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 1. PATOLOGIE NEUROEPITELIÁLNÍCH NÁDORŮ CNS 
 
A. Kohout 
Fingerlandův ústav patologie LFUK a FN Hradec Králové 
 
Neuroepitelové nádory CNS je možno rozdělit do několika skupin podle diferenciační linie, 
kterou nádorové buňky morfologicky či imunohistochemicky napodobují. Pro jejich klinicko-
patologickou klasifikaci je závazné 4. vydání WHO klasifikace nádorů CNS, publikované 
v roce 2007. Ve srovnání s předchozím vydáním došlo v klasifikaci k řadě změn, zejména 
byly přidány nově definované jednotky či varianty stávajících entit. Součástí klasifikace je též 
WHO grading rozdělující nádory do čtyř stupňů podle biologického chování a usnadňující 
klinikovi zvolit vhodný způsob léčby.  
K astrocytárním nádorům se řadí difuzní astrocytomy, jejichž spektrum sahá od low-grade 
difuzního astrocytomu přes anaplastický astrocytom až ke glioblastomu. Grading těchto 
tumorů je dán přítomností mitotické aktivity, mikrovaskulárních proliferací a nekrózy; jejich 
charakteristickou vlastností je imanentní tendence k progresi do vyššího gradu. Extrémně 
infiltrujícím reprezentatem této skupiny je gliomatosis cerebri. Od difuzních astrocytomů je 
nutno odlišit ohraničené jednotky, jako piloidní astrocytom, subependymální 
obrovskobuněčný astrocytom nebo pleomorfní xantoastrocytom s podstatně lepší prognózou. 
Oligodendrogliové nádory vděčí za své jméno morfologické podobnosti jejich buněk 
s oligodendrocyty. Poměrně spolehlivým znakem těchto afekcí je přítomnost delece 1p19q. 
Anaplastické oligodendrogliomy se od svých nízkostupňových protějšků na histologické 
úrovni liší známkami malignity, zejména vysokou mitotickou aktivitou a mikrosvaskulárními 
proliferacemi. K oligodendrogliovým nádorům se dnes řadí i nádory oligoastrocytární (low-
grade a anaplastický oligoastrocytom). 
Ependymomy představují ohraničené nádory ventrikulárního systému a míchy 
mikroskopicky tvořené uniformními elementy seskupujícími se do perivaskulárních 
pseudorozet a pravých ependymálních rozet. Příbuznými jednotkami jsou myxopapilární 
ependymom  a subependymom. V maligní variantě ependymomu (anaplastický ependymom) 
nalezneme nápadnou mitotickou aktivitu, mikrovaskulární, proliferace a pseudopalisádující 
nekrózy. 
Nádory plexus chorioideus se dělí na benigní (papilomy) a maligní (karcinomy). Nově 
definovaný atypický papilom plexu se vyznačuje zvýšenou mitotickou aktivitou. 
Do skupiny ostatních neuroepitelových nádorů WHO klasifikace řadí vzácné nádory 
kontroverzní histogeneze (astroblastom, chordoidní gliom třetí komory a angiocentrický 
gliom). 
Neuronální a glioneuronální nádory představují většinou dobře ohraničené, často cystické 
nádory indolentního biologického chování. Dysplastický gangliocytom mozečku (Lhermitte-
Duclos) a gangliocytom jsou tvořeny dysmorfními gangliovými buňkami, zatímco 
gangliogliom a desmoplastický infantilní gangliogliom obsahují i gliovou komponentu. 
Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor se vyznačuje komplexní histologickou stavbou a 
je často vázán na kortikální dysplazii. Extraventrikulární neurocytom je nově definovaný 
protějšek centrálního neurocytomu sídlícího v postranních komorách. Jinými nově 
definovanými jednotkami v této skupině nádorů jsou papilární glioneuronální tumor, 
glioneuronální tumor čtvrté komory tvořící rozety a cerebelární liponeurocytom. Spinální 
paragangliom lokalizovaný obvykle v oblasti cauda equina a filum terminale rovněž patří do 
této skupiny. 
Nádory pineální oblasti zahrnují spektrum od benigního pineocytomu ze zralých pineocytů 
tvořících pineální rozety přes pineální parenchymální nádory intermediárního chování až po 
pineoblastom, vysoce maligní tumor z primitivních embryonálních elementů. Nově byl v této 



 5 

krajině definován papilární tumor pineální oblasti se známkami epiteliální a ependymální 
diferenciace. 
Nejdůležitějším členem skupiny embryonálních nádorů je meduloblastom, vysoce maligní 
nádor mozečku z primitivních buněk s převažující neuronální diferenciací. V jeho rámci se 
rozeznává několik variant, z nichž některé představují spíše aberantní diferenciaci bez 
klinického významu. Jako primitivní neuroektodermální nádory se označuje heterogenní 
skupina maligních nádorů objevujících se v různých lokalizacích a tvořených zcela 
nediferencovanými neuroepiteliálními buňkami (CNS PNET) či primitivními elementy 
s naznačenou neuronální, astrocytární či ependymální diferenciací (neuroblastom, 
ganglioneuroblastom, meduloepiteliom, ependymoblastom). Posledním členem skupiny 
embryonálních nádorů je atypický teratoidní/rabdoidní tumor obsahující rabdoidní buňky a 
primitivní elementy s divergentní epiteliální, mezenchymální, neuronální a gliální 
diferenciací. Typickým znakem tohoto tumoru je inaktivace genu INI1/hSNF5. 
 
 
2. NEUROLOGICKÁ SYMPTOMATIKA TUMORŮ CNS 
 
E. Ehler 
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice 
 
Pro stanovení diagnózy tumoru mozku a míchy jsou nezbytné anamnestické údaje, 
zhodnocení potíží nemocného i cílené neurologické vyšetření. Tyto zásady platí i v současné 
době širokých možností zobrazovacích vyšetření (CT, MRI, PET, AG). Neurolog se setkává 
s nemocnými často již v začátku jejich potíží a bývá tím lékařem, který tumor diagnostikuje. 
Na neurochirurgii již bývají posílání nemocní s tumorem. A neurologická symptomatika 
slouží spíše k monitorování stavu nemocných a při pátrání po komplikacích. 
U nemocných s podezřením na intrakraniální expanzi je nutno pátrat po příznacích syndromu 
nitrolební hypertenze (potíže, příznaky, kardiovaskulární parametry, a další). Při hodnocení 
topických příznaků je důležité znát několik typických zavádějících – falešných ložiskových 
příznaků (okohybné poruchy, pseudo – cerebellární příznaky, psychické změn).  
Je celá řada chorob, které se projevují syndromem nitrolební hypertenze i v kombinaci 
s ložiskovými příznaky. Přitom se nejedná o tumory. Jsou však důležité s diferenciálně 
diagnostického hlediska (idiopatická intrakraniální hypertenze či hypotenze, absces mozku, 
encefalitida, subdurální hematom, intraparenchymový hematom normotonika, tumoriformní 
plaka roztroušené sklerózy). 
Mozkové tumory můžeme dělit na maligní (primární či sekundární – metastatické) a benigní.  
Liší se rychlostí rozvoje ložiskových i celkových příznaků. Metastázy (zejména plic, prsu, 
ledvin, gastrointestinálního traktu, lymfomy, melanomy) mohou být jednoložiskové i 
víceložiskové. Topická mozková symptomatika se řídí lokalizací nádoru. Tak jsou nádory 
jednotlivých laloků, corpus callosum, hypofýzy, III. komory, pineální krajiny, kmene či 
mozečku. Pro jednotlivé lokalizace je různá četnost typu tumorů. Nádory mozkových nervů a 
mening (extraaxiální) mívají charakteristickou neurologickou symptomatiku. 
Míšní nádory v širším slova smyslu je možno rozdělit na extradurální a intradurální.  A ty 
intradurální na extramedulární a intramedulární, které jsou těmi vlastními nádory míchy. Lze 
je rozdělit i podle lokalizace na tumory postihující cervikokraniální přechodu, dále na 
cervikální, thorakální, lumbální a v šírším smyslu i oblasti kaudy. Lokalizací se řídí i 
neurologická symptomatika. Mezi extradurální tumory se nejčastěji vyskytují metastázy 
(plíce, mamma, prostata, hematologické malignity, pankreas, ledvina), a to do obratlů i 
měkkých částí. Jsou pro ně typické bolesti obratlů i vyzařující bolesti do trupu i končetin, a 
teprve později narůstající symptomatologie kořenová i spinální. Z intradurálních 
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extramedulárních tumorů se vyskytují neurinomy, meingeomy, ependymomy, 
meduloblastomy a gliomy. Vlastní intradurální tumory jsou vzácné (ependymomy, gliomy). 
Intradurální tumory většinou nejsou provázeny bolestí a projevují se rozvojem poruch čití, 
paréz (v segmentu periferních a pod úrovní tumoru spastickou) i poruchami sfinkterů.  
 
 
3. POTENCIÁL A LIMITACE ZOBRAZOVACÍCH METOD V DIAGNOSTICE 
NITROLEBNÍCH EXPANZÍ 
 
J. Žižka 
Radiologická klinika FN a LFUK Hradec Králové 
 
Diagnostický přínos zobrazovacích metod je v případě průkazu mozkových expanzivních 
procesů nepochybně zásadní. Poněkud horší situace je však při stanovení přesné druhové 
diagnózy, neboť si musíme přiznat, že diferenciálně diagnostické algoritmy se za posledních 
30 let vývoje zobrazovacích metod nijak zásadně nezměnily. Ve hře jsou stále stejné, mnohdy 
značně nespecifické postupy a principy, a sice hodnocení změn denzity tkáně na CT nebo 
posuzování diferencí v T1 a T2 relaxačních časech v případě MR, event. hodnocení 
kompetence hematoencefalické bariéry po podání jodové nebo paramagnetické kontrastní 
látky. Zajímavou extenzí informačního potenciálu je sice posuzování rozdílů v difuzi molekul 
vody v různých tkáních na MR (Diffusion Weighted Imaging – DWI) a případně posuzování 
změn koncentrace některých metabolitů pomocí MR spektroskopie. Žádná z těchto metod 
samostatně ani v kombinaci však dosud nezaručuje stanovení správné druhové diagnózy u 
všech případů, žádná kvantifikační kritéria se dosud neukázala jako dostatečně specifická 
alespoň pro rozlišení . 
Cílem prezentace je na vybraných kazuistikách upozornit na přetrvávající limitace 
zobrazovacích metod v diagnostice mozkových nádorů a nádorům podobných lézí. 
 
 
4. POUŽITÍ OBRAZŮ DTI V NEUROCHIRURGII 
 
A. Zolal, R. Bartoš, P. Vachata, A. Hejčl, M. Sameš 
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 
 
 
Cílem přednášky je seznámit posluchače se současnými světovými zkušenostmi s použitím 
zobrazení difuzních tensorů (DTI - diffusion tensor imaging) a se zkušenostmi z vlastní 
vědecké i klinické praxe. Přednáška přináší ve své teoretické části stručný přehled světové 
literatury týkající se použití DTI v předoperačním plánování a integraci výsledků v 
neuronavigaci. Speciální pozornost je věnována korelaci výsledků DTI s 
elektrofyziologickými metodami, dalšími diskutovanými aspekty je porovnání obrazů drah s 
anatomickými studiemi, použití DTI v pooperačním sledování pacientů s high grade gliomy k 
odlišení recidivy tumoru od postiradiační nekrózy a okrajově se dotýká i jiných použití DTI 
zajímavých z neurochirurgického hlediska. Pro demonstraci praktického použití jsou uvedeny 
vlastní výsledky hlavního autora s DTI rekonstrukcemi pyramidové dráhy, fasciculus arcuatus 
a fasciculus occipitofrontalis inferior u pacientů s intrinsickými mozkovými nádory. 
 
 
5. IMUNO FLOW CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE MOZKOVÝCH NÁDORŮ 
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K. Zadrobílek 1, J. Krejsek 2, S. Řehák 1 
1 Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové 
2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové 
 
 
Diagnostika mozkových nádorů sebou někdy přináší velké nároky na laboratorní metody – 
zvláště v případech, kdy nejsme schopni jako neurochirurgové cíleně zasáhnout lézi, tedy 
v případě difúzního postižení mening, nebo v případě chirurgicky špatně dostupné léze. Další 
nároky mohou být kladeny na rychlost diagnózy a včasné zahájení léčby. Dodávaným 
vzorkem tkáně může být jednak vlastní tkáň tumoru, ale i likvor s jeho biochemickými a 
buněčnými elementy.  
Na našem pracovišti jsme začali používat metodu imuno flow cytometrie. Obecným 
principem flow cytometrie je kvantitativní vyšetření mikroskopických částic (buněk, 
chromozómů..), které jsou suspendovány v tekutině a jejich usměrněný proud prochází 
detektorem, který umožňuje vyšetření charakteristik až několika tisíc částic za sekundu. 
Měřitelných parametrů je veliké množství (fyzikální, biochemické parametry částic), pro nás 
se jeví jako velice užitečné hodnocení transgenických produktů in vivo – tedy proteinů – 
v našem případě membránových antigenů a jejich zařazení do CD (Cluster of differentiation).  
Jako vzorek pro tuto metodu lze použít jakoukoliv suspenzi buněk, v našem případě tedy 
likvor nebo suspendovaný vzorek tkáně. Množství vzorku může být minimální, například 
získané stereotaktickou biopsií.  
Metoda nám (zatím) ve většině případů neumožní přesně učit typ nádoru ale dokáže jej 
zařadit například mezi neuronální tkáň, hemopoetickou tkáň a podobně. Nespornou výhodou 
metody je rychlost získání výsledku – definitivní výsledek můžeme znát do 1 hodiny od 
odběru vzorku. Metoda dokáže jasně odlišit nádor z hemopoetické tkáně (lymfom, včetně 
typu), neuronální tkáně (meduloblastom, astrocytomy apod.) S rozvojem dalších znalostí o 
povrchových antigenech lze očekávat další zpřesnění metody. V přednášce bude prezentováno 
několik kazuistik pacientů, kde byla metoda využita pro diagnostiku jak z likvoru, tak ze 
stereotaktické biopsie nebo operace.   
 
 
6. ANESTÉZIE PRO OPERACE S NEUROFYZIOLOGICKÝM MONITOROVÁNÍM 
 
J. Schreiberová 
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
Anestézie má během operace obecný cíl: zajistit maximální bezpečnost a komfort pacienta a 
vytvořit optimální operační podmínky pro operatéra. Adekvátní hloubka útlumu vědomí při 
celkové anestézii, dostatečná analgézie, oxygenace, ventilace, kardiovaskulární stabilita a 
udržení stálosti vnitřního prostředí jsou základní požadavky na vedení anestézie. 
V neuroanestézii je dále požadováno zajištění optimálních operačních podmínek pro chirurga 
- „brain relaxation“při nitrolebních výkonech, manipulace se systémovým krevním tlakem, 
neuroprotekce a umožnění neurofyziologického monitorování. 
Většina neurochirurgických operací je prováděna v celkové intubační anestezii s relaxací a 
řízenou ventilací. Při tomto typu anestézie však nelze hodnotit stav vědomí nemocného během 
operace přímým sledováním. Monitorování mozkových funkcí pomocí EEG, 
somatosenzorických a motorických evokovaných potenciálů je ovlivněno podávanými 
anestetiky. Periferní svalová relaxancia zabraňují sledování motorické odpovědi (EMG) na 
kortikostimulaci nebo intrakraniální stimulaci lícního nervu. 
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Anestézie pro operace s neurofyziologickým monitorováním proto musí zohledňovat speciální 
požadavky na výběr vhodné kombinace anestetik, udržování stálé hloubky anestézie bez 
prudkých výkyvů (steady state) a eliminaci stavů, které mohou zkreslit výsledek monitorování 
(systémová hypotenze, hypoxie, hypoglykémie, hypotermie, poruchy iontové rovnováhy). Pro 
nitrolebeční operační výkony, kde je nutné hodnotit řečové a paměťové funkce, je indikována 
kombinace lokální anestézie s monitorovanou sedací (awake craniotomy) nebo s celkovou 
anestézií v úvodu a závěru operačního výkonu a probuzením pacienta na určitý časový úsek 
(awake interval). 
Peroperační sledování EEG při karotických endarterektomiích v celkové anestézii slouží 
k detekci mozkové ischémie a nutnosti užít shunt. Celková inhalační anestetika ovlivňují EEG 
záznam v závislosti na koncentraci v alveolárním vzduchu. V klinicky užívaných 
koncentracích zpomalují frekvenci vln a v koncentracích převyšujících minimální alveolární 
koncentraci vyvolávají burst suppression. Intravenozní barbiturátová anestetika a propofol 
ovlivňují EEG obdobným způsobem. Benzodiazepiny mění též EEG aktivitu, alfa rytmus a je 
nahrazen beta aktivitou. Opioidy v klinicky běžném dávkování EEG neovlivňují. Bez vlivu na 
EEG jsou i periferní myorelaxancia. Rutinní anestézie pro tyto výkony kombinuje podání 
intravenózních opioidů s malou dávkou inhalačních anestetik, užívána jsou myorelaxancia. 
Nezbytné je udržovat stálou hloubku anestézie bez podstatných výkyvů.  
Sledování somatosenzorických evokovaných potenciálů  (SSEP) a motorických evokovaných 
potenciálů (MEP) se uplatňuje především při operacích páteře a míchy, kde může dojít 
k přerušení vedení stimulů z periférie do centra. Kortikální odpověď na stimulaci je velmi 
citlivá na použití inhalačních anestetik včetně oxidu dusného, intravenózních anestetik (i když 
v menší míře) a myorelaxancií. Z pohledu snímání a detekce signálu je ideálním anestetikem 
ketamin eventuálně v kombinaci s dexmedetomidinem, nicméně tato anestézie může být 
provázena výskytem nežádoucích účinků především u pacientů s komorbiditami. 
Detekci negativně ovlivňují i faktory ze strany pacienta, jako je arteriální hypertenze, diabetes 
mellitus, věk (starší pacienti, předškolní děti) a obezita. Detekce spinální nebo subkortikální, 
která běžnými anestetiky ovlivněna není, může být v indikovaných případech volbou. 
Sledování kmenových sluchových evokovaných potenciálů (BAEP) je indikováno při 
operacích v zadní jámě lební. Kmenové sluchové potenciály jsou ovlivňovány celkovými 
anestetiky méně, užití oxidu dusného by však mohlo zvýšením středoušního tlaku zkreslit 
výsledek, proto je v tomto případě preferovanou nosnou směsí kyslík se vzduchem. 
Rutinně se provádí monitorace funkce faciálního nervu při operacích pro neurinom 
sluchového nervu. Spontánní a stimulovaná aktivita se snímá z kruhového svalu očního a 
ústního. Anestetika nezkreslují tuto aktivitu, myorelaxancia však ruší svalovou odpověď a 
užívána nejsou. 
Pokud je indikována kortikostimulace se sledováním pouze motorické odpovědi (EMG), je 
základním předpokladem úspěšné monitorace absence účinku  myorelaxancí, výkon může být 
prováděn v celkové intubační anestézii za spontánní nebo podpůrné ventilace.  
Nitrolebeční operace, při kterých je nezbytná komunikace a spolupráce s nemocným 
k testování hybnosti, řečových funkcí a paměti, se provádějí nejčastěji v kombinované 
anestézii (awake interval, awake craniotomy). Po předchozím řádném a podrobném vysvětlení 
průběhu operace a anestézie je pacient uveden do celkové anestézie, dýchací cesty jsou 
nejčastěji zajištěny laryngeální maskou. Druhou možností je nemocného pouze 
analgosedovat, v tom případě se oxygenace provádí přes obličejovou masku nebo nosní 
kyslíkové brýle. Podmínkou je použití anestetik s krátkým eliminačním poločasem, který 
umožňuje rychlou změnu hloubky anestézie a sedace na požadovanou úroveň. Výhodné je 
kontinuální užití propofolu v kombinaci s opioidem nové generace remifentanilem či užití 
dexmedetomidinu. Operatér provede lokální anestézii měkkých pokrývek lebních a po 
dokončení kraniotomie lokální anestézii tvrdé pleny nejčastěji bupivacainem. Hloubka 



 9 

anestézie je poté snížena, nemocný je nadále pouze analgosedován, spontánně ventilující, je 
odstraněna obličejová nebo laryngeální maska. V této fázi výkonu se provádějí funkční testy 
řeči, hybnosti, paměti, které sleduje anesteziolog, zatímco operatér provádí stimulaci 
v operačním poli, preparuje a odstraňuje ložisko. Poté je možné opět prohloubit sedaci, zajistit 
dýchací cesty a dokončit výkon obvyklým způsobem. V průběhu stimulace musí být 
anesteziolog připraven zajistit dýchací cesty v případě ohrožení jejich průchodnosti, sledovat 
vitální funkce nemocného, především dostatečnost ventilace a oxygenace, a pohotově řešit 
eventuální komplikace (nauzea, zvracení, křeče, nadměrná sedace, zmatenost, bolest, zvětšení 
objemu mozku, systémová toxicita lokálních anestetik). Kontraindikováni pro tyto výkony 
jsou nemocní s předpokladem obtížného zajištění dýchacích cest (faktor fixace hlavy a 
operační polohy pacienta), ventilačně-oxygenační poruchou a nespolupracující jedinci.  
Úspěšné provedení operace s neurofyziologickým monitorováním závisí více než jindy na 
spolupráci anesteziologa s operatérem již předoperačně při plánování operačního postupu i 
v průběhu operace. 
 
