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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás přivítat v Hradci Králové na XVI. ročníku Postgraduálního kurzu  
v neurochirurgii. Pokusili jsme se pro Vás připravit formou přednášek a seminářů přehled 
problematiky vybrané oblasti současné neurochirurgie a ponechat dostatek prostoru na 
diskusi. Děkujeme všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas přípravě odborných sdělení a 
abstrakt.        
Těšíme se na setkání s Vámi i během neformálního večerního programu. 
 
 Za organizační výbor 
        MUDr. Martin Kanta. Ph.D. 
 

Program postgraduálního kurzu v neurochirurgii  
1. – 3.4. 2009 

 
STŘEDA 1.4.2009 

 
Zahájení  10,00 – 10,30  
Předání Ceny Rudolfa Petra 
Přednáška laureáta      . 
 
BLOK 1  10,30 – 11,40 
Předsednictvo: J. Šteňo, P. Haninec 
1. J. Šteňo (Bratislava): Vývoj terapie KCP v posledních 20 letech     10 min 
2.  P. Haninec (Praha): Epidemiologie mozkových poranění                10 min 
3. A. Kohout (HK): Patologie poranění mozku     15 min  
4. A. Hejčl (Ústí n.L.): Sekundární poranění mozku z biochemického hlediska     20 min 
Diskuse  
 

Přestávka  11,30 – 12,00  
 
BLOK 2  12,00 – 12,40 
Předsednictvo: P. Kozler, E. Ehler 
 
5. P. Kozler (Praha): Klasifikace kraniocerebrálních poranění   10 min 
6. E. Ehler (Pardubice): Neurologické hodnocení pacientů s kraniocerebrálním poraněním  
           10 min 
7.: M. Galanda (B.Bystrica): Lokalizácia a rozsah poranení mozgu a ich vplyv na výsledky    
liečby           10 min                                                                          
 Diskuse 
 
Oběd    13.00 – 14.00   
 
BLOK 3  14,00 – 15,20 
Předsednictvo: L. Klzo, J. Kočí 
 
8. L. Klzo (HK): Role zobrazovacích metod v diagnostice kraniocerebrálního traumatu včetně 
moderních zobrazovacích metod       20 min 
9.: P. Rejtar (HK): Zobrazování KCP v novorozeneckém a dětském věku  20 min 



Diskuse 
10. D. Stoszek (HK): Přednemocniční péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním 
pacientů                                                                                                                  10 min.
   
11. J. Kočí (HK): Kraniocerebrální poranění jako součást polytraumatu  15 min 
Diskuse 
 
Přestávka   15,20 – 15.50 
 
BLOK 4  15,50 – 16,50 
Předsednictvo: J. Vokurka, V. Masopust 
12. L. Tuček (HK): Le Fortovy zlomeniny      10 min 
Diskuse     
13. D. Hejcmanová (HK): Kraniofaciální poranění sdružená s poraněním očnice, oka,  
 zrakového nervu a načasování výkonů z pohledu oftalmologa    13 min 
Diskuse 
14. : V. Masopust (Praha): Poúrazová likvorea       10 min  
Diskuse 
15. J. Vokurka (HK): Endoskopické řešení CSF     10 min 
16. L. Školoudík (Klinika ušní, nosní, krční, FN HK): Periferní paréza n.VII z pohledu  
      otorinolaryngologa 
Diskuse 
 
 
Seminář I.:     16,50 – 18,00 
Kraniocerebrální poranění v mezioborové spolupráci      
Předseda: M. Galanda, J. Šteňo, T. M. Sameš, L. Tuček, O. Řezáč, P. Haninec 
Kasuistiky: J. Kočí, L. Tuček 
Schůze výboru 18,00  
 

 
20.00  Společenský večer v restauraci POTREFENÁ HUSA  
 

 
 

ČTVRTEK 2.4.2009   
 
BLOK 5  9,00 – 10,30 
Předsednictvo: J. Náhlovský, M. Smrčka 
17. M. Lehecka (Department of Neurosurgery, Helsinki University Central  
     Hospital, Helsinki, Finland): Monitoring of TBI patients at neurosurgical ICU in Helsinki 
18. K. Edraki (Department of Neurosurgery and Radiology, Shohada Hospital, Teheran,    
     Iran):  Endovascular management of  Traumatic craniocervical vascular lesions 
 
