
Cíl studie: Cílem této studie bylo ověřit dále stanovené hypotézy, tj. stanovení koncentrací energetických 

metabolitů v akutní fázi po SAK a definování jejich vztahu ke vstupním klinickým a zobrazovacím parametrům 

a výslednému klinickému stavu pacientů 1 měsíc po krvácení. Dále jsme studovali vztah poměru L/P (> 30) a 

ICP resp. CPP a souvislost mezi koncentracemi glycerolu ve 2 kompartmentech (mozkové intersticium a sérum).                   

Typ studie: Retrospektivní klinická studie                                                                                 

Soubor a metodika: V období od 2012 do 2015 jsme zavedli katetr mikrodialýzy a čidlo pro měření ICP 

v rámci multimodální monitorace celkem 15 pacientům po subarachnoidálním krvácení. Multimodální 

monitoraci jsme celkem prováděli 84 dnů a zpracovali z ní souhrnně 10080 číselných údajů. U 7 pacientů jsme 

současně s multimodálním monitoringem stanovili také sérové koncentrace glycerolu. Zahájení monitorace vždy 

navazovalo na obliteraci zdroje krvácení a to buď chirurgickou nebo endovaskulární technikou.                                            

Výsledky:  Koncentrace pyruvátu v průběhu prvních 24 hodin monitorace byla nižší ve skupině pacientů 

s globálním edémem mozku (GEM) (p = 0,01). Hodnoty poměru L/P v průběhu prvních 24 hodin monitorace 

byly vyšší ve skupině  pacientů  s globálním edémem mozku  (p = 0,004). Ve skupině pacientů Hunt-Hess st.4 

byly naměřeny vyšší hodnoty poměru laktát/pyruvát ve srovnání se skupinou pacientů Hunt-Hess st.1-3 (p = 

0,04). Ve skupině pacientů s minimálně jednou epizodou metabolické krize (L/P > 40, glukóza < 0,7 mmol/l.) 

v průběhu celého  monitorovaného období jsme prokázali horší klinický výsledek 1 měsíc po SAK 

(modifikovaná Rankin škála- mRS 4-6, p = 0,01). Z 832 hodin monitorace při kterých byl poměr laktát/pyruvát > 

30 jsme zaznamenali ve 193 případech ICP > 20 torů což činilo 23 %. Ze 193 hodin monitorace, při které jsme 

zaznamenali ICP > 20 byla simultánní hodnota poměru L/P  > 30 ve 170 hodinách což činilo 88 %. Vyšší 

hodnoty poměru L/P byly spojeny s nižšími hodnotami CPP (p = 0,04). U 4 pacientů ze 7 se potvrdil statisticky 

významný vztah mezi koncentrací glycerolu v séru a mozkovém interstíciu.                                                                                                               

Závěr: Globální edém mozku a vstupní klinický stav po SAK lze definovat vybranými parametry měřenými 

mozkovou mikrodialýzou. Přítomnost metabolické krize představuje negativní prognostický znak 

neuspokojivého klinického výsledku 1 měsíc po SAK. Vyšší hodnoty poměru L/P souvisí více s perfuzním 

tlakem nežli s tlakem nitrolebním. U části pacientů po SAK lze vystopovat korelaci mezi koncentrací glycerolu 

v séru a mozkovém intersticiu.   

 

 

 

 