Literatura: 
Anesthesia and Neurosurgery. 
Cottrel JE, Smith DS. 
2001, 4th ed., Mosby, Inc.:183-200, 201-18, 473-95. 
 
No difference in electroencephalografic power spectra or sensory-evoked potentials in 
patients anaesthetized  with desflurane or sevoflurane.  
Freye E, Brückner J, Latash L. 
Eur. J. of Anaesthesiology. 2004, 21(5):373-378. 
 
Comparison of conscious sedation and general anesthesia for motor mapping and resection of 
tumors located near motor cortex. 
Vitaz TW, Marx W, Victor JD et al. 
Neurosurg. Focus. 2003, 15:1-5.  
 
Intra-operative subcortical electrical stimulation: A comparison of two methods. 
Szelényi A, Senft C, Jardan M, Forster MT, Franz K, Seifert V, Vatter H. 
Clin Neurophysiol. 2011 Feb 15. 
 
Use of dexmedetomidine and ketamine infusions during scoliosis repair surgery with 
somatosensory and motor-evoked potential monitoring: a case report. 
Penney R. 
AANA J. 2010 Dec;78(6):446-50. 
 
Effects of anesthetic regimens and other confounding factors affecting the interpretation of 
motor evoked potentials during pediatric spine surgery. 
Balvin MJ, Song KM, Slimp JC. 
Am J Electroneurodiagnostic Technol. 2010 Sep;50(3):219-44. 
 
Highlights of anesthetic considerations for intraoperative neuromonitoring. 
Deiner S. 
Semin Cardiothorac Vasc Anesth. 2010 Mar;14(1):51-3 
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7. FUNKČNÍ ELOKVENCE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ MOZKU  
 
Z. Novák 
Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno      
 
Dle lingvistického výkladu termínu Eloquence podle Oxfordského slovníku z r.1990 tento 
termín znamená  ,, skillfull use of expressive language esp. to impress or persuade audience,, -   
dovedné využití výrazného jazyka především za účelem udělat dojem nebo přesvědčit 
posluchače.  
V medicínské oblasti se setkáváme i s dalšími definicemi. Elokventní oblasti mohou být 
definovány jako oblasti mozku , které umožňují komunikovat, vnímat, interagovat s okolím a 
pohybovat se. Tato definice rozšiřuje výše uvedenou jazykovědnou definici, které zdůrazňuje 
řečové funkce, na další funkčně závažné oblasti. 
Jinou definici využil v práci, srovnávající výsledky stereotaktických frameless biopsií 
v elokventních a neelokventních oblastech použili r.2009 Air se spolupracovníky. Jejich popis 
je anatomický , kdy do skupiny elokventních oblastí zařadili kmen, bazální ganglia , corpus 
callosum, motorický kortex , thalamus a zrakový kortex (Air et al Comparing the risk of 
frameless stereotactic biopsy in eloquent and non eloquent regions of the brain. Neurosurgery 
2009). Přijmeme - li definici elokventní oblasti jako oblasti funkčně závažné, je podstatou 
předoperačního vyšetření identifikace funkčně závažných oblastí mozku (motorika, fatické 
funkce, zrakový kortex, paměťové struktury) a určení jejich vztahu k operované lézi nebo 
mozkové struktuře. 
I když z historického hlediska je lokalizace základních funkčně důležitých oblasti dlouhodobě 
známa (například lokalizace motorického řečového centra Brocou r.1861, lokalizace fatických 
funkcí Wernickem 1874), neurochirurgie tato data doplňuje o peroperačně získané poznatky. 
Za klasické je možné považovat práce Penfielda. Zásadní je i kasuistická zkušenost se ztrátou  
krátkodobé paměti po bilaterální lézi hippokampu, kterou popsali Scoville a Millerová r.1957 
u nemocného po oboustranné resekci hippokampů pro nekontrolovatelnou epilepsii ( pacient 
HM). U bilingválních nemocných Lucas, McKhann, Ojemann (J Neurosurgery 2004) 
prokazují , že kortikální oblasti reprezentující jednotlivé jazyky mají sice podobný rozsah, ale 
zcela odlišné anatomické uložení.  
Operační principy pro výkony v elokventních oblastech mozku:  
- Detailní předoperační vyšetření , včetně nových MRI technologií ( fMRI, DTI - traktografie) 
a technik funkčního zobrazení u nemocných s farmakorezistentní epilepsií ( PET, SPECT, 
SISCOM, VBM, MRS) spolu s elektrofyziologickým vyšetřením   
- Využití neuronavigačního nebo historicky stereotaktického rámového systému (MRI 
navigace, integrace výsledků předoperačního zobrazovacího vyšetření )   
- Zvážení využití Wadova testu u nemocných s farmakorezistentní epilepsií při postižení 
dominantního temporálního laloku, zvážení přínosu selektivního provedení  
- Operační technika    

 - Peroperační elektrokortikografie  
 - Peroperační stimulace 
 - (peroperační sonografie)  
 - Peroperační vyšetření 

         Sledování funkcí - hybnost, - fatické funkce, - paměťové funkce ( deprivace AH 
komplexu ) 
Kontraindikace techniky awake craniotomy : mentální retardace, anxiosita, neschopnost 
spolupráce, některé závažné alergie, anomálie orofaciální oblasti, stavy po tracheotomii, sklon 
k laryngospasmu, rozsáhlé expanze  
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8. ZÁSADY CHIRURGICKEJ LIEČBY U NÍZKOSTUPŇOVÝCH GLIÓMOV 
 
M. Galanda 
Neurochirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 
 
Cieľom chirurgickej liečby nízkostupňových gliómov (LGG) je dosiahnuť maximálne možnú 
resekciu tumoru pri minimalizovaní rizika trvalého funkčného postihnutia chorého. Musíme 
využiť všetky vhodné diagnostické i intraoperatívne metódy, aby sme dosiahli optimálny 
výsledok liečenia. 
Z neurochirurgického hľadiska je dôležitá behaviorálna charakteristika LGG. Histologicky 
nízkostupňový typ gliómu gr.II (WHO), predtým, ako v ňom dôjde  k prvým anaplastickým 
zmenám rastie lokálne, postupne zväčšuje svoj objem (okolo 4mm/ rok) (Mandonnet et 
al,2003), až neskôr začína invadovať okolité nervové dráhy homolaterálne,  cez corpus 
callosum sa šíri do kontralaterálnej hemisféry. Zvyčajne do 8 rokov sa transformuje na 
anaplastickú formu (zmenu môžu detekovať neinvazívne metabolické zobrazovacie metódy  
ako PET, MR spektroskopia) , chorí prežívajú priemerne 10 rokov. Včasnosť (lokálny rast 
tumoru) a radikalita zákroku (totálne odstránenie tumoru) môžu byť rozhodujúce pre ďalší 
osud chorého. 
Už u zdravých jedincov sa zistili veľké individuálne rozdiely v detailnom uložení 
jednotlivých funkcií v mozgu a schopnosti redistribuovať tieto funkcie, či krátkodobe alebo 
dlhodobe. Vlastná schopnosť reorganizácie mozgu je rozhodujúca pre uchovanie alebo 
obnovu funkcie aj po poškodení dôležitých centrálnych štruktúr a jej dokonalosť závisí aj od 
časového faktoru – náhly alebo chronický vznik. Pomaly rastúce tumory, medzi ktoré patrí aj 
LGG, invadovaním funkčne významných  oblastí mozgu môžu spôsobiť vďaka plasticite 
mozgu podstatnú redistribúciu  funkcií v mozgu bez vzniku neurologického postihu. Preto 
každý chorý s takýmto postihnutím vyžaduje predoperačné, ale najmä intraoperatívne 
zmapovanie tumorom spôsobených funkčných zmien v mozgu a individuálny 
neurochirurgický prístup s uchovaním funkčne dôležitých štruktúr, aby sa predišlo vzniku 
ireverzibilného neurologického deficitu. 
K dnešným predoperačným vyšetreniam patrí MR,CT, funkčná MR, PET, MR 
spektroskopia, traktografia (DTI- diffusion tensor imaging), EEG, magnetoencefalogragia. 
Funkčné vyšetrenia sa dajú inkorporovať do neuronavigácie ako „funkčná 
neuronavigácia,“jej obmedzenie je však v zmene polohy mozgových štruktúr počas 
operačného zákroku. Ako real-time imaging sa využíva intraoperatívne ultrazvuk, MR 
vyšetrenia s event. využitím i fMR či DTI. Napriek prudkému rozvoju majú tieto metódy 
obmedzenia v lokalizačnej presnosti, výpovednej hodnote i časovej aj finančnej náročnosti. 
Vyšetrenia musia dať odpoveď, či sa priamo v tumore   nachádzajú funkciu tvoriace nervové 
štruktúry (úplná resekcia tumoru je nemožná bez pooperačného deficitu), alebo naliehajú na 
tumor ( je možná subtotálna až totálna resekcia tumoru s prechodným neurologickým 
deficitom) alebo už funkciu prevzala iná, vzdialená nervová štruktúra, homo či kontralaterálne 
( možná totálna resekcia tumoru s event. prechodným neurologickým deficitom). Z tohto 
pohľadu pri operáciách tumorov v elokventných oblastiach mozgu zatiaľ stále tvorí zlatý 
štandard  priama mozgová elektrická stimulácia, ale je vhodné ju využívať v kombinácii 
s uvedenými predoperačnými i intraoperačnými vyšetreniami.. Priamou elektrickou 
stimuláciou v celkovej anestéze sa uskutočňuje  mapovanie motorických funkcií. Pri  tzv. 
awake craniotomy je chorý krátkodobe pri vedomí, čo umožňuje  vyhodnocovať 
somatosenzorické funkcie (stimuláciou navodená dysestézia) či kognitívne funkcie (reč, 
písanie, čítanie, počítanie, pamäť). Stimulácia, ak je aplikovaná do funkčného centra evokuje 
motorickú odpoveď alebo navodí dočasnú poruchu vyšetrovanej kognitívnej funkcie. Využíva 
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sa nielen na stimuláciu mozgovej kôry, ale aj podkôrových štruktúr, nervových vlákien 
v bielej hmote (pyramídovej dráhy, asociačných dráh). Pri vzniku akejkoľvek funkčnej 
odpovede alebo poruchy, ktorú opakovane evokujeme počas priamej kortikálnej či 
subkortikálnej stimulácie okamžite musíme ukončiť resekciu tumoru. Stanovenie tejto 
funkčnej hranice umožňuje optimalizovať  rozsah resekcie tumoru a minimalizuje riziko 
vzniku trvalého neurologického deficitu.  
 
 
9. STRATEGIE CHIRURGICKÉ LÉČBY HGG 
 
V. Přibáň, J. Fiedler  
Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice 

 
Radikalita neurochirurgické exstirpace glioblastomu je jedním z faktorů, který má vliv na 
prodloužení efektivního přežívání pacientů. Celková prognóza onemocnění je přesto stále 
velmi špatná. Klíčové pro zlepšení prognosy může být lepší poznání etiopatogeneze 
glioblastomu. „Mateřská buňka“ tohoto tumoru nebyla nikdy popsána. Z cytogenetického 
pohledu jsou popsány 4 odlišné glioblastomové subtypy primárního tumoru a jeden subtyp 
typický pro sekundární glioblastom [1]. Klasický glioblastomový subtyp je typický 
amplifikací EDGF receptorů, TP 53 je bez alterací. Tento subtyp odpovídá na 
chemoradioterapii. Mezenchymální typ má zvýšenou expresi angiogenních markerů; jde tedy 
o vhodný cíl pro inhibitory VEGF, jako například bevacizumab. Proneurální typ je častější o 
mladých a je spojen s lepší přežitím. Neurální typ se geneticky podobá normálnímu mozku. 
Znalost cytogenetiky tumoru tedy dá informaci o prognose a může mít vliv na výběr vhodné 
onkologické léčby. V praxi již používáme podobný princip u anaplastického 
oligodendrogliomu. Kombinovaná delece 1p-19q predikuje lepší přežití a reakci na 
onkologickou léčbu.   
V chemoterapii glioblastomu má významné místo temozolomid. Jde o orálně podávaný lék, 
který je po absorbci rychle změněn na methyltriazeno-imidazol-karboxamid MTIC). MTIC je 
DNA metylující mutagen. Letální mutaci může buňka vyřešit DNA opravným enzymem 
metyl-guanin methyltransferázou (MGMT). Buňky s mutací tohoto enzymu mají zvýšenou 
odpověď na temozolomid. EORTC prokázala po adjuvantním podání temozolomidu a 
radioterapie přežití 14,6 měsíců (prostá radioterapie 12,1 měsíců. Methylace MGMT byla 
významným pozitivní prediktorem přežití 2 let.  
 
Z novějších možností chirurgické léčby lze uvést neuroendoskopii při biopsii a/nebo řešení 
obstrukčního hydrocephalu. Rozsah resekce lze zvětšit použitím peroperačního značení 
fluorescencí tumoru. Technika je založena na orálním podání nefluorescentní látky (5-
aminolevulová kyselina, ALA). ALA je metabolizována na flurescentní protoporfyrin IX 
(PpIX) v tumorózní tkáni cesteou hem syntetázy. Podstatu akumulace PpIX v gliomech III a 
IV stupně WHO lze vysvětlit zvýšeným příjmem 5-ALA do tumorózní tkáně (porucha 
hematoencefalické bariéry, neovaskularizace), anebo zvýšenou aktivitou ferrochelatázy. Ve 
normální mozkové tkáni je akumulace PpIX minimální. Přínos medody byl prokázán v 
randomizovane, kontrolovane, multicentricke studii (Gliolan, Photonamic GMbh, Wedel, 
Německo).  
 
[1] Van Mier EG, Hadjipanayis CG, Norden AD, Shu H-K, Wen PY, Olson JJ. Exciting new 
advances in neurooncology: the avenue to a cure for malignant glioma. CA Cancer J Clin 
2010;60:166-193 
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10. CHIRURGIA SUPRASELÁRNEJ KRAJINY, NÁDORY TALAMU 
A HYPOTALAMU  
 
J. Šteňo 
Neurochirurgická klinika LFUK, Bratislava 
 
Štruktúry diencefala sú uložené v centre mozgu  a zároveň  sú v bezprostrednej blízkosti 
blízkosti likvorových priestorov, ktoré sa dajú využiť na chirurgický prístup k nádorom 
talamu a hypotalamu.  
Mediálna plocha talamu tvorí veľkú časť mediálnej steny tretej mozgovej komory, jeho horná 
plocha čiastočne krytá tenkou lamina affixa tvorí spodinu bočnej komory, a pulvinar thalami 
je privrátený do likvorových priestorov pineálnej oblasti. Vo vzťahu ku tretej komore sú 
gliómy talamu často paraventrikulárne, zatiaľ čo gliómy hypotalamu majú väčšinu svojho 
objemu uloženú v dutine komory, sú sekundárne intraventrikulárne. Ich bazálna časť býva 
uložená v likvorových priestoroch subarachnoidálnych cisterien, v  supraselárnej oblasti. 
Podobný vzťah ku tretej komore, teda intraventrikulárne aj extraventrikulárne uloženie má aj 
veľká časť kraniofaryngeómov (8). 
Do obsahu prednášky nepatria pravé intraventrikulárne nádory (koloidné cysty,  a i.) ani 
nádory supraselárnej oblasti rastúce pod spodinou tretej komory, extraventrikulárne, ktoré 
začínajú rásť v dutine tureckého sedla (adenómy hypofýzy, časť kraniofaryngeómov, 
epidermoidné cysty a i.) alebo v supraselárnej oblasti  (zriedkavé meningeómy diafragmy 
sedla, časť kraniofaryngeómov a i.) a pri zväčšovaní svojho objemu postupne vytláčajú 
spodinu tretej komory nahor. Tieto nádory sú dosiahnuteľné extracerebrálnou cestou zo 
subfrontálneho alebo frontotemporálneho prístupu pod chiazmou zrakových nervov. 
Nádory hypotalamu sa najčastejšie dosahujú subfrontálnym prístupom. Chiazma, podobne 
ako aj pri intra-extraventrikulárnych kraniofaryngeómoch, býva pritlačená dopredu a nadol ku 
tuberkulu sedla a nádor je dosiahnuteľný len ponad chiazmu skrz lamina terminalis pod a. 
cerebri communicas ant. (ACCA) Tento prístup však nedovoľuje adekvatnú revíziu hornej 
a zadnej časti dutiny tretej komory. Na odstránenie tejto časti nádoru je potrebné otvoriť 
lamina terminalis aj nad ACCA (3) alebo dutinu tretej komory sprístupniť cez jeden alebo 
obidva for. Monroi transkortikálnym alebo transkalóznym prístupom, prípadne pomedzi telá 
fornixov (Apuzzo). Veľké nádory vyplňujúce celú dutinu tretej komory aj supraselárnu oblasť 
možno s výhodou odstrániť kombinovaným subfrontálnym alebo pterionálnym a 
transventrikulárnym prístupom (2, 8). 
Najzávažnejšou komplikáciou po operácii tejto oblasti je akútna porucha vodného 
a minerálneho metabolizmu (hypernatrémia, hypokaliémia)  v dôsledku poškodenia obidvoch 
strán hypotalamu ako párového orgánu.  Vlastné skúsenosti autora ukazujú, že nebezpečná je 
aj obojstranná a to aj minimálna lézia fornixu. Už samotná separácia obidvoch polovic tela 
fornixu môže viesť k prechodným poruchám pamäti.  
Na prístup k tumorom talamu, podobne ako ku všetkým hlboko uloženým štruktúram, je 
výhodné využíť likvorové priestory a chorioidálnu fisúru tak aby čo najväčšia časť 
chirurgického koridoru bola extracerebrálna (11). Dosiahnutie talamu cez dutinu tretej 
komory umožňuje transkalózny traschoroidálny (10) alebo subchoroidálny (7) prístup. Časti 
talamu privratené do dutiny  bočnej komory umožňuje dosiahnuť transkalózny alebo 
transkortikálne prístupy  a to a) predný, frontálny, b) posterosuperiorny, parietálny a c) 
posteoinferiorny, okcipitálny (1). Zadná časť talamu, jeho pulvinar sa dosahuje 
subtentoriálnym supracerebelárnym prístupom bežne používaným pri nádoroch pineálnej 
oblasti (6). Laterálnu plochu talamu možno sprístupniť aj výlučne transcerebrálne a to 
sylvickým alebo transtemporálnym prístupom (5, 9). Potrebná je pritom neuronavigácia. 
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Stereotaktickú počítačom riadenú volumetrickú resekciu nádorov talamu (computer assisted 
surgery, COMPASS) do praxe zaviedol P.J. Kelly (4).  
Vlastné skúsenosti s gliómami a kavernómami talamu ukazujú, že vhodne zvolený 
chirurgický prístup umožňuje ich odstránenie  s relatívne nízkym chirurgickým rizikom, bez 
prehlbenia, zriedkavo s ľahkým prehlbením predoperačného neurologického deficitu. 
Funkčné výsledky sú lepšie po transkalóznom a supracerebelárnom ako po transkortikálnych 
prístupoch .  
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11. MOŽNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY HIGH-GRADE GLIOMŮ 
 
Z. Mačingová 
Klinika onkologie a radioterapie Hradec Králové 
 
Diagnostika a léčba nádorových onemocnění zaznamenaly v posledních dvaceti letech 
mimořádný vývoj. Současná  onkologie usiluje o identifikaci a využití markerů, které by 
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předpovídaly biologické chování nádoru či predikovaly odpověď na léčbu a umožnily tak co 
nejúčinnější, individuální terapii pacienta.  
Gliomy představují téměř 80% primárních zhoubných intrakraniálních nádorů a mají za 
následek vyšší úmrtnost než jakékoli jiné mozkové nádory. Glioblastom (multiformní 
glioblastom) je nejběžnějším typem gliomu a je spojen s velmi špatným mediánem přežití. I 
přes pokroky v diagnostice, chirurgické i radiační léčbě, prognóza zůstává nepříznivá. Medián 
přežití nepřesahuje 15 měsíců od diagnózy.  
 
