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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás přivítat v Hradci Králové na XXI. 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. Michael Bartoš 
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NEUROTRAUMTOLOGIE V ČECHÁCH ZA POSLEDNÍCH 30 LET – VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A 
PERSPEKTIVY 
 
P. Suchomel 
Neurochirurgické oddělení KNL Liberec 
  
 
 
PATHOPHYSIOLOGY OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AND NEUROPROTECTION 
 
M. Smrčka 
Neurosurgical Department University Hospital Brno 
 
The important terms in this topic are: 1) primary and secondary brain injury and 2) focal 
and diffuse brain injury. 
Primary injury is a structural damage to the brain parenchyma, which occurs in the moment 
of injury. Primary injury in its focal appearance is for example cerebral contusion and 
traumatic intracerebral hematoma. Primary diffuse injury is cerebral concussion and diffuse 
axonal injury. Currently there is no possibilty to repaire this type of damage. Therefore a 
great attention is payed to study the secondary brain injury. Here we take into consideration 
some systemic influence (hypotension, hypoxia) and then the issues of brain edema, 
intracranial and perfusion pressures,molecular and biochemical mechanisms after the brain 
injury. 
 
1. Primary injury 
 
In terms of biomechanics primary brain injury is usually caused by a hit of a subject to the 
head by a dynamic force in a very short time interval (20-200 ms). This is addressed as a 
contact mechanism. Small subject may cause impressive fractures or an open injurie, large 
contact surfaces cause more frequently linear fractures. Besides fractures also contusions 
develop, usually in the site of the impact but even in the opposite site, so called „par contre 
coup“ mechanism. 
Sometimes the brain injury may arise also without the contact with the head by a pulse 
mechanism on the basis of acceleration and deceleration, for example during the abrupt 
movement of the cervical spine, so called inertial injury. The longer the time of the 
acceleration, the deeper the forces propagace into the brain tissue and various types of 
diffuse axonal injury may evolve. In short-term accelerations the stress occurs mainly on the 
brain surface with the development of focal injuries and subdural hematomas due to torn 
bridging veins. 
In penetrating gun shot injuries the most important issue is the projectile velocity. There is 
an increasing tissue distruction with the increasing kinetic energy. There are cavitations and 
shock waves in these rapid shots due to compression and decompression of the adjacent 
tissues. Thus primary necrosis evolves which reaches far from the shooting canal. 
Both closed and penetrating head injuries might be complicated by various types of 
hematomas. Epidural and subdural hematoma, however, affects the brain tissue secondarily, 
on the basis of cerebral compression. Intracerebral hematomas are in 80-90% located in the 
frontal and temporal white matter. The pathophysiology of so called „delayed“ traumatic 
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intracerebral hematoma is not completely clear. This type of hematoma affects 0,6-7,4% of 
head trauma patients and mortality rate of this complication is as high as 35-40%. It occurs 
in the interval from 6 hours to 30 days after the injury and might appeare both in contusion 
tissue as well as in CT scan intact brain. 
Traumatic subarachnoidal hematoma belongs also among the primary focal lesions. Trauma 
is the most common cause of this type of hematoma.  
Considering diffuse injurie we usually talk about cerebral concussion and the diffuse axonal 
injury. The term concussion is used to describe the reversible traumatic cerebral disfunction. 
There is typically a short-term unconsciousness (within 10 minutes), after which the 
neurological function returns to normal. There is a normal CT scan. The concussion is now 
considered to be the mildest type of diffuse axonal injury. The severity of the diffuse axonal 
injury depends according to the biomechanical studies on the extent of the acceleration and 
deceleration mechanisms. There is a disruption of axons and vessel tearing in the brain stem 
and in corpus callosum in the severe diffuse axonal injuries 
 
2. Secondary injury 
 
Secondary (ischemic) brain injury after the head trauma is often enhanced by the presence 
of systemic hypoxia and hypotension. Hypoxia occurs frequently in the link with the 
aspiration to the breathing pathways and in the chest injury. Hypotension is usually defined 
as a systolic pressure lower than 90 mmHg. Its occurence in the connection with the severe 
head injury practically doubles the mortality (55% versus 27%) 
Often the hypotension occurs secondarily on the basis of the shock state, particularly in the 
bleeding to the chest, abdomen or pelvis. In the context with posttraumatic intracranial 
hypertension, the hypotension means a further decrease of cerebral perfusion pressure. 
There are other systemic variables with negative influence, such as hypercapnia, which 
increases cerebral edema due to vasodilatatory effect. On the other hand hypocapnia (pCO2 
less then 30 mmHg) is also undesirable, because of vasoconstriction and the restriction of 
blood flow. Highly unwanted systemic insult is from hypothermia, especially above 39 ºC, 
due to increased release of excitatory aminoacids and an impaired function of proteinkinase 
C. Hyperglycemia and hypoglycemia have also a negative effect on the brain metabolism. 
Except for systemic insults there are also intracranial pathophysiological mechanisms which 
influence the development of secondary brain injury. 
Cerebral edema is very frequent after the severe head injury. The most important types of 
cerebral edema are vasogenic and cytotoxic edema. 
Vasogenic edema arises primarily in the white matter. Mechanical trauma of the cerebral 
tissue and vascular endothelium disturbs the integrity of the blood-brain barier. Therefore 
there is a leak of the fluid and plasmatic proteins into the extracellular space. These proteins 
further worsen the edema on the basis of the changed oncotic gradient. Cytotoxic edema is 
mostly expressed in the gray matter. Sometimes it is called ischemic because it usually 
developes due to disturbed cerebral blood flow. The cerebral metabolism is therefore 
deteriorated and the function of the membrane ion channels is disturbed. Water enters into 
the intracellular space together with sodium and edema evolves. 
Cerebral hyperemia (swelling) might be another cause of increased intracranial pressure. 
The reason is probably the damage of vasoregulatory centres in hypothalamus and brain 
stem. Vasoparalysis leads to increased cerebral blood flow (CBF) and cerebral blood volume 
which then increases intracranial pressure and decreases the venous outflow. 
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Very important factor in the pathophysiology of traumatic brain injury is intracranial 
hypertension. It may be caused by cerebral edema, by the presence of intracranial 
hematoma or by the disturbance in cerebrospinal fluid passage. The normal values of 
intracranial pressure (ICP) in the adult in the horizontal position are between 7 – 15 mmHg. 
The values above  20 mm Hg are generaly considered as pathological.  
According to the so called Monro-Kellie´s hypothesis the skull cavity is a rigid case of a fixed 
volume which consists of three non-compressible compartments: brain tissue, blood and 
cerebrospinal fluid. If there is an increase in the volume of some of these compartments, the 
volume of some other has to be decreased to maintain the ICP stationary. 
The influence of the volume changes inside the skull on the ICP depends on the state of the 
compensatory mechanisms. It matters how much cerebrospinal fluid can be moved from the 
skull cavity to the spinal canal, how much can be decreased the cerebral blood volume in the 
cerebral vessels and what is the state of the brain tissue elasticity. According to so called 
pressure-volume curve the ICP raises after the exhaustion of these compensatory 
mechanisms exponentially. 
 
Picture 1: Pressure-volume curve. First raise of volume does not mean increase in ICP, with 
further volume increase the raise of ICP is exponential. From Youmans, Neurological Surgery, 
4. edition, 1996.  
 
 

 
 
 
After the exhaustion of these mechanisms may rapidly increasing ICP cause movements of 
brain tissue and a formation of so called cerebral herniation. If the expansive forces work 
unilaterally, the midline shift appears. So called subfalcine (cingulate) herniation evolves, 
when the brain tissue of the frontal or parietal lobe is stuck under the free edge of the falx. 
Even ischemia in the area of pericallosal arteries may develop. Very frequent is temporal 
lobe herniation into the tentorial incisura (transtentorial herniation, conus temporalis). The 
transtentorial herniation was first described by Meyer in 1920.  
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Picture 2.: The principle of transtentorial herniation. Temporal lobe is pushed into the 
tentorial incisura with the pressure on the brain stem, oculomotor nerve and posterior 
cerebral artery. From Youmans, Neurological Surgery, 4. edition, 1996.  
 

 
 
In posterior fossa lesions or as a continuation of the shift from the supratentorial 
compartment so called tonsilar herniation may develop. Cerebellar tonsils get bellow the 
level of foramen magnum, the great cistern is obliterated and there is a direct pressure on 
the brain stem. This mechanism may lead very rapidly to the breathing arrest and death. 
 
Many authors think that cerebral perfussion pressure (CPP) is much more important then 
ICP. CPP is defined as MABP – ICP (MABP = mean arterial blood pressure). In patients with 
severe head injury we try to keep the CPP above 70 mmHg. The importace of CPP is in its 
relation with CBF. The relation between CBF and CPP is expressed by so called 
autoregulatory curve. Normally CBF is not changed if CPP is between 40 and 160 mmHg, 
bellow 40 mmHG CBF dramatically decreases. In patients with severe head injury the 
autoregulation may be disturbed. 
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Picture 3: Autoregulatory curve.Normal autoregulation. Between 40 to 160 mmHg of CPP 
there are no changes in CBF. 

 
 
 
 
Let is the secondary brain damage after the head injury started by mechanical axonal 
damage, ischemia and hypoxia of the brain tissue, vasogenic edema or increased ICP, there 
are common pathophysiological manifestations on the cellular and subcellular level which 
lead finally to the cell death. 
The fundamental role in the cell pathophysiology of the traumatised brain belongs to so 
called excitatory aminoacids (glutamate, aspartate), which are released after the 
mechanical brain damage. According to this concept the hyperstimulation of the neurons 
leads finally to their death. These amins activate the sodium and calcium intracellular influx 
and activate the phospholipase C. The pathological increase in the intracellular calcium 
concentration is usually considered to be the key mechanism leasing to the cell death. The 
increased level of intracellular calcium leads then to disturbed oxydative phosphorylation 
and to inappropriate activation of intracellular enzymes. The lipolysis is started leasing to 
disturbed membrane functions with the formation of diacylglycerids, lipophospholipids, free 
fatty acids and the platlet activating factor. 
The disturbance of protein phosphorylation leads to disrupted gene transcription and to 
activation of apoptosis. Proteolysis leads also to desintegration of microtubules and the 
cytoskeleton. Calcium further activates some enzymatic systems with formation of free 
radicals. Their main source is the arachidonic acid. The hydroxyl radicals then start to oxidise 
the membranes in the process known as lipid peroxidation. 
There is a chain oxidative reaction among the lipids in the membranes which spreads also to 
the  membrane lipoprotiens, which means the ion channel damage. A destruction of a large 
part of cerebral parenchyma, which was not primarily disturbed, may  occur. 
Moreover in the phase of secondary ischemia there is a decrease of an oxidative 
phosphorylation and the energy is gained from the anaerobic glycolysis. The result is an 
excessive accumulation of lactate and there is not enough energy for proteosynthesis. 
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Picture 4: The basic biochemical mechanisms leading to the cell destruction caused by the 
brain trauma. 
 
 
z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuroprotection 
The strategies for neuroprotection approaches are basically pharmacollogical and non-
pharmacological. Unfortunately, even though many of these approaches have shown a 
beneficial effect in animal models, practically all of the phase III clinical studies have failed. 
The pharmacological approaches which are currently under investigation are targeting 
excitotoxicity, oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction, blood-brain barier 
disruption, edema, apoptosis and others. The drugs studied are: statins, progesterone, 
cyclosporine A, erythropoetin, cell cycle inhibitors, cannabinoids, magnesium, citicoline and 
many others. The non-pharmacological approaches include for example cell/gene therapy, 
vaccines, hyperbaric oxygen therapy, deep brain stimulation, hypothermia. None of these 
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approaches and drugs is being used widely clinically except for hypothermia. Mild 
hypothermia 33-35°C has minimal side affects and has been proved to lower ICP. 
 
Recommended reading: 
Neurotrauma: New insights into patology a treatment: John T.Weber, Andrew I.R.Maas, 
Elsevier, 2007 
 
Head injury: Pathophysiology and management: Peter L. Reilly, Ross Bullock. Hodder Arnold, 
2005. 
 
Neuroprotection for traumatic brain injury: translational challenges and emerging 
therapeutic strategie. David J. Loane, Alan I.Faden. Trends in Pharmacological Science, vol. 
31(12), 2010, p. 596-604. 
 