           
Přestávka  10,30 – 10,50                                                                                                         
 
BLOK 6  10,50 – 11.50 
Předsednictvo: M. Choc, V. Juráň 
19. P. Kunc (HK): Otřes mozku, dg. záludnosti, problematika opakovaných inzultů 10 min 



Diskuse 
20. M. Choc (Plzeň):  Dekompresivní kraniotomie a její role v ošetřování kraniocerebrálních    
      poranění          10 min 
21. V. Juráň (Brno): Dekompresivní kraniektomie u traumat mozku – historie, současný  
      náhled na indikace, probíhající studie, techniky, výsledky   10 min 
Diskuse 
22. J. Adamkov (HK): Difuzní axonální poranění      10 min                                  
Diskuse 
 
BLOK 7  11,50 – 13,00 
Předsednictvo:  S. Řehák, V. Přibáň 
23. S. Řehák (HK): Epidurální hematom      10 min  
24. M. Häckel (Praha): Chronický subdurální hematom / hygrom    10 min 
Diskuse 
25. P. Dulíček (HK): Příprava pacientů s chronickou antikoagulací po kraniocerebrálním  
     poranění k operačnímu výkonu       10 min 
Diskuse  
26. V. Přibáň (Č.Budějovice): Vaskulární komplikace po kraniocerebrálních poraněních 
            10 min 
Diskuse 
27. A. Krajina (HK): Endovaskulární léčba poranění mozkových tepen   10 min 
Diskuse 
 
Oběd    13,00 – 14,00 
 
BLOK 8  14,00 – 14.45 
Předsednictvo: P. Buchvald, M. Tichý 
28. P. Buchvald (Liberec): Zlomeniny kalvy, zásady ošetření    10 min 
29. M. Tichý (Praha).: Kranioplastika  a plastika  tvrdé pleny – nové materiály užívané při 
operaci, výhody, nevýhody         10 min 
Diskuse             
30. M. Bělák (Ostrava): Penetrující a zvláště střelná poranění hlavy a mozku 10 min                                                             
Diskuse 
 
BLOK 9  14.45 – 16,00 
Předsednictvo: J. Jakubec, J. Ventruba 
31. J. Ventruba (Brno): Specifika kraniocerebrálních poranění v dětském věku 20 min 
Diskuse 
 
Seminář II:  
Chirurgické řešení potraumatické komprese mozku   
Předseda: J. Náhlovský, M. Smrčka, M. Häckel, P. Buchvald, Š. Reguli  
Kasuistiky: M. Tichý, Š. Reguli,  D. Laštovička, E. Zvěřina   
 
Přestávka  16,00 – 16,30 
 
   16,30 – 17,15 
32.  Z. Novák (Brno): Senioři a KCP       10 min 
Diskuse 
 



Seminář III.:  
Kraniocerebrální poranění u geriatrických pacientů  
Předseda: V. Smrčka,  Z. Novák, P. Hájek, S. Řehák, M. Choc, E. Zvěřina 
Kasuistiky: L. Navrátil, R. Hanáček 
 
BLOK 10  17,15 – 18,20 
Předsednictvo:  M. Smrčka, V. Dostálová 
 
33. E. Havel (HK): Obecné a speciální nutriční postupy u pacientů po kraniocerebrálním  
      poranění          10 min 
Diskuse 
34. M. Smrčka (HK) : Hypotermie a její místo při léčbě pacientů s KCP  10 min 
Diskuse 
35.  J. Čáp (HK): Hypopituitarismus po úrazu mozku    10 min 
Diskuse 
36. I. Tůma (HK): Delirantní stavy po kraniocerebrálním poranění a možnosti jejich ovlivnění 
           10 min 
Diskuse 
37. V. Dostálová (HK): Principy anestézie u pacientů s kraniocerebrálním poraněním 
           10 min 
Diskuse 
 
20.00  Společenský večer v Country Clubu Lucie 

 
 