Po téměř  čtyři desetiletí je radioterapie považována za neodmyslitelnou součást léčby 
maligních gliomů. Pooperační konvenční radioterapie prodlužuje dobu přežití na 9-12 měsíců 
u pacientů  s glioblastoma multiforme a na 36 měsíců u pacientů  s anaplastickým 
astrocytomem. Zevní ozáření s použitím lineárních urychlovačů a moderních plánovacích 
systémů umožňuje  účinně a cíleně ozářit nádorové ložisko s minimálním poškozením 
normálních tkání. Dávka 60Gy stále zůstává standardní dávkou pro high-gliomy.  
Standardními metodami v plánování radioterapie je počítačová tomografie (CT) a magnetická 
rezonance (MRI). V důsledku poškození hematoencefalické bariery a edému jsou tumory 
viditelné na MRI i CT jako kontrastní area. Radiační onkologii  významně ovlivnily nové 
metody vizualizace tumoru. Techniky PET (positron emision tomography), SPECT (single 
proton emission CT)  a MRS (magentic resonance spectroscopy) jsou schopny zviditelnit 
biologické  pochody  nádorových buněk a podávají další informace ohledně metabolizmu, 
fyziologie  a molekulární biologie  nádorové tkáně. V procesu plánovaní radioterapie  dnes 
nachází uplatnění  zejména zobrazovací technika 11C-methionine-PET , která je schopna  ve 
srovnání s CT  a MRI přesněji určit hranice  tumoru a odlišit recidivu nádoru od radiační 
nekrózy.  

 
Ve standardní terapii má již nezastupitelnou roli alkylační látka - temozolomid. Kombinovaná 
léčba, chemoradioterapie,  a následné adjuvantní podání temozolomidu  prodloužilo přežití 
pacientů (ve 2 letech z 12,9% s radioterapií na 26% s konkomitantním a adjuvantním podáním 
temozolomidu), ovšem na druhé straně mají tito nemocní větší riziko pozdní radiační toxicity, 
včetně radiační nekrózy a neurokognitivního deficitu. 
 
 
12. RESEKCE GLIOMŮ INSULY 
 
R. Bartoš 
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 
 
Insulární lalok je poměrně často postižen nízkostupňovým gliomem grade WHO II. Tyto 
nádory často postihují mladší pacienty a projevují se epileptickými záchvaty. Operační výkon 
v této oblasti může být technicky poměrně obtížný, velice důležitá je znalost mikroanatomie 
této oblasti (1,2). Úvodem prezentujeme anatomii insuly na dissekčních preparátech 
(gyrifikace – krátké a dlouhé gyri, centrální insulární sulcus, větvení MCA a cévní zásobení 
insuly, laterální lentikulostriatální perforátory - LLSA, vztah periinsulárních sulků 
k operkulu). Důležitá je také 3D představa o anatomii drah (fasciculus longitudinalis superior, 
uncinatus, capsula interna) a basálních ganglií (claustrum, putamen).  
Přístupovým koridorem k insulárnímu gliomu je většinou Sylvijská rýha (Yasargil 3A,B), 
nutná je její dlouhá mikrodisekce (3). Pokud se jedná o nádor postihující taktéž temporální 
operkulum (Yasargil 5A,5B), lze operaci začít kortikální resekcí. Důležitá je mobilizace a 
šetření povrchových sylvijských žil. Dalším krokem je preparace větvení MCA (M2-3) 
s možným získáním představy od odstupu LLSA (4), devaskularizace gliomu koagulací a 
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ostrým přerušením insulárních větévek z M2. Po dekompresi nádoru se snažíme postupovat 
směrem k periinsulárním sulkům, tak aby se insulární a v případě infiltrace operkula i M3 
větve MCA ocitly ve volném prostoru. Obtížné je určení následné hloubky resekce, jelikož 
textura gliomu se směrem k basálním gangliím často stírá, zcela zásadní je monitorace MEP a 
navigace pomocí MRI v kombinaci s intraoperačním USG. Kromě mikrochirurgického 
přístupu (Yaşargil, Türe, Lang, Simon) je variantou, kterou používají někteří autoři (Duffau) 
transkortikální makroskopický přístup k insule při mapování kortikálních funkcí při 
eventuální vědomé fázi pacienta (5).  
Naše zkušenost je omezená (12 pacientů, 3 operace ve 2 dobách pro residuum, 2 pozdní 
reoperace pro recidivu, od roku 2007), dosáhli jsme průměrné 85% radikality resekce. 
Radikalitu se snažíme určovat pomocí semiautomatické volumetrie a residuum vyjadřovat 
v cm3. Tato metodika umožňuje jednak sledování zbytku nádoru v čase, ale také poskytuje 
operatérovi zpětnou vazbu. Překvapením bylo časté zastoupení anaplastického astrocytomu 
(5/11) a gliomu s vyšším proliferačním indexem Ki67 (4/11) s nutností adjuvantní 
onkologické léčby také u MR neenhancujících lézí.  
Pokud zobecníme výsledky dostupné v literatuře, můžeme konstatovat dosažitelnost resekce   
≥ 70% objemu tumoru u ⅔ pacientů, při trvalé morbiditě do 10% (6). Výkon je tedy nutné 
pečlivě uvážit, zejména u staršího asymptomatického pacienta bez vyloženě expanzivního 
chování nádoru a jistě pacienta před výkonem informovat o potenciálních rizicích. Dle 
recentní evidence se však benefit radikality resekce obecně kryje s diagnózou 
nízkostupňového gliomu v jiné, přístupnější oblasti.  
 
1, Türe U, Yaşargil MG, Al-Mefty O, Yaşargil DC. Topographic anatomy of the insular 
region. J Neurosurg 90(4): 720-733, 1999. 
2, Türe U, Yaşargil MG, Al-Mefty O, Yaşargil DC. Arteries of the insula. J Neurosurg 92(4): 
676-687, 2000. 
3, Yaşargil MG, von Ammon K, Cavazos E, Doczi T, Reeves JD, Roth P. Tumours of the  
limbic and paralimbic systems. Acta Neurochir 118: 40-52, 1992. 
4, Moshel YA, Marcus JDS, Parker EC, Kelly PJ. Resection of insular gliomas: the 
importance of lenticulostriate artery position. J Neurosurg 109: 825-834, 2008.  
5, Duffau H. A personal consecutive series of surgically treated 51 cases of insular WHO 
grade II glioma: advances and limitations. J Neurosurg 110(4): 696-708, 2009. 
6, Simon M, Neuloh G, von Lehe M, Meyer B, Schramm J. Insular gliomas: the case for 
surgical management. J Neurosurg 110(4): 685-695, 2008. 
  
 
13. INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÁ MONITORACE U 
HEMISFERÁLNÍCH EXPANZÍ 
 
S. Ostrý 
Neurochirurgická klinika Univerzity Karlovy v Praze 
 

Operace v elokventních oblastech mozku představuje pro pacienta riziko trvalé 
poruchy a snížení kvality života. Chirurgický postup by se v těchto oblastech měl řídit funkcí, 
až na druhém místě by měla být anatomie.  

Intraoperační neurofyziologie má zde dvě hlavní části: mapování a monitoraci. 
Mapováním je určen rozsah funkční oblasti kůry nebo průběh vláken v podkoří. Monitorací se 
nazývá opakované testování vodivosti (funkčnosti) dráhy nebo funkční oblasti v průběhu 
operace. 
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Rolandická oblast a kortikospinální dráha: 
 

Centrální sulkus (CS) – hranice mezi primární senzorickou (S-I) a primární 
motorickou (M-I) krajinou – je identifikován na základě obrácení polarity 
somatosenzorických odpovědí (SEP) registrovaných z oblasti postcentrální (senzorické)a 
precentrální (motorické) oblasti. Tento jev je nazýván zvrat fáze SEPs. Generátor korové 
somatosenzorické odpovědi je dipól  uložený v area 3b - zadní stěně CS. Směr vektoru je 
uložen tangenciálně ke konvexitě a směřuje ventromediálně. Odpovědi registrované 
z parietální oblasti mají proti frontálním obrácenou polaritu. K určení CS pomocí zvratu fáze 
SEPs je položen strip na konvexitu mozku. Jeho ulože se mění tak dlouho, než zvratu fáze je 
dosaženo a poloha CS určena. Nepřímo dle uložení CS je takto možné určit M-I.  

Přímé určení M-I je možné pouze přímou korovou stimulací. Užívány jsou dvě 
techniky stimulace. První, starší je technika bipolární - Ojemannova (anoda i katoda jsou 
uloženy na mozek blízko sebe – cca 5mm). Stimuluje se monofázickým pravoúhlým 
podnětem o šíři 50-100us, frekvencí 50-60Hz, stimulace trvá 2-4 s. Tato stimulace je silně 
epileptogenní a proto je třeba vždy registrovat elektrokortikogram (ECoG). Veškeré 
přetrvávající epileptické grafoelementy provokované stimulací  jsou tlumeny ochlazením kůry 
ledovým fyziologickým roztokem. Frekvence klinicky manifestních intraoperačních záchvatů 
je 15-30%. 
Druhá technika je monopolární (referenční) (anodou se stimuluje kůra, reference - katoda je 
umístěna na skalpu – např.: Fz). Stimuluje se opět monofázickým pravoúhlým podnětem, šíře 
pulzu 300-500us, frekvence pulzů je 300-500Hz, ke stimulaci je použito pouze 4-6 pulzů. 
Celkové trvání stimulace je 10-15 ms. Epileptogenicita je významně nižší < 1%, ECoG není 
nutno registrovat. 

Registrace motorických odpovědí : Vizuální sledování pohybu. Sleduje se svalový 
žáškub nebo pohyb na stimulaci mozku. Hodnotí se: na které části těla pohyb vznikl, 
komplexnost a síla. Tato registrace je značně nepřesná. Elektromyografická registrace 
motorických evokovaných odpovědí (MEPs). Jehlovou elektrodou je registrována svalová 
kontrakce ve tvaru trifázické nebo krátké polyfázické vlny. Tento způsob registrace je výrazně 
přesnější. Yáynamz MEPs jsou ukládány pro další zpracování, dokladování a demostraci. 

Anestezie: MEPs jsou anestetiky tlumeny ze všech EP nejvíce. Proto vyžadují zvláštní 
opatření ze strany anestezie. Absence myorelaxancií vyjma úvodu do anestezie. Intravenozní 
anestezie (TIVA) s kontimuálním podávání propofolu a opiátů, aby se zamezilo výkyvům 
hladin anestetik a falešně pozitivním výsledkům monitorace (ztráta MEPs při zvýšení sérové 
koncentace anestetik). Mimo myorelaxace nejvíce tlumí MEPs inhalační anestetika a 
barbituráty. Navzdory tlumivým účinkům anestetik, jsou motorická krajina a kortikospinální 
dráha mapovány a monitorovány spolehlivě u pacientů v celkové anestezii.  
 
Řečové oblasti: 
 
Mapování kůry a podkoří řečových oblastí je nepoměrně náročnější proti mapování motorické 
krajiny. Pro stimulaci je používána pouze Ojemannova technika stimulace. 
Registrované odpovědi nejsou tak uniformní, jako při mapování M-I.  
Pozitivní odpovědí jsou: záraz v řeči (speech arrest), vokalizace, perseverace, akalkulie, 
agnozie. 
Vždy je nutností, aby byl pacient v určité fázi operace probuzen k vědomí, aby mohly být 
odpovědi registrovány a hodnoceny. Aby bylo mapování spolehlivé, musí být dobrá motivace 
a dokonalá spolupráce pacienta. Navzájem musí spolupracovat i všichni účastníci operace: 
neurochirurg, neurofyziolog, anesteziolog a logoped. 
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Neurofyziologická monitorace a mapování elokventních oblastí mozku jsou čím dál častěji 
podporovány dalšími pomocnými vyšetřeními – funkční MRI a traktografie. Informace takto 
získané reprezentují funkční zóny nepřesně a nezobrazují průběh veškerých vláken dané 
dráhy. Jsou však cenné pro předoperační plánování zákroku. Pro spolehlivé určení funkčních 
oblastí zůstává intraoperační mapování hlavní a nejpolehlivější metodou. 
 
 
14. ZKUŠENOSTI S INTRAOPERAČNÍ MRI U INTRAXIÁLNÍCH TUMORŮ 
MOZKU 
 
J. Šroubek, S. Raev, R. Tomáš, O. Šoula, J. Klener 
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha  
 
Radikalita resekce u většiny intraaxiálních tumorů mozku je pozitivním prognostickým 
faktorem a koreluje s délkou přežití . Dosažení   makroskopické radikality je limitováno 
v řadě případů obtížným určením hranice nádorové infiltrace během operačního výkonu . 
Jednou z možností  peroperační kontroly přítomnosti reziduální nádorové tkáně v operačním 
poli a tak potenciálního zvýšení radikality je iMRI . Presentujeme vlastní zkušenost  
s využitím iMRI u  64 intraaxiálních gliálních expansí mozku v období od 9/09, kdy máme 
metodu k dispozici.  
 1,5T iMRI Signa HDi GE je umístěna za zvukotěsnou  a magnetické pole izolující stěnou  
operačního sálu  s možností ambulantního provozu.  Před manuálním transportem do iMRI  je 
po ukončení primární extirpace  provedena pouze dočasná sutura kůže několika stehy a 
operační rána je sterilně kryta. Okolní rouškování je odstraněno  tak, aby bylo umožněno 
nasazení šestikanálové flexibilní  cívky (6CH Flex Array by GE).  Po ukončení  vyšetření  je 
v případě residua a rozhodnutí  pokračovat v extirpaci tumoru  provedena aktualizace 
navigačního systému BrainLab.   
Za 16 měsíců bylo na našem pracovišti  operováno 112 pacientů s gliální expansí. U 64 
pacientů byla provedena iMRI.  Hodnotíme  vliv intraoperečního vyšetření na radikalitu 
výkonu, dobu vyšetření a celkové prodloužení operačního  výkonu a výskyt připadných 
medicínských i technických  komplikací.  
Z 64 pacientů jsme u  14 nepředpokládali možnost radikální resekce. Z potenciálně radikálně 
resekabilních tumorů (50pacientů)  bylo tohoto dosaženo za přispění iMRI u 41 pacientů  
(82%). Po iMRi bylo pokračováno ve výkonu v případě  20 pacientů (40%), z nichž u 16 
(32%) bylo následně dosaženo radikality.  Mylné předpokládání radikality  před iMRi bylo ve 
13 případech (26%).  Doba přerušení operačního výkonu se pohybuje  od 30 minut do 45 
minut v závislosti na požadovaných sekvencích.  Po operacích  z iMRI  jsme nepozorovali 
infekční komplikace ani nárůst jiných medicínský komplikací.  Technické problémy, které se 
objevily po uvedení MRI do provozu byly postupně vyřešeny a v současné době  je vážnějším  
limitem relativně úzké gantry MRI, které může zabránit  obézním pacientům v možnosti 
vyšetření .  
IMRI je bezpečnou metodou peroperačního  stanovení residuální nádorové tkáně, která 
umožňuje její další resekcí při aktualizované navigaci zvýšit radikalitu výkonu . Celkové 
prodloužení operace je  vyváženo jejím přínosem.   
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15. PEROPERAČNÍ SONO U MOZKOVÝCH NÁDORŮ 
 
M. Filip, P. Linzer, P. Jurek, F.  Šámal 
Neurochirurgické odd.KNTB Zlín  
 
Sonografické vyšetření je založeno na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Základním 
vyšetrením je dvojrozmerné zobrazení (2D). V neurochirurgii je úspešne využíváno pro 
jednoduché a kvalitní peroperační zobrazení například resekce  mozkových nádorů. V 
soucasné dobe se rozširuje do neurologické i neurochirurgické praxe ultrazvukové 
trojrozmerné (3D) zobrazení. Prostorové zobrazení vyšetrované oblasti usnadnuje rozlišení 
patologických lézí podobne jako u jiných modalit ( CT, MRI ). V našem sdělení se chceme 
podělit o 12 leté zkušenosti s s využitím peroperačního ultrazvuku  při peroperační lokalizaci 
a kontrole radikality resekce nádorů v 2D a 3D zobrazení.Jedná se o metodu relativně 
jednoduchou a v současné době srovnatelnozu například s peroperačním MRI v mnoha 
parametrech. 
 