Neuroprotection in traumatic brain injury: a complex struggle 
against the biology of nature.Joost W. Schoulen, Curr Opin Crit Care 13:134– �142.  2007 
Lippincott Williams & Wilkins. 
 
 
 
 
EVIDENCE-BASED MEDICINE V NEUROTRAUMATOLOGII 
 
V. Vybíhal, M. Smrčka, V. Juráň, L. Nekulová 
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno 

 
Pojem evidence-based medicine neboli medicína založená na důkazech se v literatuře 
poprvé objevuje v 90. letech 20. století. Znamená vědomé, zřetelné a soudné používání 
současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty. 
Nicméně lékař by měl nadále užívat svých klinických zkušeností a dovedností a brát ohled na 
konkrétního pacienta. Medicína založená na důkazech je založena na teorii 
pravděpodobnosti a konkrétní jedinec se může obecným pravidlům vymykat. Je nutno 
počítat také s možností nepřesností daných systémovými chybami (bias). 
Úroveň důkazů označuje stupeň významnosti dané informace podle zdroje, ze kterého 
pochází. Nejvyšší stupeň mají důkazy získané z meta-analýzy randomizovaných 
kontrolovaných studií. Následují pak důkazy získané alespoň z jedné randomizované 
kontrolované studie, důkazy získané z jedné dobře navržené kontrolované studie bez 
randomizace, srovnávací a retrospektivní studie, kazuistiky nebo stanoviska komisí 
odborníků nebo uznávaných autorit.  
Na základě úrovně důkazů pak vznikají standardy, doporučení a možné postupy (alternativy). 
Standard tvoří v medicínské praxi postup, jehož podkladem jsou přesně definované výsledky. 
Jeho správnost je doložena velkým množstvím klinických studií. Standardy odrážejí vysoký 
stupeň jistoty a jsou platné v nejrůznějších podmínkách. Doporučení jsou spojena s výstupy, 
které nemusí platit obecně. Jejich použití většinou vede k předpokládaným výsledkům, ale 
pod vlivem komplikujících faktorů lze očekávat i výsledky odlišné. Představují nižší stupeň 
jistoty než standardy, a proto by měla být užita spíše pro podporu než pro prosazení 
optimální praxe. Možné postupy (alternativy) jsou založeny na názorech, které jsou 
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podloženy vědeckými důkazy. Pro vysoký stupeň nejistoty jsou užívány především ke 
stimulaci diskuze a k podpoře dalšího vývoje. 
V neurotraumatologii existují doporučení (guidelines) pro terapii o pacienty 
s kraniocerebrálním traumatem s důrazem na chirurgickou léčbu epidurálních a subdurálních 
hematomů, parenchymových lézí, expanzivních lézí zadní jámy lební nebo impresivních 
fraktur. Léčba pacientů s kraniocerebrálním poraněním je komplexní a začíná již 
v přednemocniční fázi. Její součástí je řádný monitoring pacientů, péče o homeostázu, 
udržování adekvátního krevního tlaku a oxygenace, farmakoterapie včetně hyperosmolární 
terapie, používání anestetik, analgetik a sedativ, užití hyperventilace, nutrice, chirurgická 
terapie zaměřená především na evakuaci hematomů nebo na dekompresi v případech jinak 
terapeuticky neovlivnitelného elevovaného intrakraniálního tlaku aj. Po zvládnutí akutní fáze 
kraniocerebrálního traumatu pak následuje péče rehabilitační, kognitivní trénink, 
farmakoterapie, psychoterapie a případná alternativní terapie. 
Existuje řada studií, které se zabývají dílčími aspekty péče o pacienty s kraniocerebrálním 
traumatem, ale problémem je rozdílný design a kvalita studií. Některé studie již byly 
ukončeny, jiné ještě probíhají nebo se výsledky zpracovávají a výsledky některých nebyly 
vůbec publikovány. Příkladem studií, které se zabývají operační terapií je například STITCH 
(Surgical trial in traumatic intracerebral hemorrhage), DECRA (Decompressive Craniectomy), 
RESCUEicp (Randomised Evaluation of Surgery with Craniectomy for Uncontrollable 
Elevation of Intra-Cranial Pressure) aj. Příkladem farmakologických studií je CRASH 
(Corticosteroid Randomisation After Significant Head Injury), ProTECT (Progesterone for the 
Treatment of Traumatic Brain Injury), SyNAPSe (Study of the Neuroprotective Activity of 
Progesterone in Severe Traumatic Brain Injuries) aj. 
 
 
 
 
VEDENÍ ANESTEZIE U PACIENTA S KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ 
 
V. Dostálová 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LFUK a FNHK 
 
Úvod 
Primární poranění mozku a jeho rozsah předurčují časné přežití a společně se sekundárním 
poškozením ovlivňuje délku stonání, výskyt komplikací a konečný výsledek léčby. Vstupní 
hodnota Glasgow Coma Scale (GCS) pod 8 bodů je spojena s 35% smrtností, zvýšená 
morbidita je pozorována také v případě nálezu středočárového přesunu mozku o více než 
5mm nebo u lézí o objemu nad 25 ml na vstupním CT vyšetření. Nejčastější komplikací 
poranění mozku je intrakraniální krvácení (ve 25-45% případů těžkého poranění, 3-12% 
poranění u středně těžkého a jeden z 500 lehkých poranění). Čas od neurologického zhoršení 
nebo vzniku zornicových abnormalit do zahájení operace je významným prediktorem přežití 
a vlastního klinického výsledku.  
Předoperační vyšetření 
Předoperační vyšetření je většinou upraveno s ohledem na časový faktor. V případě 
intrakraniálních lézí se jedná o výkony nejvyšší urgence a vyšetření je koncentrováno na 
ověření stability vitální funkcí a terapie je zaměřena na udržení hemodynamické stability 
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(systémový tlak nad 90 torr) a zajištění adekvátní oxygenace pacienta (PaO2 nad 60 torr, 
SpO2 nad 90%). 
Předoperační příprava 
Příprava začíná většinou na urgentním příjmu. Zde probíhá neurologické zhodnocení (GCS, 
detekce poruchy hybnosti, velikosti a reakce zornice) a zajištění oxygenace a udržení 
dostatečné perfúze mozku a zajištění hemodynamické stability s prevencí poklesu 
systolického tlaku pod 90 torr. Indikace pro zajištění dýchacích cest intubací je GCS méně než 
8, rychlá neurologická deteriorace, zlomeniny obličejových kostí, ventilační a oxygenační 
selhání, krvácení do úst, křeče, signifikantní poranění hrudníku a plic. Orotracheální intubace 
je vedena s cílem minimalizovat vzestup nitrolebního tlaku současně se zachováním 
hemodynamické stability. V případě nestabilních fraktur krční páteře, nebo před provedením 
CT vyšetření, stabilizujeme krk v neutrální pozici s omezením pohybů krční páteře v průběhu 
direktní laryngoskopie a intubace (manuální in-line imobilizace). V průběhu terapeutických a 
diagnostických procedur udržujeme zvýšenou polohu hlavy pacienta a normotermii.  
Volba anestézie 
Žádná metoda celkové anestézie není preferována. Monitorace a zajištění pacienta zahrnuje 
zavedení arteriálního katétru pro měření invazivního systémového tlaku, EKG, ETCO2, SpO2, 
jícnovou teplotu, výdej moče a hloubku relaxace. Zavedení centrálního žilního katétru nesmí 
znamenat časovou prodlevu v zahájení operace, pro možnost významného krvácení pacienta 
zajišťujeme minimálně dvěma širokými periferními žilními katétry. Nejčastější období pro 
vzestup ICP je intubace, pokud již není provedena, a polohování pacienta. Krvácení může 
doprovázet intrakraniální patologii u pacientů s poruchou koagulace (léčebná, sekundární při 
masivním krvácení při polytraumatu, diluční při neadekvátní volumoterapii, při rozvoji DIC 
nebo při závažné hypotermii), nebo může být projevem sekundárního dutinového krvácení 
(poranění parenchymových orgánů hrudníku a dutiny břišní) nebo pokračujícího krvácení do 
měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kostí a pánve. 
Pooperační péče 
Rozhodnutí o extubaci na sále závisí na tíži traumatu a sdružených poranění, schopnosti 
dostatečné oxygenace (aspirace, kontuze plic) a předoperačním stavu vědomí. Pooperační 
péče je zajištěna na jednotce intenzivní péče. 
 
 
 
 
MANAGEMENT POLYTRAUMATIZOVANÉHO PACIENTA 
 
J. Kočí 
Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové 
 
Primární vyšetření a zajištění polytraumatizovaného pacienta na Emergency je prováděno 
podle ATLS (Advanced Trauma Life Support) protokolu. Jeho cílem je včas odhalit a ihned 
řešit životohrožující stavy dle priorit pacienta. Tento postup je neměnný u všech poraněných 
pacientů. Péče o pacienta je týmová. 
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Postupuje se dle následujících kroků: 
 
A – airway with cervical spine protection 
B – breathing with adequate ventilation 
C – circulation, stop the bleeding 
D – disability or neurologic status 
E – exposure (undress) and enviroment (temperature control) 
 
V přednášsce je celý ATLS protokol představen s důrazem na kraniocerebrální poranění. 
 
 
 
 
PROBLEMATIKA DEKOMPRESIVNÍCH KRANIEKTOMIÍ 
 
M. Bartoš 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Koncept dekompresivní kraniektomie není v žádném případě nový. Dekompresivní 
kraniektomii začali již na začátku 20. století rozvíjet zejména Kocher, Cushing a další. Od té 
doby se její popularita mění. Ačkoliv teoreticky se jedná o logickou indikaci, zůstává otázkou, 
zda výsledky ospravedlňují tento výkon a jestli nezvyšuje morbiditu na úkor mortality. Co k 
vysvětlení této problematiky přinášejí dosud publikované práce? Změní náš přístup výsledky 
prospektivních randomizovaných studií DECRA a RescueICP? Jaké jsou technické aspekty 
správného provedení? 
 
 
 
 
VÝSLEDKY LÉČBY KRANIOTRAUMAT U SENIORŮ 
 
P. Lavička 
Neurochirurgické oddělení FN Plzeň 
 
Prezentujeme analýzu souboru 180 pacientů starších 70 let, kteří byli hospitalizováni na 
neurochirurgickém oddělení FN Plzeň v období let 2000-2010 pro akutní trauma CNS. Soubor 
je rozdělen na tři skupiny pacientů dle vstupního Glasow Coma Scale (GCS) na pacienty 
s lehkým traumatem CNS (GCS 13-15), středně těžkým (GCS 9-12) a těžkým traumatem (GCS 
3-8). V těchto skupinách byl hodnocen výsledný klinický stav za 6 měsíců od traumatu.  
Primárním cílem byla hodnota Glasgow Outcome Score (GOS) při propuštění a po 6 měsících 
od propuštění a zjištění faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují výsledný klinický stav. 
Sekundárním cílem bylo posoudit, zda-li se ve vztahu ke GOS liší pacienti s neurochirurgickou 
intervencí a bez ní. Jako další sekundární cíle byly sledovány hospitalizační náklady na 
pacienta v jednotlivých skupinách.  
Výsledky: Pro přežití a výsledný klinický stav jsou zásadní parametry vstupního GCS a věku. 
V našem souboru pacientů stoupá riziko pro neuspokojivý výsledný klinický stav mezi 
jednotlivými skupinami pacientů dle vstupního GCS 7,6 násobně (p<0,0001). Pro parametr 
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vstupního věku je pak riziko neuspokojivého výsledného klinického stavu 2,6 násobně vyšší 
(p=0,0016)  na každé decenium.  
V souboru pacientů se vstupní hodnotou GCS 13-15 přežilo 40 pacientů (51%) v kvalitě 
soběstačného života, 18 pacientů (23%) ve stavu závislosti na pomoci další osoby a 20 
pacientů (26%) zemřelo či přežilo ve vegetativním stavu. Operováno bylo 14 pacientů (18%). 
V souboru se vstupní hodnotou GCS 9-12 přežil pouze 1 pacient ve stavu soběstačného 
života (2,5%), 5 pacientů (12,5%) ve stavu závislosti na pomoci další osoby a 34 pacientů 
(85%) zemřelo či přežilo ve vegetativním stavu. Operováno bylo 17 pacientů (42,4%).  
V souboru pacientů se vstupní hodnotou GCS 3-8 přežili ve stavu schopném soběstačného 
života 2 pacienti (3,2%), ve stavu závislosti na cizí osobě 3 pacienti (4,8%) a 57 pacientů 
(92%) zemřelo či přežilo ve vegetativním stavu. Operováno bylo 24 pacientů (39%).  
V žádné skupině pacientů nebyl prokázán statisticky signifikantně pozitivní vliv operace na 
výsledný klinický stav, naopak statisticky signifikantně operovaní pacienti častěji umírali. 
Hospitalizační náklady na operované pacienty byly zhruba 3x vyšší než na neoperované 
pacienty.  
Ve všech skupinách docházelo ke zlepšení klinického stavu oproti stavu při propuštění jen u 
minimálního počtu pacientů, lze konstatovat, že klinický stav pacientů při propuštění 
odpovídal stavu pacientů po 6 měsících od propuštění. Ke zlepšení došlo pouze u pacientů, 
kteří byli propuštěni do domácí péče.  
Ve srovnání se zahraničím jsou naše výsledky výrazně horší ve skupině pacientů s lehkým a  
středně těžkým poraněním mozku. 
 
