mmHg

� Limit redukce MAP:  < 20%
� ICP:  CPP > 70 mmHg



Management zvýšeného 
nitrolebního tlaku
� ICH + zvýšený ICP, m. edém a mass efekt jsou 

asociovány s vyšší morbiditou a mortalitou

� Hodnota invazivní monitorace ICP jako doplněk ke 
klinickému a radiologickému monitoringu nebyla dosud 
prověřena

� Cílem léčby zvýšeného ICP je dosáhnout CPP v rozmezí
70-100 mmHg

� Hlavní nechirurgické metody:
1. Profylaxe ↑ICP
2. Terapie

� Kortikosteroidy jsou KI v akutní fázi ICH (Poungvarin 1991)



Terapie - ICP

� Profylaxe  ICP

• Elevace hlavy     30°
• Bolest                              analgetika
• Agitovanost, úzkost         benzodiazepiny
• Nausea, vomitus antiemetika
• Záchvaty                         antikonvulziva



Terapie - ICP

� Edém mozku

• Glycerol 10% 500 – 1000 ml /den
• Analgosedace, intubace, myorelaxace
• Monitorace ICP
• Zvážení NCH intervence, hypotermie



Terapie - ICP

� Kritický ICP

• Mannitol 20%                 100 ml bolus i.v.
• Hyper-HES                     150 ml bolus i.v.
• NaCl 7,5%, HES 5%      150 ml bolus i.v.
• Hyperventilace
• Barbituráty (thiopental)   250 mg bolus i.v.

burst-suppression



ESO doporučení

� Kontinuální monitorace ICP má být zvážena u pacientů
vyžadujících UPV při následné terapeutické opci (třída 
IV)

� Terapie zvýšeného ICP by měla být zahájena, pokud je 
deteriorace způsobena narůstajícím edémem (třída IV)

� Léčba zvýšeného ICP zahrnuje podání Glycerolu, 
mannitolu, Hyper-HAES a krátkodobou řízenou 
hyperventilaci (třída IV)



Epileptické záchvaty

� Incidence posthemoragických záchvatů je vyšší
než u ischemických iktů (Vespa 2003)

� Záchvaty se objevují u více než 30% ICH (Vespa
2003)

� Častější u lobárních hematomů (Passero 2002)

� Záchvaty a elektrofyziologická epi aktivita jsou 
asociovány s neurologickým zhoršením a s 
posunem středočárových struktur (Varelas 2005)



ESO doporučení

� Časná profylaxe epi paroxysmů se obecně
nedoporučuje, ale může být zvážena selektivně u 
lobárních ICH

� AE podávat u těchto pacientů 7 dnů, potom vysadit
� Znovu AE zavést jen při výskytu dalšího záchvatu
� V ost. případech AE až při výskytu záchvatů
� Podávat 30 dnů, potom dávku snížit, event. léčbu 

přerušit
� Při výskytu dalšího záchvatu zavést chronickou AE 

terapii. (úroveň C)



Prevence DVT aTEN

� Prospěšnost kompres. punčoch nebyla 
prokázána u ICH

� Heparin a LMWH redukuje žilní komplikace, ale 
efekt je oslaben zvýšeným výskytem krvácivých 
komplikací (Gubit 2000)

� Heparin (5000 j.s.c.) aplik. od 2.dne po ICH 
redukuje riziko PE ve srovnání s pozdějším 
podáním, přičemž riziko rebleedingu není
zvýšeno (třída III, úroveň C) 



Prevence DVT a PE

� 7.konference ACCP doporučuje (Albers 2004):

� Iniciálně použití intermitentní pneumatické
komprese k profylaxi DVT/PE u ak. ICH

� Nízkou dávku heparinu (LMWH) od 2. dne u 
neurologicky stabilních pacientů

� Dle antitrombotika pomocí aPTT nebo anti-FXa
monitorovat úroveň antikoagulace.



ESO doporučení

� Kompresivní punčochy a intermitentní
pneumatická komprese se doporučuje jako 
prevence trombembolizace u pacientů s parézou 
končetiny od počátku léčby (třída IV)

� Nízké dávky heparinu nebo LMWH podat po 24 
hodinách, zvl. u pacientů s vysokým rizikem 
trombembolismu (třída IV)



ESO doporučení

� Ostatní všeobecná opatření jako u iCMP
(úprava hyperglykémie, hypertermie, 
bilance tekutin, nutrice,..)