 
16. NOVÉ TRENDY V TERAPII HGG 
 
P. Fadrus1, R. Lakomý2, P. Šlampa3, M. Smrčka1

, J. Michálek4  
Neurochirurgická klinika1, FN Brno – Bohunice a LF MU, Brno 
Klinika komplexní onkologické péče2, MOÚ, Brno 
Klinika radiační onkologie3, MOÚ, Brno 
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie4, LF MU, Brno 
 
Mezi skupinu HGG patří na základě WHO klasifikace gliomy G III (anaplastický astrocytom, 
(AA), anaplastický oligodendrogliom (AO) ,ependymom a oligoastrocytom) a G IV( 
nejčastějším představitelem je multiformní glioblastom - GBM). Prognostické faktory mající 
vliv na  výsledek terapie jsou: radikalita operace (signifikantně pozitivní je radikální resekce), 
věk pacienta (hranice 65 let), Karnofského index (KI). K uznávaným prediktorům 
chemosenzitivity, tj.lepší léčebné odpovědi na alkylační cytostatika (temozolomid(TMZ))  
patří přítomnost methylace promotoru genu pro MGMT u GBM a přítomnost chromozomální 
delece 1p19q u AO a oligoastrocytomu. V jejich komplexní  terapii jsou používány tyto 
základní postupy: operace, radioterapie a chemoterapie.Současným trendem operací 
v neuroonkologii je maximálně možná ochrana funkčně důležitých struktur mozku.V 
diagnostice dominuje vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) která umožňuje nejen 
morfologické zobrazení nádoru, ale i funkční parametry vyšetřované mozkové tkáně. Mezi 
tyto metody patří funkční MRI  (fMRI), difúzně vážené obrazy (DWI), perfúzně vážené 
obrazy ( PWI), zobrazení tenzorů difúze (DTI) a magnetická rezonanční spektroskopie 
(MRS). Operační technika využívá výsledků  těchto  zobrazovacích metod a nových 
technologií  (navigace, peroperační neurofyziologie,fluorescence) ve snaze o maximálně 
možnou resekci současně s vysokým důrazem na pooperační funkční stav pacienta, 
umožňující mu absolvovat další následnou komplexní léčbu. Pooperační radioterapie (RT) 
probíhá ve standardní frakcionaci 5x1,8-2 Gy/týden. Chemoterapie je indikovaná u pacientů 
s KI > 70% a to v těchto režimech: 1/adjuvantní chemoradioterapie s konkomitantní perorální 
aplikací Temozolomidu po celou dobu RT u pacientů s GBM s mediánem přežití 14,6 
měsíců..(Stupp,2005,2009). 2/adjuvantní chemoterapie: a) TMZ po konkomitantní 
chemoradioterapii u GBM b)režim PCV u anaplastických oligodendrogliomů a astrocytomů 
G III c) karmustin (BCNU) v monoterapii - alternativa u anaplastických astrocytomů GIII a 
GBM neléčených v adjuvanci TMZ. 
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U pacientů s progresí po předchozí chirurgické resekci a reoperaci s RT se používají 
individualizované paliativní chemoterapie s preferencí TMZ, karmustin a lomustin 
v monoterapii a PCV.  
Jednotlivé modality komplexní onkologické terapie se snaží novými trendy zlepšit výsledky 
jejich efektu na celkovou léčbu. RT se zaměřuje zejména na vysokou přesnost ozařování 
s redukcí objemu a dávky ozářené okolní mozkové tkáně. To umožňují zejména tyto techniky: 
3D konformní RT, stereotaktická RT,SRS a technika IMRT. 
V chemoterapii se na úrovni studie fáze II(JCO 2009,IJROBP 2010) a III(RTOG/EORTC trial 
0525,26052) sledují alternativní dávkovací schémata TMZ u GBM. 
Jako perspektivní je dnes vnímána i kombinace chemoterapie a cílené biologické léčby 
pomocí mechanizmů ovlivňujících angiogenezi (bevacizumab),epidermální růstové 
faktory,dráhu m-TOR a integríny (cilengitidin- studie Centric, fáze III, od r.2008,EORTC 
26071,pokračuje jako Core,fáze II od r.2011). U nově diagnostikovaných GBM nyní probíhá i 
od r.2008 studie fáze II pro bevacizumad (IJRBP 2009) a fáze III (IJROBP 2011).Mimo tyto 
možnosti se v posledních letech do terapie HGG zavedla i imunoterapie.Jejím cílem je 
indukovat specifickou reakci imunitního systému pacienta proti jeho konkrétním nádorovým 
buňkám bez poškození buněk normálních tkání.Současné imunoterapeutické postupy 
využívají aktivní a pasivní imunoterapii, systémových cytokinů a monoklonální protilátky. 
Pro účinnou aktivaci protinádorové imunitní odpovědi je nutné zprostředkování antigen 
prezentujícími buňkami.Zdá se, že mezi jedny z nejúčinnějších patří dendritické buňky, které 
jsou kultivovány z monocytů a jejich možnosti jsou v současné době tématem klinických 
studí.  
 
 
17. METASTÁZY MOZKU  
 
V. Hobza, M. Kanta  
Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
 

Nádorové metastázy mozku (BM) jsou s incidencí 330/106 nejčastějším nitrolebním 
nádorem. Častější výskyt je podmíněn zlepšením onkologické péče, dostupností diagnostiky a 
efekty chemoterapie na hematoencefalickou bariéru. U dětí s malignitami se BM vyskytují jen 
v 6%, u dospělých v 20-30%. Mozkové metastázy jsou při pitvě v 60-80% vícečetné (CT s K 
50%, MRI více), v 15-40% solitární (70% má v CT obraze 1 či 2 metastázy), z toho v 9% jde 
o jedinou zjistitelnou meta. BM bývá prvním symptomem onemocnění v 15% (hl. 
bronchogenní ca, Grawitz, melanoblastom). V době diagnostiky BM má 50% zjistitelné 
extrakraniání meta, 60% má aktivní primární nádor a 40-60% má na rtg plic tumor (primární 
či meta). 

Zdroje: ca plic 44%, ca prsu 10%, Grawitz 7%, GIT 6%, melanom 3%. U dětí je 
nejčastější Wilmsův nefroblastom, dále osteogenní sarkom, rhabdomyosarkom, Ewingův 
sarkom, germinomy, neuroblastom metastazuje častěji do splanchnokrania. U adolescentů 
jsou nejčastější germinomy a sarkomy. Největší afinitu k metastazování do mozku má 
malobuněčný bronchogenní ca - 50% (při dvouletém přežití až 80%), seminom - 46%, 
melanoblastom - 40%, nemalobuněčný bronchogenní a Grawitzův ca - 22%, ca prsu - 9%, ca 
kolorektální, cervixu a ovaria - 5%.  Interval mezi dg. primárního nádoru a BM  bývá 
nejkratší u bronchogenního ca (6 měs.), u ca prsu až 30 měs. Podle něho rozlišujeme výskyt 
BM synchronní (do 2 měs.) vs. metachronní (>2 měs.), jenž má u ca plic a ledvin lepší 
prognózu.  

Nejčastější lokalizace je v parenchymu, preferenčně růstem z kapilární sítě na rozhraní 
bílé a šedé hmoty, s perifokálním edémem, 80% supratentoriálně, 16% v mozečku, 2% 
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v kmeni. Nejčastější cesta je hematogenní, embolizací do terminálních větví a. cerebri media, 
eventuálně do zadní jámy páteřními žilami (z pánve a GIT až v 50%). Přímo mohou BM 
prorůstat z kostí a dutin lebních. Infikované BM nejčastěji bronchogenních ca jsou raritní. 
Přestože karcinomatózní meningopatie (meningeální karcinóza) je poměrně častou, likvorové 
šíření solidních metastáz je častější u primárních mozkových nádorů (PNET, ependymomy, 
HGG, primární CNS melanom). Extraneurální metastazování gliomů (PNET) a meningeomů 
je raritní. Mozkové metastázy jsou relativně ohraničené, vykazují převážně expanzivní růst, 
ale s peri- a intravaskulární propagací, až ve 30% dochází k invazi nádorových buněk do 
mozku. Pevné solidní a cystické BM mívají delší pooperační přežití než měkké, drobivé a 
nekrotické.  

BM se manifestují stejně jako jiné mozkové nádory (ICH, epilepsie, neurodeficit), 
častěji pozvolně než akutně (epilepsie, krvácení do metastázy, ischemie). CT s K detekuje 
BM o ∅ 3-5 mm,  MRI o ∅ 1 mm. Protože u pacientů s anamnesou malignity 7% CT nálezů 
solitárních  supratentoriálních ložisek nejsou BM, je před radiační léčbou vhodná histologická 
verifikace. Vyšetření likvoru, protože v 8% se rozvíjí karcinomatózní meningopatie (zvl. ca 
prsu). K posouzení systémového onemocnění je nutné laboratorní vyšetření, rtg či CT plic, 
UZ či CT břicha, kostní scan, vyšetření prsů, štítnice, varlat, uzlin, nejvyšší výtěžnost má 
celotělové vyšetření PET. Stadium onemocnění by měl zhodnotit zkušený onkolog. 

Léčba BM jako součást léčby primárního nádoru musí být multidisciplinární, vysoce 
komplexní a individualizovaná. Základní léčebné postupy: 1) radikální resekce - je 
indikována jen u 10-25% nemocných (+ radioterapie), 2) radiochirurgie (SRS - dosahuje 
lokální kontroly v 80-90%, úplná odpověď 61%) či stereotaktická fokusovaná frakcionovaná 
radioterapie, 3) konvenční frakcionovaná radioterapie, 4) symptomatická - kortikoidy, 
antiedémová léčba, antiepileptika, 5) jen u citlivých  tumorů (omezení BBB) - chemo-, 
imuno-, hormonoterapie, 6) kombinace postupů 1-5. Diagnostická operace se někdy indikuje 
při neznámém zdroji, jen vyjímečně se provádí resekce parciální. SRS se jeví výhodnou u 
elokventních, velmi malých lézí a při nedobrém interním stavu, horší výsledky má u sarkomů 
a melanoblastomu. Naopak operace přináší okamžitou dekompresi, rychlejší ústup edému, 
neurologických příznaků a kortikodependence, umožňuje histologickou verifikaci a léčbu BM 
>3 cm. Indikace a výsledky  diskutujeme ve sdělení. SRS je ve vyspělých zemích levnější než 
operace, u nás se situace liší. 

Prognóza dožití neléčené BM je 4-6 týdnů, kortikoterapie ji prodlouží o 1 měsíc, 
radioterapie na 3-6 měsíců, SRS boost po radioterapii o 6 týdnů jen u solitárních metastáz. 
Samotná SRS vykazuje medián dožití 6,5(-10,5-14 dle selekce) měsíců. Radikální chirurgické 
odstranění prodlouží přežití na 8-16 měsíců, u první recidivy BM o 11,5 měsíců, u 2. recidivy 
o 8,5 měsíce. U operovaných (i léčených SRS) dochází ve 30-50% k recidivě BM lokálně či 
vzdáleně. 1/3-2/3 nemocných umírá na systémové, 1/8-1/3 na mozkové postižení, cca 1/3 na 
jejich kombinaci. V terminálních 3 měsících KPS klesá pod 70 bez ohledu na typ léčby. 
Nemocní s meningeální karcinózou umírají bez léčby do 2 měsíců, při radioterapii a 
chemoterapii průměrně za 5,8 měsíce (1/2 na extraneurální postižení). 

Příznivými prognostickými faktory u většiny typů BM (zvažovanými i v indikaci 
operace) jsou příznivý histologický typ, absence či stabilizace primárního nádoru, 
lokoregionálního a systémového postižení, KPS >70 a dobrý neurostatus, věk  pod 60-65 let, 
RPA třída I, neelokventní, juxtaelokventní a supratentoriální lokalizace, metachronní vznik, 
odstranění či SRS všech BM, kompletní resekce, pooperační ozáření. 
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18. TUMORY  KOMOROVÉHO SYSTÉMU 
 
M. Smrčka 
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
 
Komorový systém mozku je tvořen dvěma postranními komorami, které jsou spojeny přes 
foramen Monroi s III. mozkovou komorou. Ze zadní části III. komory vede aqueductus Sylvii 
do IV. komory. Odtud proudí likvor přes laterálně umístěná foramina Luschke a mediálně 
umístěný foramen Magendi do subarachnoidálního prostoru. 
 
Tumory komorového systému řadíme mezi tumory extra-axiální, především ty, které se 
vyskytují prakticky výhradně v komoře. Dále existují tumory, které vyrůstají ze stěn komory a 
do komory se propagují.  
 
Z anatomického hlediska je velmi důležitá blízkost významných struktur, které komory 
obklopují – jako je thalamus v případě postranních komor, hypothalamus a  fornixy v případě 
III. komory, mozkový kmen v případě komory IV. a také hluboký žilní systém, který se 
nachází v oblasti postranních komor a III. komory. Právě z poškození těchto struktur vyplývá 
největší riziko operativy tumorů komorového systému.  
 
Tumory mozkových komor představují asi 10% intrakraniálních nádorů. Nejčastěji se 
v komorovém systému vyskytují astrocytomy (20%), obvykle se jedná o pilocytární 
astrocytomy dětského věku, často vyrůstající z thalamu nebo hypothalamu. Astrocytomy 
vermis se propagují do IV. mozkové komory. 
Velmi častým útvarem, který připomíná nádor je koloidní cysta III. komory (14 %). Dále se 
v komorovém systému mohou vyskytovat meningeomy (12 %), ependymomy a 
subependymomy (10 %) a do třetí komory se často propagují kraniofaryngeomy (7 %). 
Zajímavým tumorem III. komory je nezhoubný centrální neurocytom.  Meduloblastomy  IV. 
komory se vyskytují v 5 % případů. Dalšími typy nádorů komorového systému jsou: papilom 
nebo karcinom chordoidálního plexu, epidermoid, dermoid a další. V zadní části III. komory 
se nacházejí tumory pineální oblasti – pinealomy, pinealoblastomy, germinomy nebo 
teratomy. 
 
Nejčastějšími klinickými příznaky jsou bolesti hlavy, často vyplývající z poruchy pasáže 
mozkomíšního moku, hormonální poruchy, parézy hlavových nervů, zvracení.  
 
Diagnózu v současné době suverénně určí magnetická rezonance. Magnetická rezonance je 
také velice důležitá pro určení přístupu do komorového systému – tedy operační taktiky.  
Do postranní komory vstupujeme buď transkortikálně z oblasti před koronárním švem – 
do oblasti těla postranní komory, nebo z parieto-temporální oblasti do oblasti trigona. 
V současné době je velmi výhodné u lézí v oblasti trigona provést vyšetření DTI (diffusion 
tensor imaging) k zjištění lokalizace zrakové dráhy. Dále do postranní komory můžeme 
v některých případech s výhodou proniknout transkalózně. Transkalózní přístup je také 
používán pro expanze propagující se do III. mozkové komory. K expanzím zadní části III. 
mozkové komory někdy pronikáme přístupem supracerebrálním infratentoriálním.   
Do oblasti IV. komory mozkové se obvykle dostáváme subokcipitálním středočárovým 
přístupem.  
 
Cílem operace těchto často benigních tumorů je maximálně radikální odstranění nádoru, které 
je někdy možno provést totálně. U zhoubných tumorů – např. meduloblastomy IV. komory, 
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ependomomy Gr. III. nebo anaplastické astrocytomy je vhodné pokračovat onkologickou 
léčbou podle předem definovaných protokolů. U některých tumorů je léčba od počátku 
onkologická – např. germinomy. Je pochopitelné, že k určení druhové diagnózy tumoru je 
nutná biopsie, který bývá prováděna stereotakticky nebo endoskopicky. Někdy je nutno před 
vlastní operací nádoru zavést zevní komorovou drenáž nebo i VP shunt. Také po operaci 
komorového nádoru hrozí riziko poruchy pasáže mozkomíšního moku a někdy je nutné zavést 
VP shunt. 
Hlavní riziko operačního řešení tumorů v oblasti postranní a III. komory je poškození 
hlubokého žilního systému – venae cerebri internae (vena thalamostriata, venae cerebri 
internae), poškození fornixů, thalamu a hypothalamu. Riziko operativy tumorů IV. mozkové 
komory spočívá v poškození spodiny IV. komory v oblasti mozkového kmene, hlavně při 
přílišné radikalitě při odstraňování ependymomů rostoucích z této oblasti. Pozor si je nutno 
dát na retrakci mozečkových hemisfér, která může rezultovat ischemii v povodí  PICA.      .  
 
Komorové tumory patří mezi prubířské kameny neurochirurga. Obvykle benigní povaha 
těchto tumorů vybízí k maximální radikalitě a z toho vyplývajícího zvýšeného operačního 
rizika. Úspěšné operace nicméně může znamenat pro pacienta trvalé uzdravení. Pro úspěšnost 
operativy těchto procesů je nutná výborná znalost anatomie, znalost rozmanitých operačních 
přístupů do komorového systému a dobrá operační technika. 
 
 
19. ATYPICKÉ NÁDORY MOZKOVÝCH OBALŮ 
 
T. Paleček1, T. Hrbáč1, R. Tomanová2, R. Kacířová3, P. Hanzlíková3 
FN Ostrava - 1Neurochirurgická klinika, 2Ústav patologie, 3Ústav radiodiagnostický 
 
Prognóza chirurgické  léčby meningiomů závisí na jejich lokalizaci a jejich histologickém 
stupni. Lokalizace mnohdy určuje stupeň radikality resekce (Simpson I – kompletní resekce i 
s oblastí inzerce, Simpson 2 – resekce + koagulace inzerce, Simpson 3  – částečná resekce 
s ponecháním rezidua,  Simpson 4 – odběr biopsie). 
Dle WHO jsou meningiomy rozdělovány do stupňů – grade I dobře diferencovaný 
meningiom, grade II atypický meningiom, grade III anaplastický meningiom. Mimo to 
existuje několik podtypů – papilární meningiom , rhabdoidní meningiom, které jsou řazeny 
k vyšším stupňům dle WHO. 
V literatuře se uvádí, že resekce konvexitárních meningiomů gr. I a II  – Simpson 1 - 3 vede 
v 90% k trvalému vyléčení. Naproti tomu meningiomy baze lební recidivují až v 50% i při 
radikální resekci. 
Dle našich zkušeností je však  úspěšnost chirurgické léčby u skupiny atypických meningiomů 
výrazně nižší a jejich recidivy se objevují mnohem častěji ve všech lokalizacích a i při 
dosažení radikality primooperace 1 dle Simpsnovy škály. Atypický meningiom je meningiom 
se zvýšenou mitotickou aktivitou nebo se třemi či více následujícími rysy: zvýšená buněčnost, 
vysoký poměr jádro/cytoplazma, výrazná jadérka, nepřerušený beztvarý nebo plošný růst a 
ložiska nekróz. Má vyšší procento recidiv, vyšší prolifeeační index a histologicky tak 
odpovídá dle WHO gr. II. Na rozdíl od  vyzrálých meningiomu není u tohoto typu většinou 
účinná radiochirurgie nebo jiná adjuvantní léčba. 
Na Neurochirurgické klinice FN Ostrava bylo v letech 2005-2009 operováno pro meningiom 
CNS 222 pacientů. Po histologickém vyšetření byl prokázán atypický meningiom gr. II  
u 15 z nich. Jednalo se o 9 žen a  6 mužů. Průměrný věk v době 1. operace byl 55,9 let, 
nejstarší pacient 81 let , nejmladší 24 let. 
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Lokalizace – baze lební                     konvexitární             míšní 
                              5                                    8                            2 
Primární operace - 11                         reoperace - 4 
Stupeň resekce –  Simpson I   Simpson II   Simpson III           Simpson IV 
                                   8                            3                                  3                           1       
Recidiva nebo rostoucí reziduum v průběhu 5 let zjištěn u  10 pacientů = 66,7% 
Lokalizace  - baze lební                   konvexitární                     míšní 
                              3                                    6                                  1 
Reoperováni  pro recidivu nebo rostoucí reziduum byli 3 pacienti.  
Svízelnost léčby těchto nádorů bychom chtěli dokumentovat kazuistikou opakovaně u nás 
operované nemocné. 
 
 
20. TUMORY PINEÁLNÍ KRAJINY 
 
V. Beneš jr. 
Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec .a.s 
 
Expanze pineální oblasti představují histologicky velmi heterogenní skupinu, což je 
podmíněno rozmanitou histopatologickou skladbou této oblasti: pineocyty, glie, arachnoidální 
buňky, ependym, zbytky zárodečných buněk či ektodermu. Mezi nejčastější nádory této 
oblasti řadíme germinom, astrocytom a pineocytom. Expanze pineální krajiny se častěji 
vyskytují u dětí (cca 5% dětských mozkových nádorů) nežli dospělých (méně než 1%). 
Hydrocefalus, způsobený obstrukcí akveduktu a přítomný u většiny pacientů v době diagnózy, 
vede k symptomům zvýšeného nitrolebního tlaku. Dalším příznakem může být okohybná 
porucha (Perinaudův syndrom) či předčasná puberta u dětí s germinomem. Akutně vzniklý 
hydrocefalus je optimálně řešen dočasnou zevní komorovou drenáží. Hydrocefalus po 
odstranění expanze nemusí regredovat, většina pacientů je poté závislá na implantovaném 
ventrikuloperitoneálním zkratu. Léčebný algoritmus se odvíjí od histologie expanze, kterou 
optimálně stanoví operace: benigní léze možno po radikální resekci dlouhodobě sledovat, 
germinom je radiosensitivní, pinealoblastom i přes radio- a chemoterapii zůstává prognosticky 
velmi závažný. Nejčastěji užívané chirurgické přístupy zahrnují supracereberální – 
infratentoriální, okcipitální transtentoriální, zadní transkalózní či transventrikulární. Volba 
přístupu odvisí od lokalizace expanze, úhlu tentoria, polohy velkých žil či expanze do 
komorového systému. Ač se pinealis nachází „ve středu“ mozku, zvolená přístupová cesta 
může být zcela extracerebrální. Peroperační biopsie je naprosto nezbytná.  Radikální resekce 
je cílem chirurgické léčby, nicméně odvisí m.j. od histologie a invaze do okolních struktur; 
daří se jí dosáhnout cca v 50-80%. Morbidita-mortalita se pohybují kolem 10%. Dlouhodobá 
prognóza pacienta je ovlivněna základní histologickou diagnózou.  
 