Závěr: Ve sledovaném souboru pacientů se jako zásadní parametry pro výsledný klinický stav 
ukazují parametry vstupního GCS a věku pacienta. Nepodařilo se prokázat pozitivní vliv 
operačního zákroku na výsledný klinický stav, naopak operační zákrok trojnásobně zvyšuje 
hospitalizační náklady. Jako zásadní závěr se jeví minimální zlepšení klinického stavu u 
pacientů s potenciálem ke zlepšení, zejména ve skupině pacientů se vstupním GCS 9-15, 
které je dáno chybějící následnou intenzivní neurorehabilitační péčí v naší zemi.   
 
 
 
 
VÝSLEDKY DEKOMPRESIVNÍCH KRANIEKTOMIÍ V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
R. Hanáček 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Dekompresivní kraniektomie je metodou léčby edému mozku s nitrolební hypertenzí, 
provádí se za účelem radikálního snížení nitrolebního tlaku, což umožní obnovení dostatečné 
perfúze krve mozkem. Indikace dekomprese je stále diskutována. Nepříznivými 
prognostickými faktory jsou: věk nad 60 let, GCS 3, bilaterální mydriáza, trvání nitrolební 
hypertenze a snížení mozkového perfúzního tlaku, současné trauma hrudníku, hypoxie, 
hypotenze a hypovolemie. Dekompresivní kraniotomie je účinnou metodou léčby 
nitrolebeční hypertenze, je efektní v prevenci avšak neúčinná v léčbě již vzniklých nevratných 
sekundárních poškození mozku a mozkového kmene. 
Výsledky: Ve sdělení je prezentováno retrospektivní sledování  159 pacientů, kterým byla v 
letech 2006 - 2013 provedena na našem pracovišti dekompresivní kraniektomie po těžkém 
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traumatu mozku. U souboru jsme hodnotili věk, pohlaví, operační diagnózu, zavedený 
monitoring, timing operace, GCS před dekompresí nebo sedací pacienta, GOS při propuštění 
a v době kranioplastiky u replantovaných pacientů. Hlavní operační diagnózou byl akutní 
subdurální hematom. V letech 2006 - 2008 jsme sledovali outcome v delším časovém 
odstupu a u pacientů po kranioplastice jsme hodnotili kvalitu života a kognitivních funkcí ve 
spolupráci s psychologem a pomocí WHOQOL dotazníku. 
Lepšího výsledku dosahuje skupina pacientů původně léčených konzervativně se zavedeným 
ICP monitoringem. U pacientů po kranioplastice lze v čase sledovat další zlepšení, zejména 
při jejím časné provedení. 
 
References: 
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past,present and future. Nat Rev Neurol. 2013 Jul;9(7):405-15. 
 
2. Archavlis E, Carvi Y Nievas M. The impact of timing of cranioplasty in patients with large 
cranial defects after decompressive hemicraniectomy. 
Acta Neurochir (Wien). 2012 Jun;154(6):1055-62. 
 
3.  Ma J, You C, Ma L, Huang S. Is decompressive craniectomy useless in severe traumatic 
brain injury? Crit Care. 2011;15(5):193. 
 
4. Bohman LE, Schuster JM. Decompressive craniectomy for management of traumatic brain 
injury: an update. Curr Neurol Neurosci Rep. 2013 
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5. Song J, Liu M, Mo X, Du H, Huang H, Xu GZ (2014) Beneficial impact of early cranioplasty in 
patients with decompressive craniectomy: evidence from transcranial Doppler 
ultrasonography. Acta Neurochir (Wien). 2014 
Jan;156(1):193-8 
 
6. Honeybul S, Ho KM. Decompressive craniectomy for severe traumatic brain 
injury: The relationship between surgical complications and the prediction of an 
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3rd, Bendok BR. Surgical treatment of elevated intracranial pressure: 
decompressive craniectomy and intracranial pressure monitoring. Neurosurg Clin N Am. 
2013 Jul;24(3):375-91. 
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OSTEOPLASTICKÁ VS. OSTEOKLASTICKÁ DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE 
 
J. Mraček  
Neurochirurgické odd. FN Plzeň 
 
Zevní dekomprese bývá prováděna ve většině případů formou dekompresivní kraniektomie 
(osteoklastické dekompresivní kraniotomie). Kraniektomie je však zatížena řadou komplikací 
souvisejících s odstraněním kostní ploténky a vlivem atmosférického tlaku na 
dekomprimovaný intrakraniální prostor (riziko přímého poranění mozku, syndrom of the 
trephined, paradoxní herniace, hydrocefalus). Navíc po dekompresivní kraniektomii  je 
nezbytné v druhé době provést kranioplastiku, která představuje druhou operaci zatíženou 
nezanedbatelnou morbiditou.   
Proto u nemocných, u kterých je indikována zevní dekomprese, ale rozsah expanze 
nevyžaduje odstranění kostní ploténky, je vhodné provést tzv. osteoplastickou 
dekompresivní kraniotomii (hinge dekompresivní kraniotomii). Při tomto typu dekomprese 
se provádí  durální plastika, kostní ploténka se však neodstraňuje, ale přiklápí se zpět na 
temporálním svalu a nefixuje se. Dekomprese při osteoplastické dekompresivní kraniotomii 
je zajištěna nadzdvižením volné kostní ploténky.   
Ukazuje se, že osteoplastickou dekompresivní kraniotomii lze považovat za efektivní 
alternativu dekompresivní kraniektomie v případech. Mezi hlavní výhodu osteoplastické 
dekompresivní kraniotomie patří eliminace kranioplastiky a souvisejících komplikací, snížení 
finančních výdajů a možnost časnější rehabilitace. Vyhneme se také řadě komplikací 
souvisejících s dekompresivní kraniektomií.  
 
 
 
 
PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ MOZKU  
 
V. Přibáň, J. Dostál 
Neurochirurgické oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň 
 
V přednášce je uvedena definice penetrujících poranění a dále klasifikace této nehomogenní 
skupiny na tupá, bodná, sečná a střelná. U jednotlivých typů penetrujících poranění se autoři 
soustředí na způsob ošetření a prognostické faktory.  
Kazuistické příklady různých typů penetrujících poranění s obrazovou a video dokumentací 
pak doplňují edukační charakter přednášky.  
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INDIKACE BIFRONTÁLNÍ DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE 
 
V. Juráň  
Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU v Brně 
 
Úvod 
Dekompresivní kraniektomie (DK) je neurochirurgická operace, která se provádí za 
účelem radikálního snížení nitrolebečního tlaku, což umožní obnovení dostatečné 
perfuze krve mozkem a zabrání jeho  ischemizaci. U těžkých traumat mozku  
(Glasgow coma scale 3 – 8b) se indikace DK opírá o klinický stav pacienta, CT nález, 
monitoring nitrolebečního a mozkového perfúzního tlaku a perioperační nález.  
 
Indikační kritéria k provedení bifrontální DK  
- GCS 3-8b od úrazu nebo zhoršení klin. stavu k této hodnotě během hospitalizace  
- Areaktivní jedna nebo obě zornice 
- CT komprese nebo obliterace bazálních cisteren 
- CT nález oboustranného otoku mozku 
- CT nález rozsáhlých bifrontálních hypodenzit, jako projev edému mozku  nebo 
probíhající ischemizace mozku 
- CT nález  hyperintenzních nebo smíšených bifrontální chirurgických lézí  
- CT komprese nebo obliterace III. nebo postranních mozkových komor 
- CT nález bez zřetelného přesunu středočárových struktur 
- ICP vzestup nad 25 mmHg více než 1 hodinu nebo opakované vzestupy nad 40 mmHg 
trvající více než 5 minut přes maximální konzervativní terapii.  
- CPP pod 60 mmHg přes maximální konzervativní terapii 
- Operační nález - edém mozku s prominencí mozkového parenchymu nad úroveň 
durotomie. 
 
Pacienti jsou posuzováni v indikaci DK individuálně a splňují vždy několik indikačních 
kritérií současně. Výjimkou je perioperační nález, který může rozhodnout zcela 
samostatně. 

 
Provedení bifrontální DK 
U bifrontální DK vedeme kožní  řez až k úrovni  koronárního švu, laterálně před ušní 
boltec. Kraniotomii vedeme dostatečně bazálně k frontální sinům, laterálně pak 
odfrézujeme část křídla klínové kosti.  Durotomii  provádíme ve tvaru písmene „U“ se 
základnou při koronárním švu a nástřihy dury  vedeme k oblasti křídel klínové kosti. 
Frontobazálně podvazujeme splav a spolu s falxem  ho prostřihujeme, abychom 
zabránili traumatizaci edémem elevovaného corpus callosum o dolní okraj falxu.  
Plocha  bifrontálních DK dosahuje při správném provedení až 200cm2, což přesahuje 
plochu klasické DK asi o 20%. V další fázi operace provedeme odsátí malatických nebo 
kontuzně změněných hmot v jednom nebo v obou frontálních lalocích mozku. Po 
pečlivé hemostáze provedeme plastiku dury za použití periostu nebo umělých náhrad 
dury.  
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Závěr:  Indikace bifrontální dekompresivní kraniektomie, ačkoliv patří k základním 
neurochirurgickým operačním výkonům, by měla být kolektivní a vedle atestovaného 
neurochirurga by se jí měl vždy zúčastnit neurointenzivista .  
 
 
 
 
PORANĚNÍ ŽILNÍCH SPLAVŮ. PŘEHLED A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
 
J. Adamkov 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Kaplan a Browder rozdělili žilní systém hlavy na 3 části. 1. Povrchový systém žil drénující 
skalp, 2. prostřední systém drénující lebeční kost a tvrdou plenu + durální siny, 3. vnitřní žilní 
systém drénující přímo mozkový parenchym. Zatímco okluze žil drénujících skalp zůstává bez 
následků, poškození  prostředního a mozkového, vnitřního, žilního systému může mít vážný 
klinický dopad.  Jaeger popsal soubor 25 pacientů u kterých byla bez následků provedena 
obliterace sinus sagitalis superior (SSS) ventrálně od rolandické žily. Naproti tomu řada 
autorů poukazuje na vysoké riziko vážných komplikací v případě uzávěru SSS dorzálně od 
této struktury. Vysvětlením jsou dobré kolaterální toky přes povrchovou střední žílu a 
Labého žílu v případě ventrálního uzávěru SSS.  Krevní toky v oblasti transverzálních sinů jsou 
unilaterální pouze ve 4%. Častější je výskyt predominantního toku v jednom z transverzálních 
sinů (24%).  Obětování nedominantního transverzálního splavu je však možné bez následků 
pouze v případě průchodnosti Labého žíly a příslušného sigmoidálního sinu. Dominantní 
transverzální sinus je potřeba udržet patentní i za cenu jeho rekonstrukce. 
Úrazy durálních splavů doprovázejí těžká kraniocerebrální poranění v 1-4%. Výrazně vyšší 
frekvence se vyskytuje ve válečných podmínkách, a to ve 4-12% podle různých autorů. Práce 
Meiera ve shodě s jinými autory uvádí nejčastější poranění v oblasti přední a střední části SSS 
(67%) a transverzálního sinu (18%). Poranění zadní části SSS je méně časté (8%). Podle této 
studie má největší mortalitu poranění zadní části SSS - až 100%. Terapeutické možnosti se 
odvíjejí od charakteru poranění sinu a přilehlých tkání. Otevřená poranění musí být 
zrevidována (debreedment+sutura). Fragment kosti obliterující lacerovanou stěnu sinu lze 
ponechat na místě. Stejně tak je možno uzavřít defekt svalem nebo našitím fasciálního štěpu. 
Pro riziko trombózy se nedoporučuje našívání umělých materiálů (např. goretex).  
Kraniocerebrální poranění je taky jedním z rizikových faktorů vzniku trombózy splavů. Teorií 
proč vznikají je několik - hyperkoagulační stav po úrazu, zpomalení toků ve splavu následkem 
stenózy způsobené kostním fragmentem nebo léze endotelu s následným vznikem trombů. 
Zajímavou entitou je vznik opožděné intrakraniální hypertenze způsobené nedostatečnou 
žilní drenáži při frakturách lebečních kostí stenotizujících durální splavy. Elevace 
imprimované kosti zpravidla vede k úpravě klinických příznaků.  
 