PÁTEK  3.4.2009 
 
BLOK 11  9,00 – 10,30 
Předsednictvo: A. Hejčl, P. Dostál 
38.  A. Dvořáček (HK): Péče o těžká kraniocerebrální poranění na JIP-všeobecná 
doporučení,guidelines        10 min  
39. R. Chutný (Ostrava): ICP monitoring      10 min 
Diskuse           
40. A. Hejčl (Ústí n.L.): Multimodální monitorace u pacientů s těžkým poraněním mozku  
           20 min  
Diskuse 
41. P. Dostál (HK): Umělá plicní ventilace o nemocných s traumatickým poraněním mozku –   
      aktuální trendy         10 min 
42. K. Zadrobílek (HK): Načasování tracheostomie u pacientů po KCP –problémy  10 min 
Diskuse 
43. J. Habalová (HK): Možnosti neuroprotekce a neuromodulace u těžkého 
kraniocerebrálního poranění        10 min 
     
Diskuse 
 
Přestávka  10,30 – 10,50 



 
Seminář IV:  
Monitoring při léčbě nitrolební hypertenze  10,50 – 11,45 
Předseda: J. Habalová, M. Sameš, P. Dostál, M. Smrčka 
Kasuistiky: D. Stoszek, M. Smrčka, M. Sameš 
 
BLOK 12  11,45 – 12,40 
Předsednictvo: M. Mohapl, E. Pokorná 
44. P. Vacek (Plzeň): Komplikace při léčbě kraniocerebrálních poranění – posttraumatický 
hydrocefalus a infekční komplikace       10 min 
Diskuse 
45. M. Mohapl (Praha): Posttraumatická epilepsie      10 min 
Diskuse 
46. E. Pokorná (Praha): Právní úprava odběru orgánů v České republice, diagnostika smrti 
mozku a medicínská kritéria zemřelého dárce orgánů    10 min 
Diskuse 
47. E. Vaňásková (HK): Organizace následné péče po kraniocerebrálním poranění a zásady  
rehabilitace          10 min 
 
Ukončení kurzu 
Oběd   13.00   



Obr. 2



1. VÝVOJ TERAPIE KRANIOCEREBRÁLNYCH PORANENÍ V PRIEBEHU 
POSLEDNÝCH DVADSIATICH ROKOV 
 
J. Šteňo 
Neurochirurgická klinika LFUK a FNsP Bratislava 
 
V priebehu posledných dvadsiatich rokov sa operačná technika pri kraniocerebrálnych 
poraneniach (KCP) výraznejšie nezmenila s výnimkou využitia implantátov pri rekonštrukcii 
spodiny lebky.  Zdokonalila sa diagnostika, zrýchlilo sa CT vyšetrenie,  MR  sa využíva na 
zisťovanie prognózy po poranení mozgu a na detekciu likvorových fistúl, do klinickej praxe 
sa zaviedlo meranie intrakraniálneho tlaku (ICP), prietoku krvi mozgom (CBF) a 
ukazovateľov metabolizmu mozgu. Analýza nahromadeného množstva literárnych údajov  
viedla k vypracovaniu gajdlajnov usmerňujúcich liečebné postupy tak aby boli optimálne, čo 
najracionalnejšie.  
Niektoré liečebné postupy ostávajú na úrovni klinických experimentov (podávanie inhibitorov 
excitačných neurotransmiterov, blokátorov kalciových kanálov) a nie sú zatriedené v 
odporúčaniach. Väčšina chirurgických aj nechirurgických postupov  je však uvedená v 
odporúčaniach 2. alebo 3. triedy. Zatriedenie do 1. triedy (medzi “štandardy”, class I 
evidence) je výnimočné a týka sa len negatívneho odporúčania podávania kortikoidov. Medzi 
najvýznamnejšie odporúčania gajdlajnov patria: 

- úprava systolického TK pri poklese pod 90 mm Hg, u deti pod 70mm Hg (+ 2x vek v 
rokoch); parciálneho tlaku arteriálneho O2 pod 60 mm Hg, saturácie O2 pod 90%,   

- monitorovanie ICP pri skore Glasgow Coma Scale (GCS) 3-6  a pri abnormálnom CT 
náleze, alebo aj pri normálnom náleze na CT u pacientov vo veku nad 40 rokov, 
poruchami motoriky a systolickým TK menej ako 90 mm Hg; najvýhodnejšie je 
monitorovanie cez intraventrikulárny katéter, 

- udržiavanie cerebrálneho perfúzneho tlaku (CPP) nad 50 mm Hg, u deti nad 40 mm 
Hg; treba sa vyvarovať agresívnemu zvyšovaniu CPP nad 70 mm Hg,  

