UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY a návštěvníky www
Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou část prezentací
vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná
se v žádném ohledu o učební text, ale pouze o doprovodná hesla, případně o krátké
orientační texty nebo schémata, které tak není potřeba, považoval-li by to někdo za
nutné, při přednášce opisovat.
To však nebylo nutné ani doposud – přednášky vnímáme jako jedinečný moment
vysokoškolského studia, při kterém je možné vysvětlit a diskutovat vybranou
problematiku v kontextu širším než umožňuje učebnicový text a nabídnout přemýšlivému
studentovi nahlédnout hlouběji do problému a vyzdvihnout důležité nebo kontroverzní
momenty.

Poruchy neurogeneze

Předkládaný materiál na veřejném www našeho pracoviště tedy v žádném případě
nenahrazuje výklad učitele a jeho komentář a nenahrazuje obrazovou dokumentaci, na
které je většina přednášek postavena. Výklad učitele a jeho obrazová dokumentace
představují pilíř pro pochopení patologie.
Pro nezainteresovaného studenta, který se přednášek neúčastní, nebo pro osobu,
která otevírá dokumenty jako nezúčastněný návštěvník webových stránek, neslouží
níže uvedená heslovitá dokumentace jako studijní materiál, ani nemůže sloužit
k posuzování kvality výuky na naší fakultě.

J. Zámečník

kolektiv učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha
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SHUNT
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Poruchy cirkulace v CNS
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• Progredují
Progredující CMP (Stroke in evolution)

A. typická
typická - hypertenzní
hypertenzní - 80%
lipohyalinó
lipohyalinóza - Charcott Bouchardova aneurysmata
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• antikoagulač
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LOKALIZACE

1. 65 % BG + thalamus
2. 15% pons - záhy smrtelné
smrtelné
3. 8% CRBL - nebezpeč
nebezpečí útisku kmene
4. intraventrikulá
intraventrikulární
rní hemoragie

Epidurá
Epidurální
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- roztrž
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KOMPLIKACE
 zvýš
zvýšený intrakraniá
intrakraniální
lní tlak
 edé
edém mozku s konusy
provalení
provalení do komor = haemocephalus

posthemoragická
posthemoragická pseudocysta

čočkovité
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krvácení
cení mezi kalvou a durou
-->
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- 30.30.- 60. rok života
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sinů
novorozenec ruptura duplikatur
tvrdé
tvrdé pleny

- čočkovitý hematom mezi durou a leptomeninx

subdurá
subdurální
lní hygrom

- incidence: 10 - 15 / 100.000 / rok
-->
--> ruptura vakovité
vakovitého aneuryzmatu Willisova okruhu

•

vrozené
vrozené – „berry aneurysm“
aneurysm“ - časný vě
věk

•

aterosklerotické
aterosklerotické aneuryzma - senium

•

mykotická
mykotická aneuryzmata