Použita literatura: 
1.Jaeger JR. Ligation and resection of the superior longitudinal sinus.Arch neurol psychiat. 
1942,48,977-87. 
2.Berkley LR. The repair of venous sinus wounds by autogenous venorrhaphy. J Neurosurg  
1971,35: 392-395. 
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7:224–228, 2011. 
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FUTURE DIRECTIONS FOR REAL-TIME MONITORING OF INJURED BRAIN – ONLINE 
MICRODIALYSIS AND BRAIN INJURY INFORMATICS 
 
M. Boutelle 
London 
 
 
 
 
DETECTION OF CORTICAL DEPOLARIZATION AND SEIZURE ACTIVITY WITH 
INTRAPARENCHYMAL ELECTRODES: INTEGRATION INTO MULTI-MODAL BRAIN INJURY 
MONITORING 
 
T. Jeffcote 
London 
 
 
 
 
 
PŘEHLED MOŽNOSTÍ NEUROMONITORINGU U PACIENTŮ KRANIOCEREBRÁLNÍM 
PORANĚNÍM. PRAXE A VÝZKUM. 
 
M. Sameš, A. Hejčl,  M. Bolcha, J. Procházka, P. Kelbich, E. Hušková 

 Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 
 
Management pacientů s těžkým poraněním mozku jsou nadále neuspokojivý. Tato situace je 
do jisté míry způsobena nedostatečnými informacemi o reálném stavu mozkové tkáně a 
z toho plynoucím omezením aplikace cílené terapie. Mezi standardní invazivní techniky, 
které se používají v diagnostice stavu mozkové tkáně, patří monitorace intrakraniálního tlaku 
(ICP) a na některých pracovištích pak monitorace jugulární oxymetrie.  
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Mezi nové metody patří měření tkáňové oxymetrie, měření metabolismu mozku 
(mikrodialýza) a měření průtoku mozkem (Hemedex). Při použití těchto nových 
diagnostických metod v klinice se používá termín tzv. multimodální monitorace. Tkáňová 
oxymetrie (nejčastěji užívaný systém Licox®) hodnotí zásobení mozkové tkáně kyslíkem. 
Mikrodialýza nabízí možnost hodnocení metabolického stavu mozkové tkáně pomocí měření 
hladin metabolitů v extracelulárním prostředí CNS. Mezi standardně hodnocené metabolity 
patří glukóza, laktát, pyruvát (hlavně pak poměr laktátu a pyruvátu), glutamát a glycerol. 
Hemedex měří průtok krve v mozkové tkáni v reálných hodnotách (ml/100g tkáně/min). 
Všechny tři výše zmíněné nové metody hodnotí stav mozkové tkáně v nejbližším okolí 
aplikovaného čidla. Jedná se tedy o lokální monitorovací metody. S tím souvisí i rozhodnutí o 
naplánování místa aplikace čidel. Obecně lze v tomto případě rozdělit mozkovou tkáň na 3 
kompartmenty. Čidla lze aplikovat: a) Daleko od místa poranění ať ipsilaterálně či 
kontralaterálně („zdravý mozek“). b) Poblíž místa poranění, které je nejvíce v riziku 
sekundárního poranění mozku („biochemická penumbra“). c) Ve vlastním místě poranění 
(nekróza). Reálně můžeme cílit aplikace čidel buď do zdravé tkáně či do penumbry, neboť 
aplikace do místa poranění, nekrózy, je spíše chyba – následek špatného zacílení pří míření 
do penumbry. Výhodou aplikace čidel do penumbry je časný záchyt rozvíjejícího se 
sekundárního poranění mozku. Nevýhodou je pak riziko zavedení čidel do místa nekrózy 
(hematom, kontuze). Při zavedení čidel do zdravé mozkové tkáně, tedy dále od místa 
poranění, jsou výhody a nevýhody přesně obráceně. 
Dle dosavadních výsledků lze tvrdit, že u mikrodialýzy patří mezi nejdůležitější markery 
poměr mezi laktátem a pyruvátem (LP poměr), jehož elevace do patologických hodnot dle 
studií u mozkových traumat, může předcházet elevaci intrakraniálního tlaku. Nízké hodnoty 
tkáňové oxymetrie pak nepřímo korelují s vysokou hodnotou intrakraniálního tlaku a přímo 
se špatným klinickým výsledkem.  
Shrneme dosavadní vývoj v literatuře stejně jako naše zkušenosti s multimodální monitorací 
u mozkových traumat 
 
Podpořeno grantem IGA MZČR NT 13 883-4/ 2012 
 
 
 
 
MANAGEMENT TRAUMATICKÝCH PARENCHYMATÓZNÍCH LÉZÍ 
 
A. Hejčl, T. Radovnický,  M. Sameš 
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem  
 
Traumatické poranění parenchymu mozku jsou běžnou součástí mozkových traumat. 
Zahrnují fokální léze, jako je traumatický intracerebrálním hematom či kontúze, stejně jako 
difúzní léze, mnohočetné kontúze mozku. Tyto léze se mohou vyskytovat buď samostatně, 
nebo v kombinaci s dalšími lézemi, jako např. akutní subdurální hematom. Zatímco u 
extradurálních hematomů je indikace k akutní operaci jasně dána, u fokálních 
parenchymatózních lézí je situace složitější a velká část z nich je indikována k chirurgickému 
řešení odloženě. Většina parenchymatózních lézí se v čase vyvíjí a s tím souvisí riziko rozvoje 
fokálního neurodeficitu, intrakraniální hypertenze, herniace či ischémie mozku. Zásadním 
faktorem správné léčby je tedy včasná indikace a selekce pacientů, kteří budou profitovat 
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z chirurgické léčby. U pacientů bez progrese neurologického deficitu, s kontrolovaným ICP a 
bez známek významného expanzivního chování je možno postupovat konzervativně. 
Základním předpokladem je intenzivní monitoring neurologického stavu, event. invazivní 
monitoring v případě bezvědomí, a opakovaná CT mozku. U pacientů s expanzivně se 
chovající parenchymatózní lézí a známkami progredujícího neurologického deficitu, nebo lézí 
nad 50 cm3 či konzervativně neřešitelnou intrakraniální hypertenzí je indikováno včasné 
operační řešení. Základním operačním přístupem je resekce léze z kraniotomie. 
Dekompresivní operace je pak indikována u pacientů s difúzními lézemi a konzervativně 
neřešitelnou intrakraniální hypertenzí s rozvojem klinických či grafických známek 
transtentoriální herniace. U pacientů s traumatickým intracerebrálním hematomem 
v současnosti probíhá mezinárodní klinická studie STITCH. 
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MODELY LÉČEBNÉ STRATEGIE U TĚŽKÉHO KCP: ICP, CPP CÍLENÁ LÉČBA VS LUND KONCEPCE 
 
J. Habalová 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN HK 
 
Těžké KCP se vstupním GCS 8 a méně představuje kolem 10 % všech mozkových úrazů a 
dosažené výsledky léčby (smrt nebo vegetativní stav až v 50 % případů) jsou zatím 
neuspokojivé. Léčebná strategie  u těchto úrazů je zaměřena na prevenci sekundární 
mozkové ischémie, která vzniká jako důsledek post-traumatického narušení průtoku krve 
mozkem.  Obvykle se sleduje a léčí  vysoký nitrolební tlak (ICP) a udržuje odpovídající 
mozkový perfuzní tlak (CPP). Alternativou ke konvenční léčbě je koncepce léčby podle Lund 
protokolu, která klade důraz na zlepšení mozkové mikrocirkulace. Léčba je zaměřena na 
prevenci vzniku otoku mozku omezením průniku tekutiny z kapilár do mozkového 
parenchymu, zachováním kapilárního koloidně-osmotického tlaku a snížením kapilárního 
hydrostatického tlaku. 
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Cílem tohoto sdělení je shrnout a posoudit známé modely léčebných strategií ve světle 
vědeckých poznatků a patofyziologie těžkého traumatického postižení mozku. Obecně lze 
říci, že výsledky léčby jsou závislé na mnoha faktorech. Léčebné postupy a rozsah 
monitorování u těchto stavů se jeví jako specifické pro každého pacienta, pro různou velikost 
a typ poranění i v různých časových fázích dynamiky vývoje poškození mozku.  
 
 
 
 
CHRONICKÝ SUBDURÁLNÍ HEMATOM  
 
P. Haninec 
Neurochirurgická klinika FNKV Praha 
 
Chronický subdurální hematom (CSDH) je jedno z nejčastějších neurochirurgických 
onemocnění. Incidence CSDH kolísá od 1,72 na 100 tisíc obyvatel v severní Evropě až po 13,1 
v Japonsku. Muži představuji až 75 % pacientů, vice než 70 % tvoří pacienti starší 60 let. 
Patofyziologickým základem je nataženi přemosťujících žil při atrofii mozku (stařecká či 
toxická – nejčastěji při abúzu alkoholu, kde spolupůsobí i současná hepatopatická 
koagulační porucha). Takto protažené cévy jsou velmi zranitelné a obvykle stačí i drobné 
kraniotrauma k jejich ruptuře a drobnému zakrvácení, následuje migrace a proliferace 
zánětlivých buněk a fibroblastů formujících membrány hematomu. Zejména vlivem 
opakovaného krvácení z  méněcenných cév pouzdra hematomu postupně nabývá na 
objemu. Rozpadové produkty hemoglobinu mění barvu hematomu od červené až po 
dehtovitě černou. Pozvolný narůst a atrofie mozku umožňují rozvoj krvácení rozsáhlých 
rozměrů s velkým útlakem hemisféry a přetlakem střední čary. Příznaky se objevuji většinou 
za 3–6 týdnů po úrazu a bývají necharakteristické – bolest hlavy, závratě, zpomalenost 
psychomotorického tempa, poruchy chůze či demence. V rozvinuté fázi se vyvíjí hemiparéza, 
fatická porucha až poruchy vědomi - ty mohou vzniknout i náhle při akutním zakrváceni do 
chronického hematomu s prudkým zvětšením jeho objemu. Úraz bývá typicky tak drobný, že 
jej v anamnéze udává pouze třetina až polovina pacientů. Mezi rizikové faktory patří 
hypertenze, cévních anomálii mozku, tumory, infekce mozku a koagulopatie. Dominantní 
vyšetřovací metodou je CT s nálezem typické masy naléhající na hemisféru a přetlačující ji na 
druhou stranu. Ta bývá při časném záchytu izodenzní, v typickém případě však hypodenzní, 
v případě akutního zakrvácení jsou přítomny okrsky hyperdenzit.  
 