- úprava ICP pri hodnotách nad 20 mm Hg, terapia sa ma riadiť nielen hodnotami ICP, 
ale aj klinickým obrazom a CT nálezom,  

- odporúčaná dávka manitolu 0,25-1 g/kg, v situáciach bez monitorovania ICP podávať 
len pri známkach transtentoriálnej herniácie a pri prgresívnom zhoršovaní 
neurologického nálezu, 

- prahová hodnota jugulárnej venóznej saturácie (SjO2) je menej ako 50% a prahová 
hodnota parciálneho tlaku kyslíka v mozgovom tkanive (PbtO2) - menej ako 15 mm 
Hg, 

- profylaktická hyperventilácia  sa neodporúča, možno ju použiť len ako dočasný 
prostriedok na zniženie ICP, nemá sa použivať počas prvých 24 hodín po úraze, 

- profylaktické podávanie antiepileptik sa neoporúča, 

- vysoké dávky barbiturátov sú indikované len pri poúrazovej intrakraniálnej 
hypertenzii refrakternej na  štandardnú medikamentóznu a chirurgickú liečbu. 



V neurochirurgickej praxi sa podstatne častejšie ako v minulosti využíva dekompresívna 
kraniektómia. V gajdlajnoch sa odporúča zvážiť jej indikáciu u deti pri ťažkých KCP, 
difúznom edéme mozgu a intrakraniálnej hypertenzii refraktérnej na intenzívnu 
medikamentóznu liečbu. U dospelých sa odporúča ako súčasť chirurgického liečenia akútneho 
subdurálneho hematómu a pri traumatických parenchymových léziach (traumatický 
intracerebrálny hematóm/hemoragická kontúzia, TPL).  
Analýza výsledkov chirurgického liečenia poúrazových intrakraniálnych krvácaní a 
klinického priebehu pri konzervatívnom liečení pacientov s hematómami viedla k 
vypracovaniu indikácii ich chirurgického ličenia. Supratentoriálne epidurálne hematómy (EH) 
sa odporúča evakuovať pri objeme 30 ml a viac bez ohľadu na GCS; u pacientov s GCS 
menej ako 9 evakuácia musí byť urobená čo najskôr.  Urgetne sa má evakuovať aj EH zo 
zadnej lebkovej jamy a to pri známkach útlaku likvorových priestorov na CT a pri 
neurologickom zhoršení spôsobenom hematómom. Ak akútny subdurálny hematóm (SH) 
dosahuje hrúbku viac ako 10 mm alebo ak spôsobuje presun stredočiarových štruktúr o viac 
ako 5 mm je indikovaná jeho evakuácia bez ohľadu na GCS. Pri GCS menej ako 9 treba 
monitorovať ICP a podľa  jeho hodnôt a podľa dynamiky deteriorácie neurologického nálezu 
môže byť indikovaná evakuácia aj  menšich SH.  Výsledky sú lepšie ak sa chirurgický výkon 
urobí do 2-4 hodín od začiatku zhoršovania stavu. Indikácie chirurgického liečenia pri  TPL 
sa opiera o CT nález, hodnoty ICP a klinický stav pacienta. 
Zdokonalenie 3D CT obrazu dovoľuje ziskať presnú prestavu o rozsahu poranenia spodiny 
lebky a o dislokácii kostných úlomkov. Aj v akútnej faze dovoľuje naplánovať postup 
rekonštrukcie lebkovej spodiny a prípadnej potreby interdisciplinárnej spolupráce. Nové 
implantáty a minidlážky dovoľujú rekonštrukciu s výborným funkčným a kozmetickým 
výsledkom. Pri defektoch rozličných častí lebky sa 3D CT obraz využíva na vytvorenie 
náhradného implantátu priamo na mieru.  
 
Odporúčaná literatura: 

Adelson PD, Bratton SL, Carney NA, Chesnut RM, du Coudray HE, Goldstein B, Kochanek 
PM, Miller HC, Partington MP, Selden NR, Warden CR, Wright DW:Guidelines for the acute 
medical management of severe traumatic brain injury in infants, children, and adolescents. 
Pediatr Crit Care Med. 2003 Jul;4(3 Suppl):S4147-91.           