� Časná mobilizace a rehabilitace se 
doporučuje, pokud není intrakraniální
hypertenze (třída IV)



Specifická terapie akutního ICH

� Chirurgická
Důkazy z RCT pro časnou operaci

� Hemostatická terapie



Hemostatická terapie

� FAST- RCT fáze III s rFVIIa do 4 hodin od 
vzniku ICH , 20 a 80 ug/kg (Mayer 2008):

� Redukce expanze hematomu

� Mortalita nesnížena
� Klinický výsledek po 3 měsících nezlepšen
� Signifikantní navýšení arteriálních 

trombembolických příhod (subendokardiální IM)   



ESO doporučení

� Zvážit kraniotomii při deterioraci vědomí
(GCS 12 – 9-8 a méně), pokud jde o ICH  
subkortikálně do 1 cm pod povrchem a 
nezasahuje BG nebo o cerebellární
lokalizaci (úroveň C)

� Kraniotomie nepřináší benefit u hlubokých 
ICH. Stereotaktická aspirace může být 
zvážena při mass efektu (třída IV)



ESO doporučení

� Pokud nebudou k dispozici další data o 
efektu a bezpečnosti, rFVIIa by neměl být 
používán mimo RCT. (úroveň B)

� Zevní drenáž (komorová, lumbální) může 
být zavedena u hydrocefalu. Lumbální
drenáž je KI u obstrukčního hydrocefalu. 
(třída IV)



ESO doporučení

� Management AVM:

� Kombinace terapeutických metod (observace, 
embolizace, excize, cílená radioterapie) se 
zvažuje v době krvácení. Chirurgická léčba 
odloženě během cca 2-3 měsíců (třída IV)

� Neodkladná evakuace hematomu s excizí AVM 
min. 3 cm průměru při zhoršení vědomí pacienta 
(třída IV)



ICH a orální antikoagulační terapie

� Roční riziko ICH: 0,3-3,7% při INR 2,0-4,5 
(Steiner 2006)

� Každé zvýšení INR o 0,5 zvýší riziko 
krvácení 1,4 x (SPIRIT 1997)

� Warfarin je prediktor expanze ICH (OR: 
2,6) – až o 54% za 7 dní (Fibotte 2004)



ESO doporučení

� U pacientů s OAT asociovanou s ICH a INR nad 
1,4: (vše třída IV)

� 1. OAT by měla být přerušena, INR 
normalizováno s protrombinovým komplexem 
nebo ČMP. Přidat vitamin K i.v.

� Opětovné nasazení OAT nejdříve po 10-14 
dnech v závislosti na předpokládaném 
trombembolickém a hemoragickém riziku



Sekundární prevence ICH

� Antihypertenzní terapie

� Roční riziko recidivy hypertonického ICH: 4,0-
5,4% (Chen 2001)

� 70% recidivujících ICH může být fatálních
� PROGRESS(2001): perindopril/indapamid snížil 

riziko recidivy iktu o 28% oproti placebu.

� Efekt větší u hemoragických CMP (RRR: 50%, 
95% CI: 33-74%)







Sekundární prevence ICH

� Abúzus alkoholu

� Meta-analýza: alkohol v dávce nad 
60g/den zvyšuje RR CMP, nízká dávka 
12-24 g/den je protektivní u ischem. iktů.

� Žádný důkaz podporující užívání alkoholu 
v prevenci ICH



Sekundární prevence

� Protidestičková terapie

� Není důkaz o zvýšeném riziku rebleedingu
(Viswanathan 2006)



Sekundární prevence
ESO doporučení

� Kompenzace hypertenze po ICH je silně
doporučena (nejefektivnější způsob snížení
morbidity, mortality a recidiv)
(úroveň A)

� TK by měl být snížen ACE inhibitory a diuretiky 
(úroveň A)

� Efekt ostatních antihypertenziv nebyl dosud 
potvrzen kontrolovanými studiemi



ESO doporučení

� Přes nedostatek důkazů se doporučuje osobám 
se zvýšeným BMI redukční dieta, snížit příjem 
soli, nekouřit (třída IV)

� Zákaz požívání excesivního množství alkoholu 
(třída IV)

� Protidestičkovou terapii individualizovat dle 
předpokládaného rizika recidivy ischemické či 
hemoragické příhody. (třída IV)