K evakuaci jsou indikovány symptomatické hematomy o šíři větší než 10 mm. Operace je u 
naproste většiny pacientů provedena v analgosedaci, nejčastější metodou evakuace 
hematomu je návrt, případně drobná kraniotomie do průměru 30 mm, možná je rovněž 
drobná trepanace z návrtu lebky do 5 mm (twist drill craniostomy), velká kraniotomie je v 
případě první operace zřetelně kolikvovaného hematomu již dnes  kontraindikována pro až 
4krat vyšší morbiditu oproti předchozím metodám. Cílem všech uvedených metod je 
evakuace co největšího objemu subdurální tekutiny, jež obsahuje fibrinolyticke látky, které 
jsou vedle opakovaných krváceni z pouzdra odpovědné za růst hematomu. Randomizovaná 
studie Santariuse et al. týkající se účelnosti zavedeni drénu prokázala téměř 3x nižší recidivu 
a více než 2x nižší šestiměsíční mortalitu. Za recidivu krvácení je považováno novým 
zakrvácením způsobené symptomatické zvětšení subdurálního prostoru nebo 
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asymptomatické, avšak na kontrolním CT progredující, rozšíření nad 10 mm. Recidivy se 
vyskytují ve 3–37 % případů a jsou často způsobeny přítomností sept. Tento stav vyžaduje 
opakované evakuace, často z jiných lokalit. Při neúspěchu se přistupuje k otevřené operaci 
s odstraněním zevní části pouzdra. Vzácnou komplikací je přítomnost tzv. organizovaného 
hematomu. Jedná se o tuhou, fibrózně změněnou masu. Jasný patogenetický impulz vedoucí 
k jeho tvorbě není znám. Mezi 180 pacienty s celkem 201 operovanými symptomatickými 
CSDH se vyskytly 3 případy (1,5%) organizovaného hematomu. Předoperační CT je většinou 
podobné kolikvovanému chronickému hematomu obsahujícímu septa. Při podezření na 
organizovaný hematom je vhodné doplnit MRI s nálezem hypersignální oblasti na T2W 
obrazech, postkontrastní sekvence,  které podrobněji zobrazí vnitřní strukturu hematomu a 
přesné hranice arachnoidea – vnitřní list a vnější list – tvrdá plena díky vysoké vaskularizaci 
sept a membrán. I přes opakované pokusy o evakuaci z drobných přístupů je nakonec vždy 
nevyhnutelná velká kraniotomie s vizualizací hranice hematomu a odstraněním 
organizovaných hmot včetně části vnitřního listu, který bývá silný a velmi cévnatý a jehož 
zachování může vést k recidivě krvácení.  
 
Závěr 
Chronicky subdurální hematom je časté onemocněni, zejména u pacientů ve vyšším věku. CT 
je nejlepší možné vyšetřeni.  Symptomaticky hematom vyžaduje vždy urgentní výkon, 
standardizovaným postupem je evakuace z miniinvazivniho přístupu. Pacienti  musí být 
pooperačně dlouhodobě sledováni pro riziko opětovného krváceni, jež hrozí hlavně u 
hematomů rozdělenými septy.  Organizovaný chronický subdurální hematom je málo častá 
komplikace. Jediná smysluplná léčba je poté pouze dokonalé odstranění tuhých hmot z 
kraniotomie. Stav je dobře chirurgicky řešitelný a má dobrou prognózu. 
 
 
 
 
KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ U DĚTÍ 
 
M. Tichý, R. Leško 
Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 
 

Poranění hlavy spolu s poraněním páteře představuje přes čtvrtinu (27%) všech úrazů u 
dětí a tři čtvrtiny (75%) dětí hospitalizovaných pro úraz. Tato skupina poranění tvoří významný 
socioekonomický problém s výrazným psychologickým kontextem. Většina dětských poranění 
hlavy jsou lehké, vyžadující pouze vyšetření či krátkou observaci, avšak kraniocerebrální poranění 
(KCP) jsou i hlavní příčinou úmrtí dětí nad 1 rok a na 3. místě do 1 roku života. 2x vyšší úrazovost je 
u chlapců, který mají 3-4 násobnou mortalitu. Celková mortalita u dětí s KCP je 9-38% (10-13% z 
hospitalizovaných pro KCP, 71% s těžkým KCP prezentujícím se decerebračními příznaky).  Obecné 
negativní prognostické faktory (hypoxie, hypotenze, DIC, hyperglykémie, časné posttraumatické 
epi paroxy) se neliší od dospělé populace, nicméně sekundární postižení mozku u dětí s KCP je 
závažnější a zatížené vyšší mortalitou. To je dáno vyšší incidenci edému mozku, redukovanou 
antioxidační kapacitou, vyšším výskytem hypotenzních epizod po KPC a vyšší spotřebou srdečního 
výdeje mozkem a tím vyšší náchylností k ischémii po KCP.  Avšak díky významné plasticitě mozku je 
u přeživších dětí prognóza relativně dobrá (90% dětí do 15 let dosáhne GOS 4+ do 3 let od úrazu). 
Významným faktorem ovlivňujícím pozitivně plasticitu mozku se ukazují nízké hladiny chondroitin 
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sulfát proteoglykanových glykoproteinů v porovnání s dospělou populací, co umožňuje rychlou a 
účinnou remodelaci po KCP.  Míra neurologického a kognitivního deficitu je v této skupině dána 
vstupní poruchou vědomí, která významně koreluje s tíží primárního inzultu (0% GCS 8+, 20% GCS 
5-7, 50% GCS 3-4). 

Rozdíly mezi poraněními hlavy v dospělé a dětské populaci jsou dány 1) epidemiologicky s 
vyšší pravděpodobností lehkých poranění u dětí a menší četností chirurgických lézi u pediatrických 
komatosních pacientů, 2) mechanizmem úrazu s problematikou porodního traumatu, pádů z malé 
výšky při nejisté chůzi, u sy. týraného dítěte a při specifických aktivitách (skateboarding, skútr, 
penetrující úrazy) a 3) odpovědí organizmu na trauma. U adolescentů je reakce velmi podobná 
jako u dospělé populace, kdežto u mladších dětí je vyšší pravděpodobnost vzniku maligního 
mozkového edému při hyperémii a postraumatických epileptických záchvatů v prvních 24 
hodinách od úrazu.  Další jsou dané rozdílnou vývojovou anatomií a fysiologií (významný sklon k 
šoková reakci při krevních ztrátách, menší hlava s menším působením angulárních sil, vyšší 
head/body ratio, slabší krční svaly, otevřené švy a fontanely, pneumatizace sinů a mastoidů, vývoj 
diploe, vývoj myelinizace, cerebrovaskulární reaktivita. 

Autoři dále v přednášce podrobně prezentují specifická poranění dětského věku včetně  
diagnostických a terapeutických postupů. 

 
 
 
 
NON-ACCIDENTAL PEDIATRIC HEAD INJURY 
 
K. Zadrobílek 
Neurochirurgiecká klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Zvolený název v angličtině podle mého názoru lépe a přesněji reflektuje problematiku než v 
češtině používaný termín “syndrom týraného dítěte”. 
Jako další anglické synonymum se používá “inflicted injury” 
Další častou používanou podskupinou je termín “shaken baby syndrome”, který již 
zohledňuje typický mechanismus poranění.  
Jde o závažnou problematiku, s velmi obtížným průkazem ze strany zdravotníků. Tato 
poranění jsou ve světě nejčastější příčinou úmrtí traumatické etiologie u dětí.  
 
Rizikovým faktorem je nízký věk rodičů, slabá ekonomická situace, svobodní rodiče, 
zneužívání rodiče v anamnéze, anamnéza abuzu u rodičů.  
Pro diagnózu je důležitá anamnéza se zaměřením na detaily a nejdůležitější pro anamnézu je 
první kontakt.  
 
Typ poranění musí být dán do souvislosti s udávaným mechanismem.  
Fraktura lbi může vzniknout i po pádu z malé výšky, stejně tak může být retinální hemoragie 
následkem porodního traumatu u klasického porodu.  
Jako typická pro syndrom týraného dítěte nadále zůstává kombinace akutního SD 
hematomu, skeletálních fraktur a bilaterálních retinálních hemoragií.  
 
Bohužel neexistuje jednoznačná vyšetřovací metoda / modalita, která by spolehlivě odlišila 
případy týrání dítěte od jiné úrazové etiologie, včetně možného porodního traumatu. 
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Určitým vodítkem je přítomnost vícečetných změn různého stáří. Speciální vyšetření, 
například DWI MR vyšetření, může časně detekovat změny v parenchymu a predikovat 
prognózu.   
 
Akutní léčba je u těchto poranění samozřejmě daná typem poranění bez ohledu na příčinu. V 
diagnostice i léčbě je nutné zohlednit možnost vícečetných patologických nálezů.   
 
 
 
 
DIFUSNÍ AXONÁLNÍ PORANĚNÍ  
 
Š. Reguli 
Neurochirurgická klinika FN Ostrava Poruba 
 
 Dle původní Adamsovy práce z r. 1982 bylo difusní axonální poranění (DAP) 
definováno jako mnohočetné mikroskopické traumatické poranění axonů nervových buněk 
bez postižení myelinových pochev v bílé mozkové hmotě, vznikající při krytých, tupých 
poraněních hlavy. 
Klinická definice (LeRoux, 2000) popisuje DAP jako úraz hlavy s okamžitou ztrátou vědomí 
trvající více než 6 hodin, která není způsobena ložiskem nebo ischemickou lezí. 
Mechanizmem vzniku je střižné poranění vznikající při úhlovém zrychlení, zejména v 
koronárnou rovině, krtitickými oblastmi jsou rozhraní šedé a bílé hmoty mozku.  
 Patofyziologicky se jedná o axotomii, která může být primární (vzniká v okamžiku 
úrazu)a sekundární (vyvíjí se v průběhu hodin až dnů a skýtá možnost terapeutického 
ovlivnění.Výzkumy potvrzují význam Ca iontů v aktivaci cysteinových proteáz 
destruujícíchcytoskelet a tangujících funkci mitochondrií (možný terapeutický efekt 
cyklosporinu A). 
 Na buněčné úrovní lze definovat 4 stupně DAP. Od přechodné poruchy permeability 
membrán (klinicky odpovídající komoci mozkové), přes reverzibilní poškození cytoskeletu a 
sekundární axotomii po primární axotomii odpovídající perzistujícímu vegetativnímu stavu. 
 Klinickou závažnost lze posuzovat podle lokalizace a rozsahu postižení (Adams) - 1. 
mozkové laloky, mozeček a capsula interna, 2 corpus callosum, 3. mozkový kmen. 
 V diagnostice lze využít CT - výtěžnost ale jen cca 10-20% - tečkovité hypodenzity 
(petechiální krvácení) resp. hypodenzity (gliální jizvy). Zlatým standardem je ale magnetická 
rezonance. V diagnostice a prognózování DAP na podkladě MRI se uplatňují Firchingova 
kriteria: 
grade I:  hemisferální léze 
grade II: unilaterální léze mozkového kmene v jakékoliv etáži s nebo bez hemisferální  léze 
grade III: bilaterální léze mesencefala s nebo bez supratentoriálního poškození 
grade IV: bilaterální poškození pontu s nebo bez jakékoliv výše uvedené léze. 
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PROBLEMATIKA KRANIOPLASTIKY - MOŽNOSTI, ČASOVÁNÍ A JAK SE VYHNOUT 
KOMPLIKACÍM 
 
T. Radovnický, A. Hejčl, M. Sameš 
Neurochirurgická klinika Univerzity J.E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
 
 Defekt kalvy je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se neurochirurg ve své praxi 
setkává. Defekt může vzniknout následkem traumatu, infiltrace tumorem či zánětem, anebo, 
a to možná nejčastěji, vznikne po provedené dekompresivní kraniektomii. Defekt kalvy není 
jen kosmetickým problémem. Měkké tkáně v defektu jsou vystaveny riziku traumatu, což 
komplikuje ošetřovatelskou péči a polohovaní. V neposlední řadě dochází k porušení 
fyziologické pulzatility mozkové tkáně, oblenění cirkulace moku v likvorových cestách a 
zhoršení perfuzních parametrů v přilehlých oblastech mozkového parenchymu. 
Kranioplastika je výkon, který má za cíl defekt kalvy zacelit a obnovit tak fyziologické poměry. 
Důležitým aspektem je i kosmetický efekt operace, odstranění sociální stigmatizace pacienta. 
 