Bratton SL, Chesnut RM, Ghajar J, McConnell Hammond FF, Harris OA, Hartl R, Manley 
GT, Nemecek A, Newell DW, Rosenthal G, Schouten J, Shutter L, Timmons SD, Ullman JS, 
Videtta W, Wilberger JE, Wright DW. Brain Trauma Foundation; American Association of 
Neurological Surgeons; Congress of Neurological Surgeons; Joint Section on Neurotrauma 
and Critical Care, AANS/CNS: Guidelines for the management of severe traumatic brain 
injury. J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1:S1-S106. 

Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, Gordon D, Hartl R, Newell DW, Servadei F, Walters BC, 
Wilberger J: Guidelines for the surgical management of traumatic brain injury. Neurosurgery. 
2006 Mar;58(3 Suppl):S2-1 – S2-62. 
 

 

2. EPIDEMIOLOGIE MOZKOVÝCH PORANĚNÍ 
 
P. Haninec, R. Tomáš  
Neurochirurgická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 
 
Poranění mozku jsou s u nás udávanou incidencí 150 / 100 000 obyvatel druhým nejčastějším 
postižením CNS po cerebrovaskulárních onemocněních. Jsou obecně hlavní příčinou smrti ve 



věkové skupině do 45 let a tvoří až třetinu náhlých úmrtí bez ohledu na věk, přičemž u dětí 
jsou příčinou smrti v největším procentu případů. Nejvíce je postižena skupina 15 – 24 let, 
hlavním mechanismem bývá automobilová nehoda, následují pády z výše a napadení. Muži 
jsou postiženi 2–3 x častěji a ve více než polovině případu je postižený pod vlivem alkoholu. 
 
Srovnáním 23 národních studií o incidenci neurotraumat v jednotlivých evropských zemích 
(Tagliaferri et al., 2006) však vyšla průměrná incidence 235 hospitalizací pro jakékoliv 
poranění hlavy včetně fatálních na 100 000 obyvatel s průměrnou úmrtností 15 / 100 000.  
 
Nejběžnějším typem je komoce mozku, měně již neexpanzivní ložiskové poranění mozkové 
tkáně. Chirurgicky řešitelná poranění jsou ve srovnání s množstvím traumat vzácná, průměrná 
incidence je kolem 0,83 / 100 000 obyvatel za rok. To znamená, že jen zhruba každý 283. 
hospitalizovaný pacient utrpivší kraniotrauma je indikován k operaci. 
 
Nejčastějším z těchto urgentně řešených sekundárních poranění mozku je akutní subdurální 
hematom. Příčinou bývají obecně pády z výše (více než 50 %), u pacientů středního věku 
však převládají autonehody (celkově asi 30 %), zbylou část tvoří napadení. 
 
Epidurální hematom je méně častý. Celková incidence je ve skupině traumatických pacientů 
relativně nízká, tj. mezi 2,7 a 4,1 %, ale stoupá, pokud bereme v úvahu takové pacienty po 
traumatu hlavy, kteří jsou v komatu – na 9 až 15%. Nejčastěji se vyskytuje u mladé populace 
ve věku mezi 20 a 30 lety při úrazech po automobilových nehodách, zatímco ve věku nad 60 
let je velmi vzácný pravděpodobně pro zesilující adhezi tvrdé pleny k lebce. Jako příčina 
tohoto krvácení je uváděna nejčastěji automobilová nehoda (mezi 30 a 73 %), následují pády 
z výše (7 až 52 %) a napadení (1 až 9 %), v nejmladší věkové kategorii jsou to v naprosté 
většině pády. 
 
 
3. PATOLOGIE PORANĚNÍ MOZKU 
 
A. Kohout, S. Němeček  
Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové, Neurochirurgická klinika FN Hradec 
Králové 
 
Poranění mozku je možno rozdělit na primární a sekundární. 
Primární mozková poranění vznikají deformací tkáně v okamžiku úrazu a mohou být 
difuzní a ložisková. K difuzním změnám počítáme difuzní axonální poranění (diffuse axonal 
injury, DAI) a difuzní vaskulární poranění (diffuse vascular injury, DVI), mezi ložiskové léze 
patří kontuze mozku a různé typy intrakraniálního krvácení (epidurální, subdurální, 
subarachnoideální, intracerebrální). 
Sekundární traumatické změny se vyvíjejí později jako komplikace primárních poranění a 
patří mezi ně zejména edém mozku a důsledky zvýšeného intrakraniálního tlaku. 
Při difuzním axonálním poranění (DAI) jde o mnohočetné traumatické poškození axonů 
postihující difuzně bílou hmotu mozku. Vzniká prudkou angulární akcelerací či decelerací 
hlavy. V okamžiku úrazu je přerušena jen malá část axonů (primární axotomie), zatímco 
většina postižených axonů je pouze mechanicky deformována a k jejich přerušení dojde až po 
6-12 hodinách (sekundární axotomie). Morfologický průkaz DAI je založen na nálezu 
axonálních retrakčních sféroidů, které lze znázornit impregnačními metodami nebo 
imunohistochemicky. V těžších případech nacházíme drobné hemoragie v corpus callosum a 
v mozkovém kmeni. Následkem DAI u přeživších bývá atrofie bílé hmoty. 