 
21. INTRAKRANIÁLNÍ EPIDERMOIDY 
 
J. Mraček, M. Choc, I. Škúci  
Neurochirurgické odd. FN Plzeň 

 
      Epidermoid (epidermoidní cysta, cholesteatom, perlový nádor) představuje 1% všech 
intrakraniálních tumorózních expanzivních lézí. Dle WHO klasifikace je řazen mezi 
pseudonádorové nitrolebeční léze, grade I. Je považován za nejčastější kongenitální 
tumorozní malformaci centrálního nervového systému. Perlový nádor byl poprvé popsán 



 25 

v první polovině 19. století francouzským anatomem Cruveilhierem. Dandy jej označil za 
„nejkrásnější tumor lidského těla“. Výskytem se u obou pohlaví neliší, diagnostikován bývá u 
nemocných mladšího a středního věku (25 – 50 let). 
      Intrakraniální epidermoid vzniká na podkladě vývojové poruchy, implantací ektopických 
zbytků ektodermální tkáně v průběhu uzávěru neurální trubice mezi třetím a pátým gestačním 
týdnem. Roste lineárně na podkladě deskvamace epitelových buněk z pouzdra, epitelové 
buňky se později rozpadají na keratin a cholesterol. V ojedinělých případech byl zaznamenán 
maligní zvrat epidermoidu. 
      Lokalizován je nejčastěji v mostomozečkovém koutu a IV. komoře, paraselárně, ve 
střední jámě lebeční, III. komoře  a diploe. Čistě intracerebrální růst je vzácný.  
       Primární intrakraniální cholesteatom je třeba odlišit od sekundárního cholesteatomu 
(cholesterolového granulomu), který se vyskytuje při chronickém zánětu středouší. 
Intradurální výskyt v oblasti bederního páteřního kanálu je dáván do souvislosti 
s mechanickou inokulací epidermis při lumbálních punkcích.  
      Epidermoidu podobnou kongenitální entitou je dermoid. Na rozdíl od epidermoidu 
obsahuje kožní adnexa, je uložen středočarově a bývá doprovázen dalšími vrozenými vadami. 
      Rozvoj klinické symptomatiky je vzhledem k pomalému růstu cholesteatomu pozvolný. 
Diagnostikovány jsou často až objemné tumory způsobující hydrocefalus. Klinické příznaky 
odpovídají pomalu rostoucí nitrolebeční expanzi. V závislosti na lokalizaci bývá  nejčastějším 
projevem ataxie, dysartrie, dysfagie, hemiparéza, léze hlavových nervů (jednostranná 
hypacusis), trigeminální a glossopharyngeální neuralgie a faciální hemispazmus. Ruptura 
epidermodiní cysty se projeví aseptickou meningitidou, jejíž výskyt je popisován také 
v pooperačním období. 
      Na MR zobrazení mají epidermoidní hmoty snížený signál v T1W a zvýšený v T2W 
obraze, ve FLAIR sekvenci se intenzita signálu zvyšuje. Cholesteatomy neenhancují po 
podání kontrastu a nemají vyjádřen kolaterální edém. Diferenciálně diagnosticky je na MR  
obtížné odlišit zejména arachnoidální cystu. Podobný MR obraz mohou mít také mega 
cisterna magna, dermoid, neurenterická cysta, schwanom statiku a adenom hypofýzy.  
      Terapie intrakraniálních epidermoidů spočívá v radikální mikrochirurgické exstirpaci. 
V oblasti mostomozečkového koutu se epidermoidní hmoty šíří cisternami a zejména pouzdro 
intimně adheruje k mozkovému kmeni, cévám a hlavovým nervům. Chronická 
granulomatozní reakce je v některých případech příčinou velmi obtížné separace pouzdra od 
okolních struktur. K zabránění vzniku pooperační neurologické morbidity je často nutné 
ponechat k neurovaskulárním strukturám pevně přirostlé zbytky pouzdra. Před érou 
mikrochirurgie se operační mortalita pohybovala mezi 20 – 57 % a radikální odstranění bylo 
možné pouze v  5 – 35 %. Použití operačního mikroskopu zvýšilo radikalitu na 50 - 80 %. 
Vyšší procento totální exstirpace je udáváno při endoskopicky asistovaných 
mikrochirurgických výkonech. Prevence pooperační aseptické meningitidy spočívá 
v opakovaných výplaších operačního pole a pooperační likvorové drenáži. Účinnou terapií 
aseptické meningitidy je podání kortikosteroidů v kombinaci s antibiotiky. Po neradikální 
resekci cholesteatom ze zbytků pouzdra recidivuje. Výskyt symptomatické recidivy je udáván 
vzhledem k lineárnímu růstu v časové periodě rovnající se věku nemocného plus 9 měsíců. U 
starších nemocných proto není účelné pokoušet se o totální resekci, neboť se symptomatické 
recidivy nedožijí. Pokud je opětovný výskyt epidermoidu zaznamenán po operaci dříve, je 
nezbytné pomýšlet na maligní zvrat nebo infekci.  
      Závěrem autoři dokumentují problematiku intrakraniálních epidermoidů na vlastním 
klinickém materiálu.  
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22. KONZERVATIVNÍ TERAPIE ADENOMŮ HYPOFÝZY 
 
J. Čáp 
2. interní klinika LFUK a FN, Hradec Králové 
 
U prolaktinomů je konzervativní terapie na prvním místě. Dokáže znormalizovat hladinu 
prolaktinu u 95% mikroadenomů a 80% makroadenomů a dosáhnout tak normalizace 
menstruačního cyklu a těhotenství. U 80% adenomů dochází ke zmenšení objemu o více než 
25%. Nejúčinnějším lékem je cabergolin, který je možno podávat jen dvakrát, nebo dokonce 
jednou za týden. Po otěhotnění většinou agonisty dopaminu vysazujeme, pokud není přítomen 
velký makroadenom. Po dlouhodobé kompanzaci prolaktinemie byla popsána dlouhodobá 
remise i po vysazení dopimenrgních agonistů, zejména  tam, kde není patrné residuum 
adenomu na MRI.  Chirurgická léčba je nutná při komplikacích (krvácení do adenomu) a také 
při resistenci na medikamentózní léčbu.  
Aktivní akromegalie zhoršuje kvalitu a významně zkracuje dobu života. Základem léčby je 
chirurgická resekce adenomu a v případě přetrvávající aktivity radioterapie. Protože však 
operace není sama o sobě úspěšná u poloviny větších adenomů a nástup účinku radioterapie 
trvá několik let, významně se uplatňuje terapie medikamentózní.  
Agonisté dopaminových receptorů druhé generace (cabergolin) postačí k uspokojivé 
kompenzaci asi u třetiny nemocných, zvláště u těch, kteří mají nižší výchozí hladinou IGF-I 
nebo adenom smíšený, secernující také prolaktin. Nejpoužívanějšími léky jsou analoga 
somatostatinu octreotid a lanreotid, která dnes existují v lékových formách aplikovatelných 
jednou měsíčně a uspokojivě kontrolují aktivitu akromegalie v nadpoloviční většině případů, 
přičemž často dochází i ke zmenšení velikosti adenomu. Chirurgické zmenšení adenomu 
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zlepšuje výsledky  terapie analogy somatostatinu a terapii není nutné vysazovat před léčbou 
zářením. 
Perspektivu vyšší účinnosti mají nová analoga, vážící nejen receptor typu 2, ale také receptor 
typu 5 (Pasuireotide) a dále „dopastatiny“, vážící současně somatostatinový a dopaminový 
receptor. Studie s dopastatinem byla však předčasně ukončena a jejich klinické použití není 
zatím v dohlednu.  
Antagonista receptoru pro růstový hormon pegvisomant je schopen při denním podávání 
normalizovat zvýšenou hladinu IGF-I  prakticky u všech nemocných. Jejich kombinace 
s analogy somatostatinu umožňuje někdy snížit dávkování na jednou týdně. 
U akromegalie je možno použít blokátory steroidogeneze (ketokonazol, metyrapon, mitotan, 
etomidate). Ty se používají většinou jen krátkodobě před operací. Rychlé snížení hladiny 
kortizolu může vést k pneumocystové pneumonii a je proto vhodné zajistit nemocného 
Biseptolem.  Sekreci ACTH je možno u části pacientů snížit novými somatostatinovými 
analogy s afinitou k receptorům typu 2 a 5 (Pasireotide).  
U klinicky afunkčních adenomů je medikamentózní terapie jen experimentální, bylo dosaženo 
zmenšení zejména dopaminergními agonisty.  
 
 
23. CHIRURGICKÁ PROBLEMATIKA AFUNKČNÍCH ADENOMŮ HYPOFÝZY 
 
D. Netuka, V. Masopust, V. Beneš  
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ 
 
Afunkční adenomy hypofýzy jsou v naprosté většině případů nezhoubné léze, které buď 
neprodukují žádné hormony nebo produkují klinicky nevýznamné množství hormonů. Jejich 
léčba závisí na klinické symptomatologii. Díky dostupnosti MRI vzrostl počet tzv. 
incidentalomů, tj. adenomů, které se neprojevují klinickými příznaky a jsou nalezeny 
náhodně. I u této skupiny pacientů je indikováno endokrinologické a oční vyšetření. Pokud 
tato vyšetření potvrdí, že se jedná o afunkční adenom nezpůsobující poruchu perimetru, tak 
léčebný postup závisí primárně na velikosti adenomu. Afunkční mikroadenom je zcela 
jednoznačně indikován k observaci. Doporučení léčebného postupu u afunkčních 
makroadenomů, které se propagují supraselárně, případně se již dotýkají nebo nadzvedávají 
chiasma, je komplexnější. Doporučení dalšího postupu závisí na věku pacienta, komorbiditách 
a přání pacienta. Observace je legitimní léčebnou modalitou. Bohužel nejsou k dispozici zcela 
jasná data, v kolika procentech se afunkční adenom hypofýzy během sledování roste. Dle dat 
z Japonska k růstu incidentálních makroadenomů dochází až ve 20 % případů během 
dvouletého sledování. Operační riziko u těchto lézí je velmi malé, proto ve většině případů 
doporučujeme operaci. Definitivní rozhodnutí o léčebném postupu však závisí na přání 
pacienta (operace x observace). Symptomatické makroadenomy se nejčastěji projevují 
poruchou zraku, méně často okohybnou lézí, psychickými změnami, atd. V těchto případech 
je indikována operace. Transkraniální operaci doporučujeme jako primární léčebný postup 
zcela ojediněle. Prakticky vždy je indikována trassfenoidální operace. Tu je možno provést za 
použití mikroskopu ze sublabiálního řezu, další modifikací je transnasální-transseptální 
přístup a přímý transnasální přístup. Od 90. let minulého století se rozvíjí technika 
endoskopické endonasální resekce selárních lézí. Tuto techniku lze provést z uninostrálního 
nebo binostrálního přítupu. Naše pracoviště doporučuje binostrální přístup. Jsme presvědčeni 
o výhodách endoskopické techniky, použití mikroskopu u operací selárních lézí jsme opustili.  
Daleko důležitější, než samotná technika operace, je rozvaha před výkonem. Před samotnou 
resekcí symptomatického afunkčního makroadenomu je nutné si stanovit cíl operace 
(radikální resekce x subtotální resekce). U afunkčních adenomů nepovažujeme resekci porce 
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adenomu v kavernózním splavu (zejména laterálně od karotidy) za indikovanou. Reziduum 
v této oblasti pooperačně sledujeme, v případě prokázání růstu doporučujeme ozáření. 
Novinkou v operacích adenomů hypofýzy je použití intraoperační MRI, která dle dostupných 
dat zvyšuje radikalitu operačních výkonů.  
Cílem operace v obecné rovině je co nejradikálnější resekce adenomu hypofýzy. Zároveň 
nesmíme zapomínat na fakt, že léčíme benigní léze, máme k dispozici Leksellův gama nůž a 
pooperační observace reziduálního adenomu je též vhodnou léčebnou alternativou. Proto 
cílem léčby není „trofejní“ MRI prokazující radikální resekci adenomu u pacienta, kterému 
jsme způsobili závažnou endokrinologickou nebo dokonce i neurologickou symptomatologii. 
Cílem léčby je pacient, kterému adenom hypofýzy nezpůsobil zkrácení životní prognózy, 
nepotřebuje farmakologickou substituci (pokud ji nepotřeboval již předoperačně) a je 
neurologicky asymptomatický. K tomuto cíli může vést jedině správná kombinace 
chirurgického výkonu, observace a ozáření na Leksellově gama noži. Pokud bychom 
zdůrazňovali pouze jednu z výše uvedených léčebných složek, například operační léčbu pod 
mottem „vždy operace, vždy pokus o radikální resekci“, tak výše uvedeného cíle nemůžeme 
dosáhnout.   
 
 
 
24. CHIRURGICKÁ LÉČBA HORMONÁLNĚ AKTIVNÍCH ADENOMŮ 
HYPOFÝZY 
 
T. Česák1, J. Náhlovský1, J. Čáp2, A. Kohout3 
Neurochirurgická klinika1, Interní klinika2, Fingerlandův ústav patologie3 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK 
 

Chirurgická léčba hormonálně aktivních adenomů hypofýzy je v našich podmínkách 
metodou volby u ACTH (m.Cushing) a STH adenomů (akromegalie). Prolaktinomy jsou dnes 
ve velké většině léčeny dopaminergními agonisty s vyjímkou stavů, kdy jsou tyto léky špatně 
snášeny nebo nemají dostatečný efekt na zmenšení adenomu. Dalšími důvody chirurgické 
intervence mohou být apoplexie prolaktinomu s rychlým rozvojem kompresivních příznaků, 
převaha cystické složky, dále likvorea po terapii DA nebo je operace přáním nemocného. 

Centrální hyperkortizolismus s klinickými projevy m.Cushing přináší z chirurgického 
pohledu některé  zvláštnosti, které se odrážejí i do operačních výsledků. ACTH adenomy jsou 
zpravidla velmi malé, někdy až pod detekční schopností MR. Grafickou situaci jsme proto 
často nuceni ozřejmit kontrastním MR vyšetřením (dynamický sken), kde se mikroadenom 
zobrazí jako drobný defekt v homogenně se sytící žláze nebo se nabarvuje později. 
V případech grafické nejistoty doplňujeme ještě cílené hormonální odběry z petrózních splavů 
(ISPS), které mohou napovědět stranovou převahu hormonální nadprodukce. Transnazální 
operace bývá obtížnější především pro povšechně vyšší krvácivost tkání a menší sedlo. 
Samotné zastižení mikroadenomu může být i s použitím moderních technik rovněž často 
problematické. Negativní explorace literárně popisované v 6-30% případů jsou hlavním 
důvodem selhání chirurgické metody. I přes tato zmíněná úskalí se úspěšnost operací ACTH 
adenomů literárně pohybuje mezi 70-85%. 

Akromegalie s typickými klinickými projevy je často působena STH adenomy 
dosahujících větších rozměrů, které mají navíc tendenci k invazivnímu chování. I přes rozvoj 
medikamentózní terapie je u akromegalie upřednostňováno chirurgické řešení. Z technického 
pohledu může být operační výkon složitější pro vyšší krvácivost zhrubělé nosní sliznice a 
obtížnější pro nepoddajnost tkání v přístupové cestě, nakonec i větší hloubka transnazálního 
výkonu může působit při použití standardních nástrojů určité obtíže. V principu se však 
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technika výkonu neliší od jiných pituitárních lézí. Literárně uváděná chirurgická úspěšnost 
léčby akromegalie široce kolísá od 18-82%.  Závisí především na iniciální velikosti STH 
adenomu (mikroadenomy 70-80%, makroadenomy 40-50%), dále na předoperační hladině 
růstového hormonu a nepochybně i na přísnosti endokrinologických kritérií. Toto rozmezí se 
za posledních 20 let i přes rozvoj moderních technologií (endoskopie, navigace, peroperační 
MR) zásadněji nemění. Je to dáno i tím, že základním hodnotícím kritériem úspěšné léčby 
akromegalie je hormonální normalizace a nikoliv graficky prokázaná radikalita výkonu.   
 
 
 
25. ZKUŠENOSTI S EXTRAMURÁLNÍ PEROPERAČNÍ MRI PŘI 
ENDONASÁLNÍCH RESEKCÍCH PITUITÁRNÍCH LÉZÍ 
 
P. Vacek 
Neurochirurgické oddělení LF UK a FN Plzeň 
 
Transsfenoidální přístup k nádorům hypofýzy prochází vývojem přibližně již 100 let. V r. 
1907 jej Schloffer zahájil transnasální technikou a Cushing v r. 1923 zavedl přístup 
sublabiální, byť jej později opustil. Se zavedením mikrochirurgie Hardy v šedesátých letech 
přístup opět oživil a přibližně ve stejné době použil Guiot k exploraci tureckého sedla poprvé 
endoskop. Výhody endoskopického pohledu při endonasálním přístupu jsou již dostatečně 
známy, proto se endoskopický endonasální binostrální přístup stal v chirurgii pituitárních lézí 
zlatým standardem.  
Souběžně s vývojem vlastního přístupu se zdokonalovalo „navigování“ neurochirurga během 
výkonu, protože transsfenoidální přístup je na orientaci složitější než přístup subfrontální. 
Schloffer si hloubku přístupu ověřoval palpací prstem, později orientaci pomáhal bočný RTG 
snímek a nyní již samozřejmě využíváme optickou neuronavigaci, která nám pomáhá udržet 
přehled o střední čáře a o poloze důležitých struktur, jako jsou např. karotidy. 
Neuronavigace ale má svoje limity, protože se při ní orientujeme vždy podle předoperačního 
grafického vyšetření, nejčastěji MRI a situace v operačním poli se v důsledku odstraňování 
nádoru stále mění. Ztrácíme tak přehled především o situaci v suprasellární oblasti, kam lze 
sice dosáhnout navigovanou zahnutou kyretou nebo elektromagneticky navigovanou savkou, 
ale reálný obraz o tom, kde je diafragma a kolik nádoru zde ještě zbývá, nám to nepřinese. 
Zavedení peroperačního MRI vyšetřování v neurochirurgii znamená především pro 
endonasální výkony obrovský přínos. V současnosti se používají dva systémy - MRI se 
slabším magnetickým polem (0,15T) přímo na sále nebo MRI v místnosti vedle sálu, která 
kromě standardní síly magnetu (1,5 nebo 3T) umožňuje navíc souběžně i ambulantní provoz. 
Pořízení jednoho nebo druhého systému je samozřejmě spojené s nemalými finančními 
náklady a stavebními úpravami na sále nebo až se stavbou úplně nového operačního sálu. 
Vzhledem k tomuto jsme na našem pracovišti od VIII/2010 začali při endonasálních 
výkonech provádět peroperační MRI na standardním MRI pracovišti naší FN, neboť jde o 
jediný výkon v celém spektru neurochirurgie, kdy lze tento způsob technicky realizovat. MRI 
vyšetřovna je oproti sálu o patro výše, pacienta je nutno během transportu dvakrát přeložit, ze 
sálu voláme cca 30 minut dopředu, aby byl na MRI pracovišti přerušen ambulantní provoz, 
pacient jede na vyšetření intubován s nosní tamponádou bez tamponády operačního pole. 
Vyšetření provádíme na přístroji síly 1,5T v hlavové cívce, používáme krátký protokol s GE 
sekvencemi T1w FLASH 3D sagitálně a koronárně, šíře vrstvy 2 mm, délka trvání á 1:11 min, 
dle potřeby doplňujeme navigačním protokolem T1w GE FLASH iso, délka trvání 6:11 min, 
celková doba přerušení výkonu je cca 45-60 min. 
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Popsaný způsob se nám velmi osvědčil, během zatím provedených 18 peroperačních vyšetření 
jsme nezaznamenali žádnou komplikaci spojenou s transportem pacienta a získáváme tak 
cenné informace o event. reziduích nádoru s možností jejich doresekování během jednoho 
výkonu včetně možnosti navigace podle nového vyšetření. 
 