Kranioplastika vlastní kostí. 
Jedná se o nejpoužívanější typ kranioplastiky. Kost pacienta je při předchozí operaci 
(nejčastěji dekompresivní kraniektomie) uschována a zamrazena v kostní bance při teplotě -
80 stupňů Celsia. Možností je i implantace kostní ploténky do podkoží v oblasti břicha 
s následnou explantací v jedné době s kranioplastikou. Výhodou je výborný kosmetický efekt 
plastiky, nevýhodou je riziko resorpce kosti. Jiné autologní náhrady nejsou, vzhledem 
k široké dostupnosti umělých alternativ, rutinně využívány. V minulosti byl používán 
například split graft z parietální kosti. 
 
Kranioplastika polymethyl-metakrylátem 
Polymethyl-metakrylát je kostěný cement, který je libovolně tvarovatelný. Po exotermické 
reakci zůstává v požadovaném tvaru, tuhost materiálu je posléze velmi vysoká. Tvarovat lze 
ručně, či pomocí předem připravené formy. Tato forma může být vyrobena přímo na míru na 
základě jemných řezů CT mozku. Kosmetický efekt je pak srovnatelný s plastikou vlastní kostí. 
Oproti plastice vlastní kostí je udáváno vyšší riziko infekce i přes sycení materiálu antibiotiky 
(Gentamicin, Clindamycin aj.). Riziko resorpce materiálu odpadá. Mezi další podobné 
materiály počítáme také polyetheretherketon (PEEK), hydroxyapatit. 
 
Kranioplastika porézním polyethylenem 
Jedná se o porézní materiál, do kterého po implantaci vrostou vlastní fibrovaskulární 
elementy pacienta, čímž dojde k integraci implantátu. Významně se tím snižuje riziko 
infekce. Dostupné jsou prefabrikované implantáty, možné je i vyhotovení na míru na základě 
dat z CT mozku. 
 
Kranioplastika titanovou sítí 
Tento materiál se používá spíše k plastice menších defektů. Při krytí hemisferálních defektů 
by síťka nemusela poskytnout dostatečnou mechanickou ochranu. Titanová síťka se často 
používá při zvýšeném riziku infekce, neboť vykazuje relativně nejvyšší odolnost proti infekci. 
 
Komplikace 
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Mezi nejčastější komplikace kranioplastiky počítáme infekci s nutnou následnou extrakcí 
kostní ploténky či implantátu. Před operací musí být okolí defektu bez známek infektu. Při 
výkonu je nutné dodržování přísně aseptických pravidel. Vhodné je také pooperační krytí 
antibiotiky. Další komplikací je pooperační epidurální hematom. Prevencí hematomu je 
pečlivá hemostáza, neboť raná plocha bývá, zvláště u kranioplastiky po dekompresivní 
kraniektomii, rozsáhlá. Na místě je také vyšití dura mater k okrajům kalvy a k plastice. Na 
místě je také Redonova drenáž. Pooperačně se může vyvinout likvorová pseudocysta. Hrozí 
zejména po obtížné preparaci hranice mezi durou mater a vrstvami kůže. Další komplikací 
může být resorpce vlastní kosti. V některých případech je nutné zbytky vlastní kosti vyjmout 
a defekt zacelit umělým materiálem. Po kranioplastice může dojít k dehiscenci rány. Riziko je 
vyšší zejména tam, kde je sutura kůže pod tahem. Při ručním tvarování hrozí také nepříznivý 
kosmetický efekt plastiky. Tomu se lze vyhnout prefabrikovanými implantáty či implantáty 
vyrobenými na míru. 
 
 
Načasování kranioplastiky po dekompresivní kraniektomii 
V načasování kranioplastiky po dekompresivní kraniektomii neexistuje konsensus. Pro 
úspěšně provedenou kranioplastiku je nutný dobrý lokální stav rány. Musí být zejména bez 
známek infekce. Po provedení dekompresivní operace je často ektomie vyklenutá výrazně 
nad niveau a kranioplastika je možná až po ustoupení edému. Některá pracoviště vyčkávají 3 
měsíce, jiná i déle. Dle dostupných prací je ale vhodné provedení kranioplastiky co 
nejčasněji. Důvodů je několik. Po provedení kraniektomie dochází k postupné retrakci 
kožního krytu a následná sutura kůže může být obtížná s rizikem tvorby dehiscencí. Čím delší 
doba uplyne od kraniektomie, tím více je dura mater, či její plastika, přijizvená k vrstvám 
kůže a preparace je obtížnější. Zvyšuje se tím riziko lacerace dury s možnou tvorbou 
likvorové pseudocysty. Po odstranění kalvy v rozsáhlé ploše dojde ke snížení přirozené 
pulzatility mozkové tkáně směrem do mozkových komor, která je důležitým faktorem 
ovlivňující cirkulaci likvoru. Dochází proto k oblenění toku likvoru s rizikem fibrózy 
arachnoideálních granulací a tvorbou hydrocefalu. Časně provedená kranioplastika může 
fyziologickou cirkulaci likvoru obnovit. Kranioplastika by tedy měla být v prevenci 
ireverzibilních změn provedena bez zbytečných odkladů. 
 
 
 
 
CHIRURGIE SPÁNKOVÉ KOSTI U POSTTRAUMATICKÉ OBRNY  LÍCNÍHO NERVU  
 
V. Chrobok, L. Školoudík , J. Šatanková, M. Černý, J. Dědková 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Radiodiagnostická klinika 
Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec 
Králové 

 

V úvodní části je popsána anatomie lícního nervu ve spánkové kosti: labyrintový úsek, 
tympanický a mastoidní. Dále možné anatomické anomálie lícního nervu a současné 
možnosti zobrazovacích vyšetření lícního nervu: CT a MR. 
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K hodnocení rozsahu postižení lícního nervu jsou především využívány klasifikace dle House 
– Brackmann skóre, Sunderlandova klasifikace, demonstrovány budou možnosti 
elektromyografie. 
Klasické dělení zlomeniny spánkové kosti je podélné, příčné a smíšené zlomeniny. Dané 
dělení však není ideální pro klinický dopad, kdy nás především zajímá jaká část spánkové 
kosti je postižena. Jedná se především o zlomeniny postihující kostěný labyrint s trvalým 
postižením percepční složky sluchu. 
V případě postižení lícního nervu je zvažována chirurgická dekomprese lícního nervu. Budou 
uvedeny indikace, přístupy, identifikace lícního nervu, pooperační péče a ostatní chirurgické 
metody léčby obrn lícního nervu. 
Teoretické sdělení je doplněno o vlastní soubor zlomenin spánkové kosti a kazuistiky 
s obrnou lícního nervu a jejich léčbu. 
 
 
 
 
PORANĚNÍ CÉV BASE LEBNÍ 
 
S. Potičný1, T. Krejčí1, Z. Večeřa1, O. Krejčí1, R. Lipina1, T. Hrbáč1, J. Krajča2 
1. Neurochirurgická klinika FN Ostrava - Poruba 
2. Oddělení intervenční angiologie a neuroradiologie FN Ostrava - Poruba 
 
Poranění cév báze lební tvoří heterogenní skupinu cévních lézí jak anatomickou distribucí, 
tak možným typem poranění. Dělíme je na poranění tepen, žil, žilních splavů a na 
kombinované poranění. Podle kontinuity cévní stěny rozdělujeme poranění na otevřené a 
tupé. V dobách míru je otevřené poranění cév vzácné. U arteriálního poranění rozlišujeme 
traumatickou trombózu, disekci, pseudoaneurysmata, A-V píštěl. 
Incidence poranění cév mozku se v literatuře různí a často bývá podhodnocena. Představuje 
1,1-1,6% všech tupých kraniocerebrálních poranění. U 25-58% tupých poranění je 
doprovázené rozvojem iktu s mortalitou 31-59%.  
Etiologie : Nejčastějším mechanismem jsou dopravní nehody s decelerací a zlomeniny 
obličejového skeletu a base lební. Malá část poranění je iatrogenní. Traumatické 
aneuryzmata jsou vzácná a přestavují méně než 1% všech intrakraniálních aneuryzmat. 
Nejčastější cévní léze je disekce. Trombózu způsobuje přímá komprese cévy nebo disekce.  
 
Klasifikace tupých poranění mozkových cév Biffl et al: 
 
Stupeň poranění         
I. Luminální nepravidelnost nebo disekce se zúžením < 25% průřezu 
II. Disekce nebo intramurální hematom se zúžením ≥ 25 průřezu cév,  intraluminální  trombus  
III. Pseudoaneurysma 
IV. Okluze 
V. Transsekce cévy s extravazací  
 
Poranění vnitřní krkavice : Při frakturách karotického kanálu a foramen lacerum dochází  
k disekci horizontálního segmentu petrózní krkavice. Může se propagovat z cervikální oblasti. 
Projevuje se cefaleou s Hornerovým syndromem. Při nedostatečném kolaterálním oběhu 
dochází k rozvoji iktu. 
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Kavernózní krkavice je  proximálně fixována ve foramen a distálně v oblasti předního 
klinoidu. Při frakturách karotického kanálu a foramen lacerum dochází k poranění přední 
části kavernózní krkavice se vznikem disekce, pseudoaneuryzmatu nebo přímou komunikací 
s kavernózním splavem - karotido-kavernózní píštěle. Většinou jde o high-flow píštěl typu 
Barrow A. Oboustranné a nepřímé píštěle jsou vzácné. Projevují se exoftalmem s chemosou 
spojivky, orbitální nebo retroorbitální bolestí a oftalmoplegii.  
Klinoidní úsek krkavice může být poraněn o přední klinoid s rozvojem disekce. 
Poranění oftalmické artérie je vzácné,  a je způsobené frakturou v oblasti optického kanálu 
se vznikem disekce nebo pseudoaneuryzmatu. 
Sfenoidální segment střední mozkové tepny může být poraněný hranou malého křídla kosti 
klínové. 
Poranění vertebrální artérie : Je nejčastěji poraněná v relativně mobilním extrakraniálním 
úseku V1 a V3. Disekce intrakraniálního úseku vertebrální artérie je vzácná. SAH je 
popisována u 5-15% disekcí. Z příznaků dominuje okcipitální nebo krční bolest s blokádou C 
páteře. U více jak poloviny disekcí vznikne ischémie v zadním povodí. Častá je ischémie 
v povodí PICA s rozvojem laterálního syndromu oblongaty. Disekující aneurysma může 
komprimovat hlavové nervy a mozkový kmen. Propagace disekce do basilární artérie 
s ischémií kmene je vzácná. K poranění dochází při frakturách klivu. 
Poranění splavů frakturou nebo úlomkem kostí způsobuje většinou epidurální krvácení. 
Traumatická trombóza splavu je raritní. 
Diagnostika : Standartem v diagnostice poranění cév je DSA. V akutní diagnostice je 
nazastupitelné CTA. K diagnostice disekci vertebrálních artérií je vhodná také MRA.  
Léčba : Asymptomatická traumatické disekce s uzávěrem není indikována k rekanalizaci. Při 
nepřítomnosti ischémie je indikována antikoagulační léčba. Disekující aneuryzmata 
ošetřujeme dle velikosti, uzávěrem aneuryzmatu nebo mateřské cévy. Léčba karotido - 
kavernózní píštěle je endovaskulární s vyplněním kavernózního splavu otvorem ve stěně 
krkavice. Při nemožnosti uzávěru píštěle při dostatečném kolaterálním oběhu se provádí 
terapeutický uzávěr. Disekci distální krkavice je možné ošetřit flow diverterem. Základ léčby 
disekce je prevence trombózy a periferní embolizace. Traumatická disekce s TIA nebo mrtvici 
bez SAH je indikována k antiagregační terapii. Antikoagulace při SAH je kontraindikována. 
Vertebrální disekce se SAH představuje vysoké riziko nového krvácení. Metodou volby je 
terapeutický uzávěr tepny při dostatečném kolaterálním oběhu. Počet chirurgických výkonů 
jako podvaz, resekce aneuryzmatu s rekonstrukcí, revaskularizace high flow bypassem, 
s rozvojem intervenční radiologie klesá. 
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KLASIFIKACE PORANĚNÍ BAZE PŘEDNÍ A STŘEDNÍ JÁMY LEBNÍ, DIAGNOSTICKO-
TERAPEUTICKÉ POSTUPY 
 
J. Fiedler  
Neurochirurgické oddělení, České Budějovice 
 
Zlomeniny baze tvoří asi 20 % všech zlomenin lebky. Klasifikační systémy, zabývající se 
poraněními lebky, jsou odedávna většinou založeny na některém z atributů jako je 
mechanizmus úrazu, morfologie fragmentů, komunikace intrakraniálního prostoru s 
atmosférou, anatomická lokalizace poranění. Na rozdíl od zlomenin konvexity zlomenina 
baze predisponuje pacienta rozvojem specifických komplikací jako likvorea, meningitída či 
poranění hlavových nervů. Dandy již v roce 1926 poprvé popsal úspěšnou intradurální 
plastiku trhliny pleny za zadní stěnou frontálního sinu s použitím fascia lata a Wigand v roce 
1981 poprvé použil endoskop extradurálním přístupem k ošetření likvorey. Nejenom 
anatomicky dnes představuje střední a zejména přední jáma interdisciplinární pole 
neurochirurga, maxillofaciálního chirurga a otorinolaryngologa. O to větší je poptávka po 
praktické, souhrnné klasifikaci, která nabídne orientaci v této oblasti. Naše sdělení provází 
nejvýznamnějšími klasifikacemi poranění přední a střední baze lební, diagnostickými 
metodami i terapií. 
 