Difuzní vaskulární poranění se projevuje jako mnohočetné drobné hemoragie roztroušené 
po celém mozku. Typicky se vyskytuje u zraněných, kteří zemřou v intervalu několika hodin 
po poranění. 
Kontuze mozku je ložiskové akceleračně-decelerační poranění mozkové tkáně s postižením 
mozkové kůry a podkorové bílé hmoty. Zastihujeme zde ložiskově nakupené drobné i větší 
hemoragie a poškození neuronů, které lze dotvrdit imunohistochemicky. Kontuze se hojí 
širokým mělkým subpiálním defektem s rezavou pigmentací hemosiderinem. 
Epidurální hematom je zpravidla arteriálního původu a často je sdružen s frakturou lebky. 
Subdurální hematom patří mezi akceleračně-decelerační poranění a jeho zdrojem jsou 
přemosťující žíly mezi tvrdou plenou a měkkými plenami, méně často poraněné splavy. Dle 
klinického obrazu a stupně pokročilosti morfologických změn se rozlišuje akutní, subakutní a 
chronická forma. Subarachnoidální krvácení často doprovází kontuzi mozku a je způsobeno 
poraněním povrchových kortikálních cév. Primární traumatické intracerebrální krvácení 
bývá uloženo v hloubce hemisfér, v corpus callosum či pontu a někdy je obtížně odlišitelné od 
sekundární hemoragie. 
Edém mozku bývá častou komplikací poranění hlavy. Podle distribuce změn je možno 
rozlišovat perifokální edém kolem kontuze či hemoragie, edém jedné hemisféry (nejč. při 
akutním subdurálním hematomu) a difuzní edém celého mozku. Zpočátku jde o vasogenní 
edém z poruchy hematoencefalické bariéry, později následuje fáze cytotoxického edému 
způsobený poruchou iontového gradientu na buněčných membránách. 
Objemový efekt ložiskové léze (kontuze či hematomu) sdružený s kongescí a edémem mozku 
vede k nitrolební hypertenzi, jejímž morfologickým korelátem jsou herniace 
(transtentoriální, tonsilární, transfalxová). V těžších případech při nich dojde ke kompresi 
krevních cév s rozvojem infarktů a hemoragických nekróz v příslušných oblastech. Nitrolební 
hypertenze vedoucí k poklesu cerebrálního perfuzního tlaku pod 6kPa (45mmHg) má za 
následek globální ischemii mozku, pro kterou jsou charakteristické laminární nekrózy 
neokortexu, difuzní nekróza hippokampu, nekrózy podkorové šedi (zvláště thalamu) a 
nekróza Purkyňových buněk. 
 
 
4. SEKUNDÁRNÍ PORANĚNÍ MOZKU Z BIOCHEMICKÉHO HLEDISKA 
 
A. Hejčl, M. Sameš 
Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a.s., Ústí 
nad Labem 
 
Primární poranění mozku je následováno sérií patofyziologických procesů, které nadále 
zhoršují stav mozkové tkáně a tím konečný klinický výsledek léčby pacienta s mozkovým 
traumatem. I přes různorodost mechanismů primárního postižení mozku, jsou projevy 
patofyziologie na buněčné úrovni poměrně univerzální. Z hlediska biochemického lze tyto 
pochody rozdělit do několika oblastí. 
a, aerobní vs. anaerobní metabolismus 
b, excitatorní aminokyseliny a kalcium 

