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Abstrct
Backgrounds:

Intracerebral hemorrhage is a type of intracranial hemorrhage (ICH) that occurs within the brain tissue or ventricles. There are many causes of ICH. The most common are hypertensive and amyloid vasculopathies . They can also be a 
complication of brain trauma, vascular malforamtions and some medical procedures. The aim of our work is to present a case of a patient with recurrent ICH being the form of LVAD neurological complications.
Aim:

Our aim is to present a case report of a patient with complication of LVAD.
Case report:

A 52-year-old patient, after LVAD implantation in 2018, was admitted to the Emergency Room due to severe headache, dizziness and vomiting that have persisted for 4 days.A CT scan was performed -ICH of the right cerebellar hemisphere and 
the worm.Angio-CT of the head was performed, there were no deviations from the norm. In the CT scan of the head, 18 days after admission, a new absent hemorrhagic focus in the right hemisphere of the brain was detected. During hospitalization, the 
patient's condition remained stable, subsequent hemorrhagic foci in the brain occurred without the appearance of a neurological deficit. The patient received anti-edema, anti-emetic and analgesic treatment with improvement of general condition. The 
anticoagulation therapy could have not been stopped due to the LVAD system.Due to the observed decreases in hemoglobin, gastroscopy was performed and gastritis was diagnosed.
Conclusions:

The use of LVAD carries a risk of complications. In order to avoid peripheral embolisation there is a need for anticoagulation. At the other hand, ICH may occur as a complication of anticoagulant treatment. Therefore, an individualized approach 
and appropriate prevention should be applied for each patient.
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OPIS PRZYPADKU

•52-letna pacjentka - LVAD od 2018 r.

•SO R-si lny ból głowy, zawroty głowy i 
wymioty od 4 dni

*TK- krwotok śród mózgowy w robaku i prawej 
półkuli móżdżku

*ąngjo-TKgłowy - prawidłowe

LVAD
LVAD - system wspomagania 
lewokomorowego (LVAD: left ventricular 
a^sist deyice), stosowany jako:
* rTpomost" do transplantacji serca
• leczenie docelowe

Wprowadzenie VAD wymaga dostępu do 
serca przez:
-sternotomie - podłużne nacięcie mostka
- mi^ - niewielkie boczne
nacięcie klatki piersiowej
- drogą przezna czyni ową

•18 dni po przyjęciu - TK głowy-> nowe 
ognisko krwotoczne w prawej półkuli mózgu

•Kolejne ogniska krwotoczne w mózgu - bez 
pojawienia się deficytu neurologicznego

• leczenie przeciwobrzękowe, 
przeciwwymiotne i przeciwbólowe -> 
poprawa stanu ogólnego

•LVAD => utzymanie leczenia 
przeciwzakrzepowego

LVAD:
-pompy rotacyjne
r pompy odśrodkowe centryfugalne 
^systemy do poza ustrojowej oksygenacii 
przęzHonowęi (ECM O)
-pompy pulsacyjne
'r średnioterminowego wspomagania 
czynności komór (ABIOMED BVS 500, 
POLCAS);
^długoterminowego wspomagania czynności 
komór (także całkowicie wszczepialne).

U naszej pacjentki zastosowano pompę 
rotacyjną wspomagającą serce III generacji.

WNIOS 
KI

Elementy LVAD stanowią „obce powierzchnie” dla krwi.
Krew, która opuszcza łożysko naczyniowe, w kontakcie z obcymi powierzchniami zaczyna krzepnąć. 

Pacjenci z LVAD muszą otrzymywać leki przeciwzakrzepowe.
Skutkiem ubocznym stosowania leków przeciwzakrzepowych są krwawienia m.in. udary krwotoczne . 

Dla każdego pacjenta z LVAD należy zastosować zindywidualizowane podejście i odpowiednią 
profilaktykę.

•„Nowości w mechanicznym wspomaganiu krążenia”
Agnieszka Starska, Radosław Smoczyński, Piotr Suwalski
•„Urządzenia do mechanicznego wspomagania niewydolnego serca - nieoczekiwane korzyści” Tomasz Pasierski, Małgorzata Buksińska-Lisik
• https://stanfordhealthcare.Org/medical-treatments/l/lvad.html
• http://www.wada-serca.pl/dorosli/serce/ecmo-2
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