 

 

 

TRAUMATOLOGIE STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE 

 
L. Tuček 

Stomatochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 

 

Autoři prezentují ve svém sdělení rozdělení zlomenin střední obličejové etáže. Upozorňují na 
rozšíření klasifikace zlomenin střední obličejové etáže o zlomenity typu Le Fort IV., kdy lomná 
linie zasahuje na lební basi. Tato zlomenina je pak demonstrována v krátkém kasuistickém 
sdělení. 
 
 
 
 
 
MOŽNOSTI REKONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH DEFEKTŮ PŘEDNÍ JÁMY LEBNÍ 
 
T. Hosszú 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
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ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ POSTTRAUMATICKÉ LIKVOREY 
 
R. Lipina 
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
LF UK v Hradci Králové 
 

Traumatická likvorea sa vyskytuje asi u 2% úrazů hlavy a představuje přibližne 30-45% všech 
likvorových píštělí. Může sa objevit okamžitě, nebo s odstupem  několika týdnů až let, kdy 
defekt v kosti a  gliální jizva v místě porušení tvrdé pleny představují představují locus 
minoris rezistencie vůči zvýšení nitrolebního tlaku a průniku infekce intrakraniálně. 
Netraumatická spontánní likvorea pak představuje 40-46 % případů. Časteji vzniká pri 
zvýšenom tlaku likvoru  u nádorů mozku v oblasti lebeční spodiny, ale může vzniknout i při 
normálním tlaku likvoru v případě kongenitálních anomálií nebo osteomyelitídy.   

Z diagnostických metod, prokazujících likvoreu se používá  imunoelektroforetické vyšetření 
sekretu z nosu na přítomnost beta-trace proteinu, jako alternativu je možno použít 
izotopovou cisternografii s průkazem izotopu v  dutině nosní.  K lokalizaci píštěle při 
prokázané likvorey pak užíváme nejčastěji HR CT, CT cisternografii a MR mozku nebo jejich 
kombinaci. Pomoci může také předoperační endoskopické vyšetření nosní dutiny 
otorinolaryngologem. 

Indikaci transnazálního endoskopického přístupu v uzávěru likvorei  volíme na základě 
lokalizace píštěle.  Indikováni jsou pacienti s likvoreou v oblasti přední a střední jámy lební od 
lamina cribrosa po tuberkulum sedla. Vyjímkou je pak zadní stěna čelní dutiny a laterální 
lokalizace píštěle. 

Technika transnazálního přístupu umožňuje  přesnou lokalizaci píštěle pomocí intratekální 
aplikace fluoresceinu a endoskopu se speciálním filtrem. Samotný uzávěr je pak závislý na  
charakteru a lokalizaci píštěle. Obecně se snažíme o aplikaci vnitřní (intradurální) a zevní 
(extradurální) vrsty s použitím fascie, tuku nebo alogenních materiálů. Ve většině případů 
pak používáme překrytí defektu nazoseptálním lalokem. 

Úspěšnost transnazální endoskopické techniky při uzávěru likvorových píštělí se uvádí až 
95%.  

 

 

UZÁVĚR DEFEKTU BAZE LEBNÍ FREE GRAFTEM 
 
R. Leško1, J. Kozák1, A. Sukop2, M. Tichý1 

1Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha 
 

Posttraumatické defekty base jsou svým rozsahem ve většině případů malé a k jejich 
uzávěru plně postačují konvenční transkraniální, či transnasálně endoskopické techniky. 
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Zvláštní situaci tvoří především posttraumatické (včetně iatrogenních) osteomylitidy baze či 
defekty vzniklé v rámci onkochirurgie baze lební. Specifické jsou jak rozsahem defektu, tak i 
požadavkem na vaskularizaci tkáně (penetrace ATB/rizika adjuvantní onkoterapie).   

Posttraumatická frontobasální osteomyelitida/osteitida se vyvíjí v důsledku poranění 
baze (kominutivní fr.) a to především v oblasti jejího přechodu do horní části 
aerodigestivního systému v kombinaci s chronickou rhinosinusitidou.  Antibiotická terapie 
bývá neefektivní v důsledku nedostatečného krevního zásobení nekrotické kosti a kostních 
sekvestrů. Proto se za zásadní při chirurgické terapii v daných případech považuje 1) radikální 
odstranění nekrotické kosti (se vznikem rozsáhlého defektu), 2) vodotěsný uzávěr 
případného defektu tvrdé pleny a 3) rekonstrukce spodiny lební vaskularizovaným lalokem. 
Při postižení orbity či klenby s eventuální 4) kostěnou rekonstrukcí.  

Lokální laloky (transkraniální - perikraniální,  či transnasálně endoskopické – nasal 
septal flap (NSF)) mají v této situaci svoje limity především v omezené vaskularizaci. 
Regionální laloky (m. temporalis superficialis), představují velmi účinnou modalitu v 
kraniofaciální rekonstrukční chirurgii a při uzávěrech defektů base lební, avšak hlavně při 
defektech laterálně a anterolaterálně lokalizovaných. V současné době je jednoznačný 
odklon od používání stopkatých distančních štěpů (m. trapezius, m. sternocleidomastoideus) 
k uzávěrům defektů přední base vzhledem k omezené délce stopky a k vysokému 
complication rate. Možnosti volných štěpů (volné tkáňové přenosy) zahrnují použití m. 
rectus abdominis, m. lattissimus, m. tensor faciae latae (anterolaterální stehno), radiální 
předloktí a velké omentum.  

Obecně lze říci, že v porovnání s mikrovaskulárnimi volnými štěpy mají lokální laloky 
menší morbiditu odběrového místa, jednodušší chirurgický transfer i kratší operační čas. 
Avšak při specifických nárocích výše zmíněných klinických jednotek jsou free grafty v 
současné době považované za superiorní. Totéž platí i v situacích nedostupnosti či selhání 
tradičně dostupných tkání k vaskularizované rekonstrukci. 

V rámci přednášky bude prezentovaná kazuistika pacienta  s postraumatickou 
chronickou osteomyelitidou, po frontobasálním poranění v minulosti a chronickou 
rhinusinusitidou, u kterého došlo k vzniku kliniky manifestního defektu baze lební při 
polypektomii v rámci FESS (functional endoscopic sinus surgery). Po selhání pokusu o 
endoskopické ošetření likvorey a klinické progresi  stavu (tenzní pneumocephalus) byla z 
bifrontální kraniotomie, po kranializaci sinů a rozsáhlém debridementu osteomyeliticky 
změněné lamina cribrosa provedena perikrániem vodotěsná duroplastika a rekonstrukce 
defektu baze lební vaskularizovaným perikranialním lalokem, tukem a tkáňovým lepidlem. 
Vzhledem k suspekci na infekci plastiky base lební (multiresistentní Klebsiela) s rekurentními 
septickými stavy bylo nutné provést operační revizi. Pro nemožnost provedení rekonstrukce 
vaskularizovaným štěpem lokálně či regionálně (s ohledem k primární operaci, a jejímu 
selhání) byla provedena plastika defektu s odstupem 5 měsíců od první operace z bifrontální 
rekraniotomie přenosem volného laloku m. rectus abdominis a end to end anastomosou 
cévního svazku epigastrica interior na temporalis superficialis vpravo. Pooperačně, kromě 
přechodného otoku laloku při venostáze se nevyskytly komplikace.  Bezprostřední 
pooperační monitorací Dopplerem a opakovaným CTAg vyšetřením byla potvrzena 
průchodnost anastomosy. Z opakovaných stěrů po přeléčení ATB dle citlivosti se již kultivační 
nález nevyskytoval.  

Transfery volných laloků významně rozšiřují možnosti řešení defektů baze lební 
především v případech refrakterních na tradiční modality terapie, což je dané především 
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autonomním cévním zásobením laloků s vysokou rezistencí vůči infekci a přijatelnou 
morbiditou odběrového místa.  
 
 
 
 
PROBLEMATIKA NOVÝCH ANTIKOAGULANCIÍ A ANTITROMBOTIK V URGENTNÍ 
NEUROCHIRURGII 
 
P. Dulíček 
IV. Interní klinika – hematologie, FN a LF v Hradci Králové 
 
V současné době jsou u nás z nových antitrombotik nejvíce rozšířeny 3 přípravky: 2 přímé 
inhibitory FXa – rivaroxaban (Xarelto), resp. apixaban (Eliquis) a přímý inhibitor trombinu – 
dabigatran etexilate (Pradaxa). Používají se v primární profylaxi VTE po náhradě nosných 
kloubů, u jedinců s fibrilací síní a rivaroxaban i v léčbě venózního tromboembolizmu. 
Nejzávažnějším vedlejším účinkem těchto nových antikoagulancií (NOACs) je samozřejmě 
krvácení. Přesto, že klinické studie prokázaly jejich benefit zejména na snížení rizika velkých 
krvácení či krvácení do CNS ve srovnání s warfarinem, není toto riziko zcela eliminováno. 
Neexistence přímého antidota u NOACs je některými autory považováno za velký klinický 
problém. Nicméně my se nedomníváme, že jeho nedostatek představuje zásadní klinický 
problém. Nakonec ani  v případě LMWH nemáme přímé antidotum. V případě emergentního 
zákroku v neurochirurgii a či léčbě krvácení do CNS máme možnost laboratorního 
monitorování těchto léků. V případě inhibitorů FXa stanovujeme protrombinový čas (PT) a 
antiXa aktivitu, v případě dabigatranu pak aPTT a dilutovaný trombinový čas (Haemoclot).  
Výhodný je také krátký biologický poločas NOACs (rivaroxaban má biologický poločas 7–11 
hodin, dabigatran 12–14 hodin a apixaban  8–15 hodin).  
V případě krvácení do CNS můžeme podat následující: Přípravky protrombinového komplexu 
(PCC- OCPLEX), či  jeho aktivovanou formu (aPCC – FEIBA) event.  rFVIIa (Novoseven). 
V případě urgentních výkonů vystačíme s přípravkem PCC (OCPLEX). 
V případě krvácení u dabigatranu (který se vylučuje převážně renální cestou) musí být udržována adekvátní diuréza a 
lez jej dialyzovat.  
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Postup při řešení krvácení v souvislosti s novými  antitrombotiky 
 
Schéma postupu: 
- podezření na předávkování či krvácení 
                   
   laboratorní vyšetření: Haemoclot, antiXa, aPTT, KO  (dle antitrombotika) 
                   
   zhodnocení zdroje krvácení  
                                                         
                lokální                           difúzní, bez identifikovatelného zdroje 
                                                         
        mechanická komprese            
        chirurgické ošetření rány       koncentráty protrombinového komplexu 
                                                      (Prothromplex, Ocplex) 
                                                  rFVIIa – Novooseven – u ŽOK 
- udržovat: hemodynamickou stabilitu, pH krve, minerálovou rovnováhu, tělesnou teplotu 
                   diurézu, zvážit dialýzu 
 
 
Závěr 
Krvácení je vždy hlavním nežádoucím účinkem antikoagulační terapie a dostupnost 
specifického antidota je vždy velkou výhodou. Nicméně ani jeho nepřítomnost nemusí být 
závažnou překážkou při užívání NOACS v současné klinické praxi. Nicméně vývoj pokračuje a 
antidota jsou již ve vývoji a je možné, že budou již v příštím roce dostupná.  
 