c, kyslíkové radikály 
Mozek spotřebovává 20% kyslíku v těle a celou produkci glukózy vytvořenou játry v době 
hladovění. Při hypoxii následkem poranění mozku dochází k redukci utilizace glukózy 
v Krebsově cyklu, což vede k posunu směrem k anaerobnímu metabolismu při zvýšeném 
obratu spotřeby glukózy. Výsledkem je tedy pokles intersticiální hladiny glukózy, zvýšení 
hladin laktátu, zvýšení poměru mezi laktátem a pyruvátem. Při pokračující hypoxii dochází k 



nekróze buněk, tedy i rozpadu jejich membrán, což vede ke zvýšení hladin jejich stavebních 
prvků (např. glycerol).  
Několik studií ukázalo, že po mozkovém traumatu, stejně jako u ischémií mozku, dochází 
k rychlému a masivnímu vtoku volného kalcia do buněk v průběhu minut. Vápník se dostává 
intracelulárně přes různé typy iontových kanálů, které se mohou otevřít různými mechanismy 
(napětím řízené, indukované mechanickou deformací membrány, apod.). Za fyziologických 
podmínek je udržována stabilní hodnota Ca2+ v buňce pomocí následujících mechanismů: 
zvýšení transportu vápníku z buněk, navázání na intracelulární proteiny, transport do 
buněčných organel. Za patologických podmínek, kdy tyto mechanismy selhávají, však 
dochází k patologické elevaci jeho nitrobuněčné koncentrace. Excitotoxicita je navíc zhoršena 
vyplavením glutamátu z presynatických nervových zakončení a astrocytů do extracelulárního 
prostoru. Receptory glutamátu, zjednodušeně rozdělené na NMDA a non-NMDA receptory, 
otevírají Ca2+-kanály a tím dochází k potenciaci přesunu Ca2+ přes buněčné membrány 
intracelulárně. Vysoké hladiny vápníku aktivují lipolýzu, která vede k rozpadu buněčných 
membrán a tím k další elevaci hladin vápníku. Vysoké hladiny vápníku v CNS pak dále vedou 
k poruše oxidativní fosforylace a patologické aktivaci enzymů. Všechny tyto procesy vedou 
v konečném důsledku opět k buněčné nekróze.  
Volné radikály, sloučeniny s volným elektronem v zevním obalu, jsou běžné vedlejší 
produkty oxidativního metabolismu v mitochondriích. Tyto molekuly jsou extrémně 
reaktivní. Mezi volné kyslíkové radikály patří: superoxid (O2

.), peroxidový radikál (HO2
.) a 

hydroxylový radikál (.OH), který je nejreaktivnější. V poúrazovém období je jejich hlavním 
zdrojem kyselina arachidonová. Volné kyslíkové radikály jsou hlavně generovány v období 
postischemické reperfúze. Zvýšené hladiny vápníku vedou k aktivaci lipáz, které štěpí 
kyselinu arachidonovou. Její rozpadové produkty pak vytvářejí volné radikály. Stejně jako 
zvýšené hladiny vápníku i volné kyslíkové radikály způsobují rozpad buněčných membrán 
procesem zvaným lipidová peroxidace. Tento proces postihuje nejen buňky CNS, ale i buňky 
endotelia, což vede k poruše hematoencefalické bariéry. 
Všechny výše uvedené mechanismy vedou po primárním mozkovém traumatu k další 
destrukci a poruše funkce původně zdravé mozkové tkáně. Cílem klinických intervencí je pak 
zabránit rozvoji takového sekundárního postižení časnou a specifickou diagnostikou a 
následnou cílenou léčbou. Jedním ze sérových markerů vyšetřovaných v souvislosti 
s poškozením CNS je protein S-100B. Astrocyty regulují homeostázu CNS. S-100B je protein 
regulující přenos Ca2+ přes membrány a stimulující proliferaci astrocytů. Při aktivaci 
astrocytů se tento protein dostává do likvoru a následně do séra. Vysoké hladiny S100B 
proteinu v séru pak korelují s rozvojem elevace intrakraniálního tlaku stejně jako s vysokou 
pravděpodobností úmrtí po poranění mozku. Významným nástrojem v diagnostice 
sekundárního poranění mozku je také mikrodialýza, která se během posledních 15 let dostala 
do kliniky. Její princip spočívá v přímém monitoraci hladin markerů oxidativního 
metabolismu (glukóza, laktát, pyruvát, glycerolu) a excitačních aminokyselin (glutamát) 
v extracelulárním prostředí mozkové tkáně. Mezi další přístroje užívané v diagnostice a 
prevenci sekundárního postižení mozku patří monitor tkáňové oxymetrie (Licox®) a měření 
průtoku krve mozkem (Hemedex). 
Podpořeno grantem IGA MZČR NR/8851-4/2006 
 