 
26. PŘÍNOS ORL V TECHNICE TRANSNAZÁLNÍCH VÝKONŮ 
 
R. Lipina 
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
Transnazální endoskopické techniky zažívají dnes bouřlivý rozvoj při řešení patologií 
v selární oblasti a stále hledají své limity.  Rutinní je jejich užití při operacích adenomů 
hypofýz.  Technika však umožňuje operovat i jiné typy nádorů v oblasti selární, dále nádory 
v oblasti přední jámy lební, v oblasti klivu, očnice i paraselárně lokalizované léze.  
Pro neurochirurga je spolupráce s otorinolaryngologem přínosná  nejen zpočátku, kdy s  
endonasálnímu přístupem začíná. I později, při relativně jednoduchém přístupu k tureckému 
sedlu při adenomu hypofýzy,  se zkracuje operační čas, prohlubuje  vzájemná spolupráce a 
snižuje se výskyt, pro nás málo významných, endonasálních komplikací. Při transnazálních 
operacích nádorů přední jámy lební či očnice je pak znalost otorinolaryngologa a jeho denní 
zkušenost s operováním v paranasálních dutinách  velmi přínosná při operačním přístupu i při 
uzavírání durálního defektu, kdy připravuje nasoseptální lalok. Může při operaci také vyřešit  
patologii v paranasálních dutinách. Sami jsme se jednou setkali s přítomností invertovaného 
papilomu.  V pooperačním průběhu jsou pacienti sledováni otorinolaryngologem pro kontrolu 
zachování ventilace PND, mukociliárního transportu a odloučení  krust.  
Závěrem je třeba zdůraznit, že samotná intrakraniální část operace je vždy prováděna 
neurochirurgem.  
 
 
27. EMBOLIZACE EXTRAAXIÁLNÍCH TUMORŮ 
 
F. Charvát, J. Lacman 
RDG odd. ÚVN Praha – Střešovice 
 
Autoři ve svém sdělení prezentují vlastní zkušenosti a poznatky získané při embolizacích 
tumorů. Seznamují s historií i současným stavem problematiky, předkládají výhody i 
nevýhody této invazivní terapie. Na několika kazuistikách ukazují výsledky léčby 
meningeomů, chemodektomů a juvenilních fibromů. 
 
 
28. STRATEGIE FUNKČNĚ BEZPEČNÉ RESEKCE MENINGEOMU 
V CENTRÁLNÍ KRAJINĚ 
 
V. Beneš  
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a UVN 
 
Ochrana funkce je nadřazena radikalitě resekce tumoru mozku.   
Autoři předkládají zprávu o způsobu řešení meningiomů zasahujících z konvexitární i falcinní 
strany do rolandické oblasti. Nastiňují rozsah a způsob předoperačního plánování, léčebnou 
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strategii a rozsah resekce. Hlavním určujícím faktorem je ochrana funkce. V tomto případě 
motorické. 
Materiál a metodika:  V období 1/05-8/10 bylo operováno 36 pacientů s tumorem v zasahující 
do primární motorické krajiny (M-I) určené z T2 obrazu předoperační MRI a retrospektivně 
analyzován přínost intraoperačního mapování primární motorické krajiny. Svalová síla před 
operací byla snížena u 20 pacientů (55,6%). U 10 o 1 stupeň, u 10 o 2 a více. 
Všichni pacienti měli provedenu předoperační MR navigaci a SEPs a MEPs končetin dle 
lokalizace expanze, od 1/09 se stala součástí protokolu funkční MRI (fMRI) pro motoriku 
ruky a nohy a MR traktografie kortikospinální dráhy. U všech bylo provedeno intraoperační 
mapování primární motorické krajiny monopolární korovou stimulací. 
Postup resekce byl vždy s ohledem na topografický vztah mezi tumorem a funkční 
(motorickou) oblastí. Ta byla určena korovou stimulací. Traktografie a fMRI přesunula 
rozvahu o operačním postupu na předoperační období a při resekci bylo uložení M-I stimulací 
pouze zpřesněno.  
Výsledky:  Rozsah resekce byl ovlivněn vzestupem prahové intenzity podnětu nutného 
k vybavení MEP alespoň z jednoho svalu topograficky odpovídajícího místu stimulace. 
Resekce Simpson 1 a 2 byla dosažena v 25 případech (69,4%), v ostatních případech byla 
resekce Simpson 4 (11 pacientů, 30,6%). Po operaci se sv. síla nezměnila nebo zlepšila u 28 
(77,8%), zhoršila u 8 pacientů (22,2%). Trvalé zhoršení sv.síly o více než 1 stupeň nastalo 
pouze u 3 (8,3%). U zbylých 5 se paréza upravila do 1 měsíce. Dva z trvale poškozených byly 
operace recidiv a dva byli komplikováni pooperačním hematomem a sérií protrahovaných 
epileptických paroxysmů. 
Závěr: Cíl v maximální radikalitě resekce se podřizuje cíli zachování funkce a eliminaci 
trvalého pooperačního deficitu. V případě meningeomu je přijatelný vznik dočasného deficitu 
lehkého stupně. 
 
 
29. TUMORY BAZE LEBNÍ – ROZVAHA A OPERAČNÍ TAKTIKA 
 
M. Sameš, P. Vachata, T. Radovnický, J. Ceé, V. Pavlov 
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 
 
Základem pro předoperační rozvahu u nádorů baze lební je analýza grafické dokumentace. 
Nezbytné je MR pro substrátovou a topografickou 3D analýzu, CT pro kostní anatomii, DSA, 
CTA  a MRA pro anatomii arteriálních a žilních struktur, speciální modality pro lokalizaci 
kraniálních nervů (CISS, Fiesta, DTI),  MR spektroskopii lze využít k diferenciální diagnóze 
mezi meningiomem a schwannomem.  Zvláštní kapitolou jsou metody intervenční 
neuroradiologie – předoperační embolizace nádorů a BTO (Baloon test occlusion) k testování 
kolaterálního oběhu při uzávěru karotidy na DSA při testování neurologického obrazu, TCD a 
perfúzního CT za normotenze i hypotenze.  
Na podkladě analýzy snímků je nezbytné vytvořit plán a trajektorii přístupu, kterou je možno 
testovat na 3D rekonstruovaném obrazu.  K přípravě patří nabrání dat pro pooperační navigaci 
a určení kritických nervových  struktur pro peroperační monitoraci, především nominace 
hlavových nervů ke stimulaci  (CN III-XII) .  Optimální přípravou je trening  nejdůležitějších 
části operace v disekční anatomické laboratoři na kadaverózním materiálu nebo na nově 
dostupných arteficiálních preparátech (Kezlex, Japonsko) 
Základem pro vlastní operační strategii a taktiku je poloha pacienta a poloha hlavy. Pro 
miniinvazivní techniku je nezbytné odpovídající mikroinstrumentarium, popřípadě endoskop 
při endoskopicky asitované operaci.  Stejně důležité jako bezpečná a pokud možno radikální 
resekce je vodotěsná rekonstrukce tvrdé pleny , kostního krytu a měkkých částí. Požadavek 
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funkčnosti i estetické úrovně rekonstrukce je stále důležitější.  Nezbytným aspektem je 
týmový přístup operatérů a dokonalá souhra s intenzivisty v pooperačním období. Zvláštní 
pozornost zasluhují výkony v oblasti postranního smíšeného systému, kde musíme před 
extubací testovat základní reflexy pacienta a předcházet aspirační pneumonii. 
Konkrétně bude rozebrána taktika přístupů  u nádorů přední jámě lební, v oblasti pyramidy, 
v oblasti petroklivální a prepontinní a v okolí foramen occipitale magnum. 
 
 
30. MENINGEOMY POSTIHUJÍCÍ OPTICKÝ NERV  
 
M. Vaverka 
FNOL Olomouc 
 
Úvod:  
Stereotaktická  radiochirurgie v posledních letech  prokázala  svoji bezpečnost a efektivitu a 
byla široce zavzata  do léčby komplexních patologií  base lební. Počet meningeomů primárně 
léčených touto moderní metodou narůstá.Mezi meningeomy , které postihují optický nerv 
patří  jednak vzácné  meningiomy  pochvy optiku, dále   tumory  rostoucí v kavernosním 
splavu a postihující optik sekundárně,  meningeomy planum sphenoideale, tuberculum sellae 
a skupina spheno-orbitálních meningeomů. 
 Metoda: 
Mezi 185 meningiomy  léčenými   v rozmezí 2002-2007  skupina 33 (18%) významně 
postihovala optik. U všech  nemocných  bylo k dispozcii předoperační CT a MR vyšetření, 
operační záznamy včetně fotodokumentace byly studovány a  sledování nemocných  bylo 
delší než jeden rok. 
Výsledky a diskuse : 
Optik bývá zasažen u meningeomů přední base lební v překvapivě vysokém počtu případů. 
Stupeň postižení kolísá od pravého  obrůstání nervu ( encased) k tenké vrstvičce nádoru , 
obalující nerv , která není postižitelná ani MR zobrazením. Fragilita a zranitelnost  struktur 
optického nervu  je odvislá od poranění jeho cévního zásobení, které netolreuje hrubší 
chirurgickou  manipulaci. Intaktní arachnoideání membrána    intradurální  části optiku a 
extradurální obnažení nervu snesením  kosti v oblasti orbity , optického kanálku a fissury 
orbitalis superior s přední klinoidectomií  podle  Dolence  umožnily bezpečnou identifikaci 
nervu  a jeho úplné uvolnění  ve všech případech.V žádném případě nedošlo ke zhoršení 
předoperační funkce nervu a počet  komplikací v soboru byl zanedbatelný. 
 Primární extradurálně byl nerv  uvolněn ve všech případech a u velkých nádorů pak operace  
pokračovala strandardní technikou , založenou na principu   4 D: (devascularisation, 
deattachment, decompression, dissection )  s širokým otevřením Sylvijské rýhy. Speciální 
pozornost byla věnována uzávěru  tvrdé pleny a výplni prázdného prostoru po exstirpaci 
nádoru a kostěného krytu pomocí   volného tukového laloku. 
Výsledky  limituje předoperační postižení zrakové dráhy a pacienti s minimálními poruchami   
vykazují výsledky významně lepší. Znamená to , že léčba  by měla být iniciována již při 
minimálních změnách , zvláště v případech  se slepotou na opačném oku.Radiační dávka, 
kterou  optik toleruje  je stale předmětem diskuse a kolísá podle různých autorů.Normální 
nerv toleruje  kolem 8 Gy, zatímco hraniční dávka nutná pro kontrolu růstu meningeomu 
začíná na hranici 14 Gy.  Následné  použití  obou metod – radiochirurgie a mikrochirurgie v 
léčebném algoritmu  je posunem a vytváří paradigma  současnosti. 
Závěr:: 
Meningeomy postihujícím optický nerv vyžadují speciální pozornost  a  techniku, díky které 
mohou být ve většině případů kompletně  odstraněny. Extradurální  odbroušení  kostěných 
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struktur na počátku výkon je výhodné z několika důvodů : dovoluje  atakovat významné cévní 
zásobení již na počátku výkonu, přidává chirurgický prostor pro manipulaci a přední 
clinoidectomie výrazně zlepší přístupový úhel pro další fázi operace.U rozsáhlých nádorů se 
změněnou anatomií usnadní  časnou identifikaci nervu .V dlouhodobém  horizontu při 
recidivě nádoru  dekomprese umožní   posun nervu bez postižení funkce. V případě  nutnosti 
časné   radioterapie   nerv zbavený   meningeomu dovoluje  bezpečnější dosažení léčebné 
dávky záření pro kontrolu růstu nádoru. 
Histologické vyšetření  přináší zásadní informace  pro další strategii léčby u menngeomů při 
známém  běhu na dlouhou trať.Speciálním problémem  pak zůstávají   okohybné nervy , které 
jsou  toho času  hlavním limitem  neurochirurga. 
 
 
31. ROLE RADIOCHIRURGICKÉ LÉČBY U NÁDORŮ CNS 
 
R. Liščák, G. Šimonová 
Nemocnice Na Homolce, Praha  
 
Rychlý rozvoj zobrazovacích metod a ozařovací techniky vedl k rozvoji stereotaktických 
léčebných metod. Stereotaktická radiochirurgie (aplikace jedné vysoké dávky záření) a 
stereotaktické radioterapie (užití frakcionačních režimů) významně rozšířily léčebné metody 
pro benigní i maligní mozkové nádory. Díky vysoké přesnosti je možné aplikovat vysoké 
dávky záření do cílů definovaných na zobrazovacím vyšetření (MR, CT), při maximálním 
šetření okolní zdravé tkáně. Radiochirurgie se vzhledem k epidemiologickému výskytu 
nejčastěji indikuje v léčbě meningiomů, nádorů hypofýzy, vestibulárních schwannomů, 
mozkových metastáz a rozšiřují se možnosti v léčbě recidiv nebo reziduí gliomů, 
ependymomů, kraniofaryngeomů, medulloblastomů a maligních procesů na bazi lební. Post-
radiační efekt a jeho časový nástup je odlišný od standardní zevní frakcionované radioterapie. 
V průběhu frakcionované radioterapie dochází k procesům reparace, reoxygenace, 
redistribuce a  repopulace. Při aplikací jednorázové dávky záření se tento celý proces 
(nastupující s časem) neuplatňuje a vliv takové dávky můžeme vnímat jako vztažený 
prakticky pouze k procesu reparace. Buňky nádorové populace jsou vysokou dávkou 
poškozeny tak závažně, že proces reparace je nedostatečný nebo k němu vůbec nedojde. 
Regrese nádoru po ozáření nastupuje u maligních procesů v týdnech, u benigních v měsících 
až letech po jednorázovém ozáření. 

 Dlouhodobá lokální kontrola nad nádorovým růstem je pro benigní nádory okolo 90-95%, 
pro mozkové metastázy okolo 70-90%, pozdní komplikace se pohybují v rozmezí 5-10 %. 
 
 
32. PŘÍSTUPY K HLUBOKO  ULOŽENÝM  INTRAKRANIÁLNÍM NÁDORŮM   
(PTERIONÁL-OZ, RETROSIGMOID-FAR LATERAL, PINEÁLNÍ OBLAST, 
III.KOMORA , KONCEPT MINIMÁLNÍ RETRAKCE ) 
 
J. Klener 
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 5 
 
   Mezi obtížně přístupné intrakraniální intradurální  nádory patří expanse mediální části 
lebeční spodiny , pineální oblasti a III . mozkové komory. Adekvátní  neurochirurgický 
přístup je v těchto případech předpokladem minimální invasivity pro mozkovou tkáň, hlavové 
nervy a cévní struktury. V rámci postgraduálního kurzu presentujeme základní indikace a 
technické zásady nejčastěji  užívaných přístupů u těchto  tumorů a uvádíme ilustrativní 
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příklady. Pterionální kraniotomie, případně její orbitozygomatické rozšíření jsou  základním 
přístupem pro značnou část nádorů base přední a střední jámy lební s možností pokrytí i 
rostrální části zadní jámy .Retrosigmoidním přístupem  s případným far- lateral rozšířením  
lze dosáhnout  větší část base zadní jámy lební a kraniocervikálního přechodu. Pineální oblast 
lze z větší části obsáhnout  infratentoriálním supracerebellárním    a okcipitálním 
transtentoriálním přístupem a  pro  oblast III. komory volíme nejčastěji cestu   transkalozní a 
translamina terminalis . Adekvátní volbou přístupu , trajektorie a   polohy nemocného lze  
řadu hluboko uložených nádorů odstranit  extracerebrálně s minimální retrakcí mozku , 
hlavových nervů a cév a snížit tak  rizika pro nemocného. 
 
 

32. CHIRURGIE MOSTOMOZEČKOVÉHO KOUTU, SCHWANNOMY CNS                                        

P. Buchvald                                                                                                                                                            
Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec .a.s 

Mostomozečkový kout (MMK) je anatomický prostor mezi mozečkem a pontem vyplněný 
likvorem.  Vestibulární schwannomy (častěji označované jako neurinomy akustiku) tvoří asi 
80% nádorů v této  oblasti, zbylých 20% připadá na meningeomy, epidermoidní cysty, 
exofyticky rostoucí cerebellární astrocytomy, neurinomy ostatních hlavových nervů (V, VII), 
dále na glomus jugulare tumory a metastázy.  Typické pro ně  jsou syndromy z  útlaku 
nervových struktur zde lokalizovaných (n.V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, pons cerebelli), 
případně příznaky nitrolební  hypertenze vzhledem k blokádě cirkulace moku.                                                                                                                                     
Vestibulární schwannom je primárně benigní  nádor rostoucí z schwannových buněk 
myelinové pochvy vestibulární porce n.VIII, pouze 5% nádorů vychází z části akustické. 
Představuje asi 5-10% všech intrakraniálních nádorů u dospělé populace s incidencí 1/100 
000 obyvatel. Iniciálními klinickými příznaky bývá triáda-stejnostranná porucha sluchu, 
vertigo s vegetativním doprovodem a tinnitus. Větší tumory pak utlačují další nervové 
struktury v okolí (paréza n.VII, V, IX, X), případně blokují odtok moku s následným 
obstrukčním hydrocefalem a příznaky nitrolební hypertenze.                                                                                                                                                   
Z patogenetického hlediska se nádory mohou vyskytovat sporadicky nebo jsou součástí von 
Recklinghausenovy  neurofibromatózy I., spíše ale II. typu. Trigeminální neurinomy jsou 
druhým nejčastějším typem schwannomů kraniálních nervů (u jiných kraniálních nervů jsou 
velmi vzácné).                                                                                                                                     
Diagnostika se opírá o klinický obraz, a ORL vyšetření (audiometrii). Z grafických modalit je 
možné větší tumory detekovat pomocí kontrastního CT vyšetření, Nejpřínosnější je vyšetření 
MR s aplikací kontrastní látky.                                                                                                                 
Léčba může být konzervativní, chirurgická či radiochirurgická.Vzhledem k pomalému růstu 
nádoru lze zaujmout vyčkávací postoj u malých neurinomů u rizikových a starších (>70let) 
pacientů s anuálními kontrolami na MR. V chirurgické léčbě je třeba uvažovat dva hlavní 
přístupy, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Mikrochirurgie je jediná radikální metoda 
léčby. Přináší však riziko poškození sluchu a lícního nervu. Radiochirurgická terapie je dobře 
tolerována, ale je schopná pouze zpomalit, případně zastavit růst nádorové masy. Volba 
přístupu záleží na různých faktorech jakými jsou: věk, velikost tumoru, interní komorbidita, 
preoperační stav sluchu, volba informovaného pacienta.                                                                                                                           
Z chirurgických přístupů je možné užít translabyrintový přístup, který však likviduje sluch, 
proto je užíván u pacientů s prokazatelnou stranovou hluchotou. Výhodou je vyhnutí se 
retrakci mozečku a snadnější zachování n.VII. Je užíván i u pacientů s předpokladem 
zavedení sluchového kmenového implantátu. Další dvě cesty jsou určeny k případnému 
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zachování sluchu. Extradurální subtemporální přístup je používán u menších tumorů (do 2 cm 
v průměru). Je jím lépe dosažitelný laterální konec vnitřního sluchového kanálu a sluchová 
prezervace je dostupnější. Vizualizace zadní jámy je při něm bohužel velmi omezená a je zde  
i riziko z retrakce spánkového laloku. Nejčastěji užívaný subokcipitální retrosigmoidní přístup 
je preferován neurochirurgy pro nejlepší vizualizaci MMK a obecně největší zkušenosti s ním. 
Jeho nevýhodou je často nezbytná retrakce mozečku a riziko pooperační likvorey. Stále více 
se začíná uplatňovat endoskopická technika. Nezbytné je zmínit také výhodu spolupráce 
neurochirurgů s ORL specialisty. Za standard by měl být dnes považován peroperační 
elektrofyziologický monitoring sluchových evokovaných potenciálů (BAEP) a EMG 
kraniálních nervů. Statisticky je možné po radikálním chirurgickém přístupu očekávat 
recidivu přibližně u 5% pacientů. Zachování funkce n.VII u nádorů v průměru do 1,5cm lze 
očekávat až u 90% operovaných. U vybraných pacientů je možné uchovat sluch v 30-80%.                                    
Z hlediska radiochirurgie se může na léčbě podílet některá z níže uvedených metod: Gamma 
Knife, CyberKnife,  lineární urychlovač nebo protonová terapie. Nejvíce zkušeností je zatím s 
léčbou gamma zářením. Její výhodou je dobrá snášenlivost a velmi nízká morbidita/mortalita. 
Nevýhodou je riziko dalšího růstu nádoru, poškození hlavových nervů (V, VII, VIII), 
složitější následná chirurgická léčba a velmi vzácně i malignizace. Pacienty je nezbytné každý 
rok podrobit kontrolní MR což představuje i ekonomickou zátěž. 