 
 
 
REHABILITACE U PACIENTA S POŠKOZENÍM MOZKU,  SPEKTRUM POSKYTNUTÉ PÉČE  
 
L. Vopařilová, A. Klapalová MUDr. 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk, Luže 
 
Na rehabilitaci poskytnutou v akutním stadiu navazuje léčebně rehabilitační péče 
v rehabilitačním ústavu, event. lázeňská, péče ambulantní. V počátečním stadiu a při 
závažném klinickém stavu je prioritní rehabilitační ošetřovatelství (prevence dekubitů, 
kontraktur, polohování, bazální stimulace apod.) Fyzioterapii přizpůsobujeme charakteru 
neurologického postižení a dle vývojového stadia, v kterém se pacient nalézá. Spektrum 
poskytnutých procedur je stanoveno individuálně, v průběhu terapie se mění náročnost 
stanovených postupů. Důležitá je spolupráce pacienta. Využíváme techniky na 
neurofyziologickém podkladě a dalších, snažíme se o nácvik vertikalizace, cvičíme stabilitu 
sedu, stoje, chůze. V Hamzově léčebně využíváme i nové přístroje, např. nácvik stoje a 
chůzového mechanismu na přístroji Erigo, cvičení horních končetina na přístroji se zpětnou 
vazbou Armeo, biofeedbacku apod. Rehabilitační péče během pobytu je poskytována všemi 
členy zdravotnického týmu, je nutné zahájit i včas trénink řeči a věnovat se kognitivním 
funkcím. Důležitá je ergoterapie, kde provádíme nácvik sebeobsluhy, denních činností. 
Mnohdy je nutné vybavit pacienta individuálními a kompenzačními ortopedicko-protetickými 
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pomůckami, což nám pomůže zajistit naše protetické oddělení. Důležitou roli hraje 
spolupráce a zájem rodiny. Pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu a stanovení 
cílů rehabilitace je důležitá edukace rodiny a pokračování v započatém ozdravném procesu i 
v domácím prostředí, vytvoření vhodných podmínek pro tento druh péče. 
Neméně důležité je i nastavení systému péče o tyto pacienty, tak jak je nastavena péče o 
pacienty se spinální problematikou, včetně úhrad pojišťoven za tyto pacientky. 
 
 
 
 
KAZUISTIKA PACIENTA S APALICKÝM SYNDROMEM  
 
Zlesáková Radmila 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk, Luže 
 
 
Pacient s kraniocerebrálním poraněním hlavy byl přeložený do Hamzovy léčebny za 6 měsíců 
po těžké autohavarii s diagnosou spastická quadrupareza.Dále měl poruchu paměti, těžké 
kontraktury na DK.  Komplexní rehabilitace u pacienta obsahovala individuální LTV, bazální 
stimulaci, procedury fyzikální terapie, logopedickou péči, EEG BFB, psychologickou 
intervenci, ergoterapii . Zbyly hotoveny protetické pomůcky k vertikalizaci a korekci 
kontraktur. Pobyt v HL byl opakován 4x . Chirurgické řešení kontraktur na DK  před druhým 
pobytem v léčebně již umožňilo vertikalizaci a nácvik lokomoce. Chůze se postupně upravila. 
Pacient je schopen samostatné chůze, je téměř samostatný. Nynější pobyt je plánován od 
poloviny dubna 2014. Dle dokumentace je pacient nyní s quadrusymptomatologií ,anxietou a 
v depresivním ladění, je v plném ID, ale v domácím prostředí je téměř soběstačný. 
 
 
 
 
PERZISTUJÍCÍ VEGETATIVNÍ STAV A PŘÍBUZNÉ DLOUHODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ, LOCKED-
IN SYNDROM.  PŘEHLED.  
 
R. Kostyšyn 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
 
 
Dlouhodobé poruchy vědomí jsou častou komplikací kraniocerebrálních poranění, některé 
jsou reverzibilní v průběhu léčby následků poranění, některé perzistují až do smrti pacienta v 
důsledku jiných komplikací (např. pneumonie). Vigilní kóma, apalický syndrom, vegetativní 
stav nejsou synonyma, ale na sebe navazující stupně těžkosti poruchy vědomí při těžkém 
postižení kůry či subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene. 
Přidruženými posttraumatickými jevy jsou decerebrace a dekortikace.                                    

Zvláštní pozornost si zaslouží klinicky opačný jev -  tzv. syndrom uzamčení (locked-in 
syndrom), což je stav zachované kortikální mozkové činnosti při kompletní paralýze veškeré 
příčně pruhované svaloviny s výjimkou okohybných svalů, pacient se tedy není schopen 
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hýbat a verbálně komunikovat, zároveň je však při vědomí a je schopen myslet, slyšet, 
vnímat, rozumět a pamatovat si, jediným způsobem komunikace je mrkání očními víčky. 
Tento stav je téměř vždy ireverzibilní, 90% pacientů umírá v průběhu prvních čtyř měsíců. 
Ovšem těm přeživším naději dává rychlý rozvoj biotechnologií jako brain computer interface, 
které umožňují převod myšlenek na text, převod mozkových impulzů v pohyb robotických 
asistentů, ovládání prostředí na monitoru a v neposlední řadě provoz neuro-protéz. 
  Poruchy vědomí mohou být také ovlivněny duševní poruchou pacienta, jak 
chronickou, tak i akutní posttraumatickou. Apatie, abulie a deprese jsou velmi částo 
zmiňované při péči o pacienty po úrazech mozku. Při diferenciální rozvaze je nutno brát v 
potaz také povahu pacienta (údaje od příbuzných a blízkých) a ovlivnění mozkových funkcí 
farmaky.   

Pacienti s protrahovanou poruchou vědomí či přidruženými stavy jsou odkázány na 
dlouhodobou intenzivní nebo paliativní péči, v lepším případě na péči své rodiny, a tak 
znamenají velký medicínský a sociálně ekonomický problém současnosti. Patří sem i často 
oživované etickoprávní diskuze o uzákonění eutanazie.  
 
 
 
 
STRATEGIE NUTRIČNÍ PÉČE U KCP  
 
M. Fric 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 

Kraniocerebrální poranění (KCP) izolované či v rámci polytraumatu představuje 
excesivní katabolický inzult, který vede k hypermetabolismu a svalovému rozpadu. Velmi 
rychle dochází k rozvoji malnutrice se všemi negativními konsekvencemi.  
Adekvátně vedená nutriční intervence představuje jeden ze základních pilířů v péči  
o pacienta s KCP a má pozitivní dopad na mortalitu a morbiditu.  
Klinické studie předkládají limitovaná data o načasování, dávce a formě nutriční podpory. 
Cílem sdělení bude reflexe problematiky nutriční péče u této kohorty pacientů.  
 
 
 
 
NEUROPSYCHIATRICKÉ PORUCHY PO KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ 
 
R. Köhler 
Psychiatrická klinika FNHK a LFHK, Hradec Králové 
 
Kraniocerebrální poranění (KCP) může vést k celé řadě psychických obtíží. Nejpočetnější 
skupinou jsou organické poruchy, mezi které patří delirium, poruchy kognitivních funkcí, 
postkomoční syndrom, organické poruchy nálady, osobnosti a spánku. Z těchto diagnóz je 
nejzávažnějším stavem delirium. To je v klinické praxi významně poddiagnostikováno i 
přesto, že má výrazný vliv na morbiditu a mortalitu nemocných. Jedná se rovněž o akutní 
stav, který je nutno řešit v řádu minut až hodin, tedy ještě během hospitalizace na 
neurochirurgickém oddělení. Ostatní organické diagnózy se rozvíjejí až s určitým časovým 
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odstupem. Řeší se proto až na standardním lůžkovém oddělení, případně v ambulantní péči. I 
ostatní diagnózy (neorganické), které mohou následovat po KCP se rozvíjejí až s větším 
časovým odstupem. Řadíme sem úzkostné poruchy, psychózy a závislosti. Přednáška se 
věnuje základním charakteristikám jednotlivých poruch a základním principům jejich léčby, 
s důrazem na zvládání deliria. 
 
Klíčová slova: kraniocerebrální poranění, delirium, management 
 
 
 
 
SOUČASNÝ STAV V PROGRAMU “KADAVERÓZNÍCH DÁRCŮ ORGÁNŮ“ 
 
M. Grofová, CETC 
Transplantační centrum při urologické klinice, FN Hradec Králové 
 
Při dárcovství ledvin rozlišujeme kadaverózního (zemřelého) dárce a žijícího dárce. 
Dárcem orgánů může být osoba, u které je prokázána mozková smrt při zachovaném oběhu 
krve a u které nejsou přítomny kontraindikace dárcovství. Přesná pravidla na určení mozkové 
smrti stanoví zákon č.285/2002 Sb. a související předpisy, včetně požadavků na kvalifikaci 
odborníka, který mozkovou smrt potvrzuje. Další kategorií kadaverózních dárců jsou dárci po 
nevratné zástavě krevního oběhu. 
 Naše zákonodárství předpokládá, že osoba, která je potenciálním dárcem, s dárcovstvím 
souhlasí (tzv. předpokládaný souhlas; “opting out”). Souhlas rodiny není zákonně nutný, s 
výjimkou dětí a nesvéprávných osob. Každý občan, má právo přihlásit se do  registru osob 
nesouhlasících s dárcovstvím (registr NROD). Při zvažování dárcovství, je TC povinno ověřit, 
že pacient v tomto registru není veden.  
První informaci o možném dárci podává ošetřující lékař do spádového transplantačního 
centra ještě před ověřením smrti mozku. Hlášení potenciálního dárce je ze zákona 
povinností. 
Smrt mozku je ze zákona potvrzována komplexem vyšetření. Jednak stanovením klinických 
známek smrti mozku a dále zobrazovacími metodami, kam patří – angiografie mozkových 
tepen, mozková perfuzní scintigrafie, vyšetření sluchových kmenových evokovaných 
potenciálů, transkraniální dopplerovská sonografie a CT angiografie 
Rozvaha o indikaci dárcovství se opírá o výsledky celé řady doplňujících vyšetření, kdy se 
ověřuje funkce orgánu určeného k transplantaci a další rizikové faktory  pro příjemce 
(vyloučení infekčních onemocnění atd.). Konečné rozhodnutí, že orgány budou použity 
k transplantaci provádí odebírající chirurg transplantačního centra po odběru orgánů. 
Organizace dárcovství je u nás přesně propracována, řídí ji transplantační koordinátoři 
jednotlivých transplantačních center. V případě odběru více orgánů se těchto tzv. 
multiorgánových odběrů účastní i více chirurgických týmů. Pro solitární orgán platí, že 
příjemce je určen již před odběrem, ledviny jsou alokovány až po odběru na základě HLA 
typizace , cross-matche a allokačních kritérií. 
Přibližně 10 % představují u nás žijící dárci (rodiče, sourozenci, jiní příbuzní; ale i osoby bez 
příbuzenského vztahu k příjemci). Pokud je dárcem osoba bez příbuzenského vztahu k 
pacientovi, který má být příjemcem, je nezbytné posouzení Etickou komisí. Samozřejmou 
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podmínkou všech transplantací z žijících dárců je vyloučení jednání pod nátlakem či za 
úplatu. Dárce musí být zevrubně vyšetřen a nesmí dojít k ohrožení jeho zdraví. 
Kadaverózní dárci jsou a velmi pravděpodobně zůstanou hlavním zdrojem orgánů k 
transplantaci. S rozvojem medicíny a zvyšujícím se počtem čekatelů na transplantací se 
rozšiřují i  indikace pro dárcovství . Jsou akceptováni i tzv. marginální dárci (vysoký věk, 
hypertenze; diabetes; mírně snížená funkce ledvin).  
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Organizaci kurzu finančně podpořily tyto firmy: 
 

B.Braun Medical, s.r.o. 
Baxter Czech spol. s.r.o. 

Carl Zeiss spol. s.r.o. 
Kardio Line, spol.s.r.o. 

Medtronic Czechia, s.r.o. 
Medac GMBH 

Octopharma s.r.o. 
ProMedicus s.r.o. 

Swiss Pharma s.r.o. 
Synthes, s.r.o.  

Takeda Pharmaceutical s.r.o. 
Zimmer Czech, s.r.o. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