 

34. HEMANGIOBLASTOMY CNS 

O. Navrátil1, M. Smrčka1, T. Svoboda1, J. Němečková2, L.  Křen 3 
1Neurochirurgická klinika, FN Brno, 2Oddělení lékařské genetiky, FN Brno, 3Ústav patologie, 
FN Brno 
 
Hemangioblastom je benigní dobře ohraničený tumor vyskytující se v CNS nejčastěji 
v mozečku, kmeni mozkovém nebo míše. Ostatní lokalizace jsou vzácné. Nádor se skládá 
zestromálních buněk, endoteliálních buněk, pericytů a mastocytů. Vyskytuje se ve formě 
cystickénebo solidní. Při lokalizaci v mozečku se nádor obvykle manifestuje syndromem 
nitrolební hypertenze nebo mozečkovými příznaky s rizikem vzniku okcipitálního konusu. 
Tumor může produkovat erytropoetin, proto se u něj může vyskytovat polycytemie. 
Z diagnostických metod je přínosné CT a hlavně MR, které již o diagnozehemangioblastomu 
napoví typickým vzhledem cysty s uzlíkem, sytící se po podání kontrastní látky. Je velmi 
dobře prokrven, je možné jej zobrazit i na angiografii. Z léčebných metod se uplatňuje 
především mikrochirurgie, v literatuře jsou uvedeny možnosti použití radiochirurgie či 
antiangiogenní terapie (interferon).U cystického tumoru je při operačním řešení doporučeno 
odstranit solidní porci a cystu fenestrovat, její stěny neresekovat. U solidní formy tumoru 
hrozí vyšší krevní ztráty, proto je možno použít předoperační embolizaci pro jejich snížení. 
Hemangioblastomy se vyskytují ve sporadické formě (60-90%) a v rámcisyndromu von 
Hippel-Lindauova (VHL). VHL je vzácnéautosomálně dominantně dědičné onemocnění 
(1/36000 porodů) s penetrancí až 90%, způsobené poruchou tumorsupresorového genu (3p25-
p26).U VHL existuje vysoké riziko vzniku karcinomu ledviny, hemangioblastomu 
retiny,feochromocytomu, pankreatického adenokarcinomu, adenomu nadvarletea viscerálních 
cyst. Proto by měl každý nemocný s hemangioblastomem absolvovat vyšetření k vyloučení 
VHL - oční vyšetření, ultrazvuk dutiny břišnía retroperitonea agenetické vyšetření. Při 
průkazu VHL následujedoživotní dispenzarizace nemocného. U sporadické formyje nemocný 
po neurochirurgické excizihemangioblastomuvyléčen.  
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35. MOŽNOSTI REKONSTRUKCE BAZE LEBNÍ PO RESEKCI TUMORŮ 
 
J. Fiedler 
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
 
Vodotěsný uzávěr intradurálního prostoru a vyřešení eventuálního defektu okolní tkáně je 
nedílnou složkou každé operace. V naprosté většině případů při nedostatku tvrdé pleny lze k 
uzávěru použít mobilizovanou vlastní tkáň z okolí. Nově je k dispozici větší množství 
allogenních materiálů s různou mírou vstřebatelnosti či primární adhezivity. Ve vyjímečných 
případech větších defektů se jako alternativa nabízí volný vaskularizovaný lalok. 
 
 

36. LÉČBA GLIOMŮ DĚTSKÉHO VĚKU  
 
Tichý M., Kršek P., Kynčl M.,  Zámečník J.  
2. LF UK Praha a FN v Motole , V Úvalu 84 
 
 
Supratentoriální gliomy 
Benigní gliální nádory  představují 60% supratentoriálních  nádorů mozkových  hemisfér u 
dětí. Názvy jsou odvozeny od histologického typu buněk, z kterých vznikají. Jsou to 
především (l) astrocytární nádory- pilocytický astrocytom, dále pleomorfní xantoastrocytom a 
subependymální velkobuněčný astrocytom, (2) oligodendrogliální nádory, (3) smíšené gliomy 
a (4) benigní neuroepiteliální nádory gangliogliom, desmoplastický infantilní gangliogliom a 
dysembryoplastický neuroepiteliální nádor.   Maligní gliomy se dělí na anaplastické gliomy, 
anaplastické oligodendrogliomy a oligoastrocytomy (smíšené gliomy) a glioblastomy. 
Klasifikace a zařazení podle malignity (grading) se provádí na základě biologické povahy 
nádoru a stupeň se určuje podle  místa s největšími rysy anaplázie. Hodnotí se buněčná atypie, 
mitózy, endoteliální proliferace a přítomnost nekrózy.   
Pilocytický astrocytom  je nejčastější, dobře ohraničený, pomalu rostoucí  nádor v 70 %  
cystický, s nízkou buněčností, mitozy jsou výjimečné. Histopatologická klasifikace odpovídá  
WHO  grade I.  Klinicky se projeví ložiskovými neurologickými příznaky, hemiparézou, 
intrakraniální  hypertenzí, změnou chování. MRI zobrazí dobře ohraničený nádor, často s 
cystou, bez výrazného kolaterálního edému. Stěna cysty se po podání kontrastu většinou 
nesytí, v případě sycení je nutné radikálně odstranit i stěnu cysty. Cílem operace je maximální 
radikalita výkonu. Je dokumentováno, že radikalita resekce je prognosticky nejvýznamnějším 
faktorem. U  kompletního odstranění je pětileté období bez recidivy (progresion  free  
survival)  75 až 100%, zatímco u inkompletních odstranění je 50 až 80%.  Přežití 5 let je u 
radikálních operací v 75 až 95 %, to ukazuje na zcela odlišné biologické chování nádoru než 
ve skupině dospělých, kde je zřetelná tendence k maligní transformaci.  
Subependymální velkobuněčný astrocytom  se vyskytuje  u pacientů s tuberózní sklerózou. 
Jedná se o zcela benigní nádor pomalé progrese. Vyskytuje se při stěně komor s propagací 
intraventrikulárně. K operaci se  indikují pacienti  s nálezem  expanzivního ložiska s  
obstrukcí likvorových cest (foramen interventriculare Monroi). Progrese onemocnění vede 
k úmrtí zcela výjimečně, radikální resekce je možná i při reoperaci.  
 
Pleomorfní xantoastrocytom, oligodendrogliom, smíšený oligoastrocytom, gangliogliom  a 
benigní neuroepiteliální nádory (Dysembryoplastický neuroepiteliální nádor - DNET) jsou 
benigní nádory s velmi  pomalou progresí, dobře ohraničené, často se prezentují epileptickými 
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záchvaty. Většinou se daří radikální odstranění, při recidivě se indikuje reoperace, i u 
neradikálních operací se ale udává dlouhodobé přežití. Průměrně se udává 5-tileté přežití ve 
více než 90%, je nutné dlouhodobé  sledování a kontrola epileptických záchvatů pro optimální 
funkční výsledky.   
 
Maligní gliální nádory jsou u dětí méně časté, klinické příznaky jsou většinou nitrolební 
hypertenze a hemiparéza, u nejmenších dětí ložiskové příznaky jsou chudé.  MRI vyšetření   
zobrazí objemnou expanzi, často postihující více než jeden mozkový lalok. Nádory mají 
projevy expanzivního chování s přesunem středočárových struktur mozku, kolaterální edém, 
po podání kontrastu se nehomogenně sytí, u glioblastomu jsou přítomny nekrózy v centru 
nádoru Histopatologicky se jedná o anaplastický astrocytom WHO grade III a glioblastoma 
multiforme WHO grade IV. Další typy jsou vzácné.  Maximální resekce nádoru se doplní 
radioterapií a chemoterapií. Průměrné přežití se udává od 15 do 42 měsíců. U pacientů, u 
kterých bylo možné radikální či téměř radikální odstranění, doplněné kompletní onkologickou 
léčbou  podle protokolu pro high grade gliomy se 5tileté přežití uvádí až v 50%.   
 
Nádory mozečku 
Nejčastějším nádorem je pilocytický astrocytom, fokální gliový nádor,  který představuje 12 
až 18% všech nádorů CNS a 25 až 35 % nádorů zadní jámy u dětí. Jedná se o benigní nádor  
WHO grade I., vyskytující se nejčastěji ve skupině dětí do 10 let. Nádor je dobře ohraničený, 
typickým nálezem na MRI je  cystický nádor se solidním nádorovým uzlem ve stěně, může 
nahrazovat velkou část mozečkové hemisféry, někdy je polycystický. Po podání kontrastu se 
sytí solidní část nádoru, stěna cysty se sytí pouze tehdy, obsahuje-li nádorovou tkáň, častěji je 
ale  tvořena komprimovanou gliotickou mozečkovou tkání. Solidní nádory se objevují  ve 
vermis cerebelli, při operaci a následném histopatologickém vyšetření se prokáží drobné cysty 
v nádoru.  
Prognóza: Jedná se o léčebně nejpříznivější intraaxiální  typ nádoru CNS v dětském věku,  u 
více jak 90% je možná radikální resekce a vyléčení bez následné  onkologické terapie. Při 
užití mikroskopické operační techniky, moderní anestézii a intenzivní péči je kolemoperační 
mortalita prakticky nulová. Morbidita závisí na extenzi nádoru, u části operovaných  je 
přítomen trvalý neurologický deficit. 
Maligní gliomy mozečku /difuzní gliové nádory/ jsou vzácné, anaplastické astrocytomy tvoří 
pouze 3-5% a glioblastomy 1-2% diagnostikovaných tumorů. Onkologická léčba následuje i 
po makroskopicky radikálním odstranění, při reziduálním nádoru se průměrné přežití udává 
kolem 8 měsíců.    
Nádory kmene 
Představují jednu z nejsložitějších  oblastí neurochirurgie a dlouho se považovaly za 
inoperabilní. Vyšetření pomocí MRI umožnilo rozdělení nádorů kmene na subtypy, které jsou 
vhodné pro chirurgické řešení a na nádory inoperabilní. Z celkového počtu nádorů CNS u dětí 
se vyskytují v rozmezí 10 - 20% a  představují kolem 25% infratentoriálních dětských nádorů. 
Vyskytují se od novorozeneckého věku do adolescence s  maximem mezi 7.-9. rokem. Podle 
MRI obrazu resp. dle lokalizace ve vztahu k anatomickým strukturám mozkového kmene se 
rozdělují na difuzní, fokální, exofytické a cervikomedulární.  
Závěr: Jednotlivé typy  nádorů jsou v prezentaci dokumentovány  pomocí zobrazovacích 
metod, peroperačních snímků a dalších modalit.  
 
Práce podpořena  výzkumným záměrem MZOFNM2005. 
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37. PRIMITIVNÍ NEUROEKTODERMÁLNÍ TUMORY Z NEUROCHIRURGICKÉ 
PERSPEKTIVY 
 
R. Frič 
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet, Oslo University Hospital, Oslo, Norway 
 
Primitivní neuroektodermalní tumory (PNET) představují skupinu vysoce maligních tumorů 
mozku se společnými histopatologickými rysy. Klinicky nejvýznamnějšími tumory této 
skupiny jsou především medulloblastom (MB) a supratentoriální solidní PNET, početně velmi 
řídké jsou pak medulloepitheliomy a atypické teratoid/rhabdoidní tumory. MB je u dětí 
nejčastější maligní solidní tumor vůbec a zároveň nejčastější maligní tumor mozku. 
Konkrétně tvoří MB 20% všech nadorů mozku u dětí a 30% nádorů zadní jámy. Incidence je 
udávana ca 5/1.000.000 dětí ‹ 15 let. Chlapci jsou postiženi častěji než dívky v poměru 1.4-
4.8 : 1.0. Průměrný věk v době diagnózy je 5-7 let a 80% MB je diagnostikováno do 15 let 
věku. Frekvence vyskytu MB je vyšší v případě Gorlinova a Turcotova syndromu. U 
dospělých je tendence MB nacházet spiše v mozečkových hemisférách a histologicky bývají 
desmoplastické. I zde se 80% těchto tumorů manifestuje před 40. rokem života.   
Klinické příznaky MB nejsou specifické. V 90% je přítomen hydrocefalus a prezentace může 
být  akutní, jindy se prodromy ve formě bolestí hlavy a nauzey vyskytují až 2-3 měsíce před 
diagnózou. Většina dětí má též bilaterální papilledém. Malé děti pak mohou mít ještě méně 
specifické příznaky jako makrocefalie, irritabilita, zvracení a zpoždění vývoje.  
MR vede k tentativní diagnóze, ačkoli ani radiologicky nejde o zcela jednoznačně 
definovatelný tumor. Udává se, že pouze cca 30% MB má typický obraz na MR. Zhruba 15% 
MB je vysoce vaskularizovaných a ve 2-4% jsou v důsledku toho zaznamenány známky 
intratumorálního krvácení. Diferenciální diagnózy typické lokalizace tumoru ve IV. komoře 
jsou pilocytický astrocytom a ependymom. Oproti nim lze často u MB, jenž v 75% případů 
vyrůstá z vermis, definovat hranici tumoru proti spodině komory. MR celé kraniospinální osy 
je nezbytnou součástí diagnostického protokolu a pokud není provedeno před operací, je třeba 
jej provést do 72 hodin po výkonu. Intrathekálni metastázy jsou detekovány až v jedné třetině 
případů již při iniciálním vyšetření. Lumbální punkce je samozřejmě kontraindikována.   
Během posledních desetiletí došlo k výraznému zlepšení prognózy MB v důsledku kvalitnější 
a časné diagnostiky, pokroku v operačni technice a peroperační péče, a širších možností radio- 
a chemoterapie. V souhrnu lze očekávat pětileté přežití u 60-70% nemocných, desetileté pak u 
ca 50%. Stále však platí, že věk pod tři roky, výskyt likvorových metastáz v době diagnózy a 
suboptimální resekce jsou spolu s histologickými kritérii (velkobuněčná varianta, vyšší 
proliferační a nižší apoptotický index) faktory spojené s horší prognózou. Chirurgická léčba je 
následována radioterapií celé kraniospinálni osy v kombinaci s chemoterapií, evt. s aplikací 
periferních krevních kmenových buněk mezi jednotlivými cykly léčby k omezení toxického 
efektu. U velmi malých dětí je pak strategií léčby iniciální chemoterapie s cílem oddálení 
radioterapie do pozdějšího věku.  
Supratentoriální PNET je souhrnný název doporučovaný pro neuroblastomy a 
ganglioneuroblastomy. Tvori asi 5% všech PNET a i zde je průměrný věk pacientů kolem 5 
let a zjevná dominance chlapců. Podobně jako u MB je prognóza podstatně horší u velmi 
malých dětí a desetileté přežití je udáváno pouze v ca 40%, tedy  méně než při infratentoriální 
lokalizaci, což zdůrazňuje roli co nejradikalnější iniciálni chirurgicke resekce, jakkoli tato 
sama o sobě pochopitelně není kurativní.  
V rámci přednášky budou prezentovány zkušenosti a strategie léčby na pracovišti autora a 
zdůrazněna nutnost centralizace péče o dětské pacienty s PNET do dedikovaných 
neuroonkologických center.               
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38. ENDOSKOPICKÁ ASISTENCE U VESTIBULÁRNÍCH SCHWANNOMŮ 
 
E. Zvěřina1,3, M. Chovanec1,2, J. Betka1, P. Lukeš1, O. Profant1, J. Kluh1, J. Kraus4, J. Lisý5 
 ¹Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol 
 ²Anatomický ústav 1. LF UK 
 ³Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FN K. Vinohrady 
 4Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol 
 5Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol 
 
Při operacích vestibulárního schwannomu (VS) je jedinou lege artis metodou jeho trvalé 
radikální odstranění. Retrosigmoideálnímu přístupu (na rozdíl od subtemporálního a 
translabyrintálního) je hlavně vytýkáno, že neumožňuje radikalitu ve vnitřním meatu, odkud 
VS vyrůstá (1). Zavedli jsme proto další metodu,  která by zlepšila výsledky standardního 
mikrochirurgického postupu  a ověřili ji na vlastní sestavě ( 2). Metoda  spočívá v  
endoskopických technikách rigidním endoskopem s úhlovou optikou, měnitelným zvětšením 
a dokonalým osvětlením. Endoskopie byla použita simultánně nebo sukcesivně při 
mikrochirurgických retrosigmoideálních-transmeatálních operací VS s peroperačním 
neuromonitorováním. Sledování na  obrazovkách lze označit jako videoendoskopicky 
asistovanou mikrochirurgii VS. Metoda byla použita u 72 operovaných VS v r. 2007-10, což 
tvoří  63% všech 115 operovaných VS. Jednalo se o VS 1.- 4. stupně, 2/3 velkých. (V r. 2010 
byla použita u všech 34 operovaných VS.) 
Výsledky. Metoda nevedla k žádným komplikacím. Lepší vizualizace přispěla k zejména 
k jistotě o radikalitě operace.  Endoskopie přibližně v 10 případech, kdy byla 
mikrochirurgicky operace považována za radikální, vedla k rozšíření meatotomie a doplnění 
radikality. Radikalita byla ověřena magnetickou rezonancí. Během meatotomie umožnila 
uchránit labyrint. V několika  případech odhalila otevření mastoideálních sklípků a přispěla 
k jejich vodotěsnému uzavření a zabránila tak závažné komplikaci. Funkci n. VII umožňuje 
zachovat ve stejné míře jako mikrochirurgie, ale operatérovi skýtá větší komfort a dříve jej 
informuje o lokalizaci nervu k objemu VS.  Doplňuje tak peroperační monitorování. Stejně 
tak může přispět k zachování sluchové funkce n. VIII, ale musí být zachována ještě před 
operací s výbavnou BERA. Endoskopie tvořila jen část výkonu, operace se opírala o 
mikrochirurgi. Celkem jsme ověřili, že endoskopie při retrosigmoideálním-transmeatálním 
odstraňování VS  významně přispívá k jistotě o radikalitě operace a může přispět k lepšímu 
funkčnímu výsledku z hlediska  mimické funkce a sluchu. Může zabránit závažné komplikaci 
z likvorové komunikace. Metodu lze označit jako videoendoskopicky asistovanou 
mikrochirurgii. Samotná endoskopie  však dosud neumožňuje pouhé endoskopické odstranění 
VS. Projekt podpořen IGA MZ ČR 9909-3. 
1. Zvěřina E.: Neurinom akustiku – vestibulární schwannom – osobní pohled na 
nejmodernější postupy v jeho léčbě. Čas Lék čes 2010; 149: 269-276. 
2. Betka J., Zvěřina E., Chovanec M., Kluh J., Lukeš P., Kraus J., Lisý J.: Minimálně 
invazivní endoskopicky asistovaná chirurgie vestibulárního schwannomu. Endoskopie 2009; 
18: 67-7. 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

39. MIMOADENOMOVÉ LÉZE ENDOSKOPICKY RESEKOVATELNÉ 
 
V. Masopust, D. Netuka  
Neurochirurgická klinika 1.LF UK a ÚVN Praha  
 
Rozdělení podle lokalizace :  

- baze lební od lamina cribriformis po clinoideus anterior 
- supradiafragmatická oblast 
- clivus 
- orbita 

 
Rozdělení podle typu léze : 

- meningeomy 
- dermoidy 
- kraniofaryngeomy 
- arachnoidální cysty 
- kavernomy 
- chordomy a chordosarkomy 
- vzácné léze 

 
Předpoklady pro zvládání techniky :  

- anatomie dutiny nosní 
- zkušenosti se selární oblastí 
- schopnost ošetřit interkavernózní splav 
- znalost intrakraniální problematiky 
- znalost struktur očnice 
- schopnost uzavřít širokou likvorovou komunikaci 
- týmová spolupráce  

 
Předpoklady resekability :  

- uložení splavů 
- uložení karotidy 
- úhel pohled pro manipulaci s nástroji 
- uložení chiasmatu 
 

 

40. ENDOSCOPIC ENDONASAL APPROACH FOR THE MANAGEMENT OF 
CLIVAL CHORDOMAS 
 
Chibbaro S - Bresson D - Makiese O - Poczos P - Orabi M - George B. 
Neurosurgery department - Hôpital Lariboisière Paris. 
 
Introduction: Chordomas represent one of the most challenging neoplasm, owing to their 
rarity, behavior and resistance to treatment.  It is a rare extra-axial neoplasm that arises from 
the notochordal remnants. They account for 0.1 to 0.2% of all primary intracranial tumors.  
Notochord remnants can occur anywhere along the axial skeleton, although they are much 
more common in its upper (clivus) or lower (sacrum and coccyx) end.  In half of patients they 
occur in the sacrococcygeal region and approximately 35% involve the cranium, two thirds of 
these lie in the clivus. Other site is the upper cervical spine (15%). Cranial base chordomas 
have been reported in all age groups, including children and adolescents. Males are affected 
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more frequently than females. Diplopia is the most commonly reported symptom, followed by 
headache. All cranial nerves could be involved; the sixth is the most likely. The estimated 
overall survival rate is reported to be 51% and 35% at 5 years and 10 years, respectively. 
Chordomas are histologically benign, locally invasive/aggressive and clinically malignant. 
Metastatic dissemination is possible and becomes clinically manifest in 10 to 20% of the 
patients.   Macroscopically chordomas are soft, gelatinous and lobulated lesions.  The 
differentiation from cartilaginous tumors such as chondromas and chondrosarcomas, which 
are neoplasms of mesodermal origin, is made with use of modern immunohistochemistry.  To 
evaluate the degree of bone invasion and extension CT scan with thin-cut is used while MRI 
clearly defines the extent of the disease. 
Current treatment consists of extensive tumor resection, following by conventional 
radiotherapy, proton-beam therapy or radiosurgery.  Several traditional cranial base 
approaches can be used.   More recently the use of a natural corridor, the nasopharynx, has 
provided similar tumor removal with acceptable mortality and morbidity rates.  
Materials and Methods: the present study is a retrospective review of 20 consecutive 
patients managed by EEA for clival chordoma between January 2006 and December 2009. 
Tumor volumometric measurement was determined pre-and-post operatively by MRI in all 
patients.    
Results:  Among the 20 patients studied, 12 (60%) had newly diagnosed chordoma and 8 
(40%) recurrent chordoma. Eight patients (66,7%) with newly diagnosed chordoma had a 
total  resection, 2 (16,7%) had a nearly total and 2 had a partial resection.  On the other hand 
in the group of recurrent chordoma a total resection was achieved in 1 (12,5%) case, a nearly 
total in 2 (25%) and a partial in 5 (62,5%). One patient died in the postoperative stage (two 
weeks after the surgery) due to extensive hemorrhage by a carotid pseudo-aneurysm. With a 
mean follow-up of 19 months (range 12 - 60 months) no new neurological deficits were 
recorded.  Regression of preoperative symptoms was recorded as follow: headache in 100% 
of cases, diplopia  in 87,5%, dysphagia in 100%, ophthalmoplegia in 50%. The CSF leak rate 
was 25% and there were three patients (15%) with successfully treated meningitis. There were 
two radiologic recurrences in the tumor total resection group and five progressions in the 
subtotal/partial resection group.  
Conclusion: chordomas seem to be able to grow on any tissue, it means even along the 
operative route. In case of seeding not just an early diagnosis and surgical treatment are 
recommended, but also postoperative radiation of the operative route.  The aim of the surgical 
approach should be to minimize this kind of complication. Extent of resection by EEA is 
similar in comparison with traditional cranial base approach, but morbidity seems to be lower. 
On the other hand EEA needs a long learning curve but one a neurosurgery team has achieved 
sufficient experience, it could be considered the technique of choice.  
 
 

41. KLINICKÉ PROJEVY, DIAGNOSTIKA A LÉČBA NEUROINFEKCÍ  
 
K. Honegr 
Infekční klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Přehled možných postižení nervového systému v průběhu infekčních nemocí se zaměřením na 
agens, která vyvolávají zánětlivé změny. Je uváděno dělení neuroinfekcí dle místa postižení, 
délky trvání onemocnění a patogeneze patologických změn. V části věnované diagnostice je 
věnována pozornost moderním metodám průkazu agens , zvláště PCR. U nepřímé diagnostiky 
je upozorněno na úskalí interpretace  a limity tohoto vyšetření u některých typů onemocnění. 
Stručně je vysvětlen princip vyšetření intrathekální tvorby specifických protilátek. Terapie 
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neuroinfekcí je dělena na empirickou a kausální pro virové a bakteriální agens. Stručně je 
zmíněna možnost profylaxe některých neuroinfekcí.  

 
 

42. STRATEGIE A TAKTIKA ANTIBIOTICKÉ TERAPIE V NEUROCHIRURGII. 
TEORIE A PŘÍKLADY Z PRAXE. 
 
J. Habalová, M.Kanta, R. Šimek 
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové   

 
Nemocniční prostředí a ostatně i samotný lidský organismus představuje specifický 

ekosystém s neustálou interakcí mikroorganismu a makroorganismu. Antibiotika (ATB) jsou 
účinnou zbraní v boji s infekčními komplikacemi, ale jejich selekční tlak umožňuje vznik a 
šíření mikrobiální rezistence (betalaktamázová rezistence, MRSAapod.). Nozokomiální 
infekce se v prostředí  JIP vyskytují častěji, jsou ve svém důsledku závažnější. Nemocní, kteří 
jsou nezřídka polymorbidní, s dlouhodobou léčbou  kortikosteroidy a navíc nutričně a 
imunitně oslabení, mohou vykazovat komplikovaný průběh infekce až septický stav 
s multiorgánovým selháním. Významnou roli při šíření infekce hraje epidemiologické chování 
personálu. Racionální postup k omezení vzniku rezistence představuje správná ATB politika 
(střídmé a účelné použití ATB) a zásady epidemiologicko - hygienického režimu. Sledování 
nozokomiálních nákaz (surveillance) umožní zavést včasná a účinná opatření. Rizikovým 
chováním v ATB politice je každá nesprávná indikace (i tzv. „preventivní“). Často se 
vyskytují chyby v provádění chirurgické profylaxe. Neindikované prodlužování ATB léčby, 
necílené podání širokospektrých ATB stejně jako poddávkování a neznalost farmakokinetiky 
ATB (tedy nesprávné intervaly podání) se mohou podílet na neúčinnosti postupu a vzniku 
rezistence. Dávkovací schéma začíná aplikací první dávky před začátkem operace a pokračuje 
dávkami v určených intervalech po dobu výkonu. Pokud se nejedná o pacienta s rizikem 
vzniku infekční komplikace, další podávání je nutné ukončit. Iniciální empirická  (nebo 
preemptivní) ATB léčba (bez známého agens, ale v časové tísni při vysoké pravděpodobnosti 
infekce a horšícím se stavu) musí pokrýt široké spektrum potenciálních patogenů, zohlednit 
lokální epidemiologickou situaci, stav orgánových funkcí pacienta a minimalizovat riziko 
lékových interakcí. Po zjištění a typizaci agens (většinou do 72 hod) je možno změnit na 
cílenou léčbu (deeskalační podání). Důležitá při volbě je rovněž znalost farmakokinetiky a 
farmakodynamiky ATB, možnosti jejich interakcí a dopad na orgánové funkce.  
Infekce CNS mohou být způsobené agens bakteriálním (aerobní, anaerobní, dnes již vzácně 
specifická infekce - TBC), virovým nebo mykotickým. Infekce protozoy jsou dnes extrémně 
vzácné, okrajově zmíníme priony. Některé tumory mozku a chronické nemoci CNS 
nevysvětlené etiologie jsou podle nových vědeckých poznatků spojovány s pomalu 
působícími viry. Klinické projevy infekce jsou u CNS poněkud jiné než u systémových 
infekcí, celkové projevy (zánětlivé markery, febrilie ) nebývají výrazné, lokální symptomy 
závisí na lokalizaci a rozsahu infekčního postižení. Vhodná ATB se vybírají podle schopnosti 
překonat hematoencefalickou bariéru a dosáhnout účinných hladin v cílové mozkové oblasti. 
Ampicilin a penicilin G dosahují dobré hladiny v CNS v případě zánětem poškozených 
meningů a dobře působí na streptokoky, methicilin na stafylokoky. Glykopeptidová ATB 
(vankomycin, teicoplanin) se jeví jako účinná na grampozitivní straně spektra 
(Staphylococcus  aureus, epidermidis a zatím i na methicilin rezistentního stafylokoka). 
Některé cefalosporiny (ceftriaxon, cefotaxin) mají výborný průnik do tkání CNS a pokryjí 
celé gramnegativní spektrum, bohužel neučinkují na nozokomiální nákazy (kmeny Klebsiella, 
Pseudomonas, Acinetobacter, Serratia apod.). Metronidazol vykazuje výbornou účinnost proti 
anaerobním infekcím a dobře proniká do CNS. Stejně tak chloramphenicol má dosud v terapii 
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zánětů v CNS své místo díky vynikajícímu průniku do CNS a svému širokému spektru 
účinku.Velmi učinné, širokospektré a dobře pronikající ATB jsou karbapenemy, už i na ně se 
však objevily rezistentní nozokomiální kmeny. Aminoglykosidy (gentamycin, amikacin, 
netilmycin) často využíváme k lokálnímu podání nebo do kombinovaných schémat léčby. Při 
zvážení všech okolností včetně konzultace mikrobiologa je pak volba ATB u každého 
pacienta svým způsobem individuální. Pokud je etiologie neznámá je vhodné dodržet obecná 
doporučení pro empirické podání vytvořená pro každou nosologickou jednotku . 
V případě zánětů CNS je nutná pro systémové podání volba takových antibiotik, u kterých je 
průnik do mozkové tkáně prokázán a dosahuje terapeutických koncentrací (viz tab 1). 
 
 
Tab. 1: Průnik antimikrobních léčiv do mozkomíšního moku, dobrý průnik je při dosažení 
více než 10% sérových koncentrací ( volně převzato z knihy Stručný průvodce léčbou 
antibiotiky a chemoterapeutiky, Otto Lochman; 1998, Comdes Praha, str. 98) 
 
 
DOBRÝ PRŮNIK 
DO TKÁNÍ CNS 
 

 
Dobrý průnik při zánětu 
meningů 

 
OMEZENÝ 
PRŮNIK DO 
TKÁNÍ CNS 

 
Neproniká 

Karbapenemy: 
meronem, tienam 

Přirozené penicilíny  Cefalosporiny I., II., 
a IV. generace 

Peptidy 

Chloramphenicol Širokospektré penicilíny Aminoglykozidy Linkosamidy 

ceftriaxon cefuroxim 
Makrolidy: 
erytromycin 

ketokonazol 

Cotrimoxazol Tetracykliny 
amphotericin 

itrakonazol 

Monobactamy: 
aztreonam  

amikacin 

 
mikonazol 

 

Antituberkulotika: 
rifampicin  

Glykopeptidy:  
vancomycin, teicoplanin 

  

Nitroimidazoly Fluorochinony   
flukonazol acyklovir   
flucytozin Cefalosporiny III.generace   

 
Jako empiricky osvědčenou kombinaci antibiotik při suspektním nálezu abscesu 

mozku používáme na našem pracovišti při systémové terapii kombinaci ATB ceftriaxon + 
vancomycin + metronidazol. Tato kombinace pokrývá běžné spektrum bakterií 
grampozitivních, gramnegativních i anaerobních. Pokud meningitis vzniká v souvislosti 
s neurochirurgickým výkonem, použijeme jako první volbu karbapenemy. Důležitá je role 
mikrobiologa v této fázi léčby. U některých antibiotik můžeme počítat s lepším průnikem při 
zánětlivé reakci meningů. Dosažení terapeutické hladiny antibiotika v místě mozkového 
abscesu je obtížné a dostupnými klinickými prostředky dosud neměřitelné. Při chirurgickém 
ošetření ložiska preferujeme zavedení a ponechání drénu v abscesové dutině po dobu 2-5 dní. 
Poslouží pak nejen k drenáži hnisu, ale lze touto cestou ložisko proplachovat antibiotiky. 
Používaná antibiotika musí být netoxická a nedráždivá pro mozkovou tkáň, roztok musí mít 
účinnou koncentraci, objem výplachové tekutiny je nutno sledovat a omezit. Pokud je 
infekční agens neznámé, je vhodná kombinace proplachových antibiotik k pokrytí celého 
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spektra. Provádíme výplachy drénů 2x/den: vankomycinem (v dávce 20 mg pro die) a 
gentamycinem (v dávce 10 mg pro die). Amikacin (v dávce 20 mg pro die) je využíván jako 
méně toxická varianta aminoglykozidového antibiotika se stejným spektrem účinku jako 
gentamycin. 

Specifickou situací v neurochirurgii je infekce zavedeného vnitřního drenážního 
systému (nejčastěji ventrikulo-peritoneální drenáž ). Při projevech infekce je vzhledem 
k nejčastěji kolonizujícím kmenům Staphylococcus a Enterococcus doporučena léčba 
vancomycinem v kombinaci s ATB pokrývajícím gramnegativní část mikrobiálního spektra 
(aminoglykosid, karbapenem, cefalosporin III. generace apod.), podmínkou je dobrý průnik 
do likvoru. Řešení stavu si často vyžádá výměnu celého systému.U pacientů se zavedenými 
vnitřními drenážemi je doporučena imunoprofylaxe, tzn. provedení vakcinace proti 
pneumokokům, meningokokům či hemofilům. 
 
Podporováno: Výzkumným záměrem MZO 00179906 

 
   
43. OSTEOMYELITIDA LEBKY. SUBDURÁLNÍ EMPYÉM. EPIDURÁLNÍ 
EMPYÉM. 
 
M. Starý, P. Veselský, R. Kroupa, M. Macejka, E.Bialková 
Neurochirurgické oddělení Městské nemocnice v Ostravě 
 
Osteomyelitida lebky je vzácné postižení, protože lebka je vůči hematogenní infekci výrazně 
rezistentní. Proto je většina infekcí způsobená šířením z přilehlých zanícených oblastí  - 
infekce paranazálních dutin nebo mastoidů, při infekcích měkkých pokrývek lebečních nebo 
při penetrujícíh traumatech krania (Pott's puffy tumor). Nejčastějšími původci infekcí jsou 
Staphylococcus aureus, Staphylococus epidermidis a Escherichia colli. 
Terapie je zprvu konzervativní podáváním antibiotik iv, při neúspěchu následuje chirurgické 
řešení – od sanace rány po kraniektomii. Plastika kalvy pak následuje obvykle za 6 měsíců po 
operaci, pokud nejsou přítomny známky pokračující infekce lebky. 
 
Subdurální empyém (epidurální empyém) je rovněž vzácnou jednotkou. Nejčastěji jej 
pozorujeme jako následek lokální infekce. Před érou antibiotik byla nejčastější příčinou 
chronická otitida, nyní vzniká při zánětech lebečních dutin, při penetrujících traumatech, po 
neurochirurgických operacích, při meningitidě, vzácněji pak při infektech jiných orgánů. 
Diagnostikujeme jej pomoci CT, MRI, LP. Terapie je chirurgická – trepanopunkce a 
drenáž/nebo kraniotomie a drenáž a iv podáváná antibiotika. Výsledky léčby závisí na 
vstupním celkovém stavu pacienta.  
Epidurální kraniální empyém je ještě vzácnější,  častěji bývá lokalizován spinálně jako 
komplikace spinální anestezie.  
Ve své přednášce autoři prezentují vlastní kazuistiky a přehled literatury.  
 
 
 
44. MOZKOVÝ ABSCES, VENTRIKULITIDA, VZÁCNÉ INFEKCE CNS 
 
D. Krahulík 
Neurochirurgická klinika LF  UP a FN Olomouc 
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Mozkový absces se vyskytuje v 1500-2500 případech za rok dle statistik z USA a tvoří 1 -2% 
intrakraniálních expanzí.  Muži bývají postiženi 1,5-3,0:1 častěji než ženy. Mozkový absces 
vzniká nejčastěji  inokulací patogenu do oblasti s postiženou mikrocirkulací  a přes stádia 
časné cerebritidy (1-4 dny) , pozdní cerebritidy (4-10) dní, časného opouzdření ( 11-14 den) 
dojde k definitivní  tvorbě abscesu. Možnosti průniku mikroorganismu do mozku jsou 
přímým kontaktem, hematogenní diseminací, posttraumatické či iatrogení. Nejčastější 
predisponující příčina vzniku mozkového abscesu  bývá chronická purulentní otitida či 
sinusitida a bakteriální  endokarditida.  Možnosti agresivní imunosupresní léčby a primárně 
imunosuprimovaní pacienti jsou nejrizikovější skupina pro vznik mozkového abscesu. 
Mikrobiologické spektrum může být široké, ale mezi nejčastější patogeny patří Streptococcus 
spp, Staphylococcus spp, Enterobacter či Bacteroides. U dětí se objevují častěji Proteus a 
Citrobacter a mezi vzácnější infekce patří tuberkulozní absces, myotické infekce a Listeriozní 
absces. Klinickou presentací jsou nejčastěji bolesti hlavy se zvracením a fokálním 
neurologickým deficitem v závislosti na lokalizaci léze. Pouze 30-55 % pacientů má febrilie 
nad 38,5 C a  laboratorní známky zánětu nemusí být vždy výrazně zvýšeny. Zobrazovací 
metody CT s k.l. a MR  vyšetření nám  dle stádia tvorby abscesu nejčastěji zobrazí ložisko 
s kruhovým sycením a výrazným otokem. Možnosti léčby jsou v zásadě trojí a záleží na 
velikosti, lokalizaci a klinickém stavu pacienta.  Primární je vždy ATB terapie, dále 
využíváme punkční aspiraci za pomocí navigace či stereotaxe nebo kompletní exstirpaci 
ložiska. Antibiotická léčby by měla být dlouhodobá  nejméně 6 týdnů z nichž 2 týdny iv 
aplikace.  Mortalita mozkového abscesu v recentních pracích je udávána mezi 17-32 % a je 
v korelaci s imunosupresí a polymorbiditou pacienta.  
 
 
45. ZÁNĚTLIVÉ KOMPLIKACE FRONTOBASÁLNÍCH PORANĚNÍ 
 
Š. Reguli  
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
Frontobasální poranění představuje klasickou kraniomaxilofaciální zlomeninu zasahující basi 
přední jámy lební. Rozhodovací proces v managementu léčby i samotné chirurgické ošetření 
směřuje zejména k prevenci likvorové fistuly a infekčních komplikací, které hrozí při 
komunikaci paranasálních dutin s nitrolebním prostorem. Samotné zánětlivé komplikace 
dělíme na časné a pozdní, zahrňujeme zde osteomyelitidu, meningitidu, epidurální či 
subdurální hnisavé kolekce a mozkový absces.  
Riziko vzniku zánětlivých komplikací lze odhadnout podle charakteru zlomeniny s využitím 
zavedené klasifikace podle CT vyšetření –  
typ I – izolovaná lineární fraktura base přední jámy 
typ II – vertikální lineární fraktura čelové kosti v kombinaci se zlomeninou base 
typ III – tříštivá zlomenina čelové kosti s kominucí stropu orbity v kombinaci s lineární 
frakturou base. 
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