 
5. KLASIFIKACE KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍ 
 
P. Kozler 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK a ÚVN, Subkatedra neurochirurgie IPVZ Praha 
 



   Klasifikace jakékoliv skupiny onemocnění nebo úrazů má jediný cíl – určit prognózu a 
stanovit léčebný postup. V českém názvosloví se pojmy „kraniocerebrální poranění“ a 
„poranění mozku“ často používají jako synonymum. Z hlediska klasifikace těchto, ve 
skutečnosti odlišných skupin úrazů, to není správné. Osud jedince s poraněním hlavy je určen 
stupněm poranění jeho mozku. Proto je logické používat název „klasifikace poranění mozku“. 
Poranění mozku se rozdělují podle tří hledisek – faktorů: stavu vědomí, nálezu na CT a podle 
patofyziologie jejich vzniku a průběhu. 
   Stav vědomí, hodnocený podle GCS definuje tyto skupiny poranění: lehké (GCS 15-13), 
které nemají žádnou mortalitu (GOS I), střední (GCS 12-9, GOS I 9%) a těžké (GCS 8-3, 
GOS I 40%). 
   Podle nálezu na CT se poranění mozku dělí na čtyři typy difúzních poranění (DP) a na typ 
s expanzí (pouze pro GCS 8-3). DP I – bez patologického nálezu, GOS I 5%, DP II – cisterna 
ambiens otevřená, přesun střední čáry 0-5 mm, GOS I 21%, DP III (swelling) – cisterna 
ambiens komprimovaná nebo obliterovaná, přesun střední čáry 0-5 mm, GOS I 53%, DP IV 
(shift) – přesun střední čáry >5 mm, GOS I 56%. Typ s expanzí – hyperdenzní léze >25 cm², 
GOS I 43%. Difúzními nálezy jsou difúzní poranění axonů (DAI), edém a vaskulární swelling 
(turgescence), nejčastějšími expanzemi jsou akutní subdurální hematom a epidurální 
hematom. 
   Z hlediska patofyziologie se poranění mozku dělí na primární – irreverzibilní (kontuze a 
DAI) a na sekundární – potenciálně reverzibilní (stavy vedoucí k nitrolební hypertenzi – 
hematomy, edém, vaskulární swelling). 
   Klasifikační hlediska umožňují stanovit léčebný postup u dvou odlišných skupin poranění – 
lehká poranění jsou indikovaná k observaci (cíl – včas odhalit EDH), poranění s GCS 12-3 
jsou indikovaná k léčbě (cíl – rychlá a adekvátní léčba sekundárních – potenciálně 
reversibilních poranění, tedy prevence vzniku nitrolební hypertenze).      
 
 
6. NEUROLOGICKÉ HODNOCENÍ PACIENTŮ S KRANIOCEREBRÁLNÍM  
    PORANĚNÍM  
 
E. Ehler 
Neurologická klinika PKN, Pardubice 
 
U nemocných s lehkým kraniocerebrálním poraněním (GCS 15-13) jsou základními příznaky 
porucha vědomí a výpadek paměti. Pretraumatická a zejména posttraumatická amnézie 
nemusí být kompletní, ale pouze ostrůvkovitá, a může se vyskytnout i poúrazový mrákotný 
stav. Pro další sledování je nutno kontrolovat stav vědomí, hybnosti a zornic.Zvláštní problém 
z pohledu etiologického a zejména posudkového představuje tzv. postkomoční syndrom. 
Difuzní axonální poranění se projevuje poruchou vědomí i přítomností symptomů z léze 
mozkových drah – bílé hmoty. Délka i hloubka poruchy vědomí zhruba korelují se stupněm 
axonální léze. 
Při kontuzi mozku dochází je zranění kortiko-subkortiální, velmi často vícečetné, 
prokrvácené, s edémem, často lokalizované na pólech i bazi mozku fronto-temporálně. 
V popředí jsou kvalitativní poruchy vědomí s neklidem a organickým psychosyndromem. 
Charakeristická je spavost střídající se s neklidem, zmateností až agresivitou. Mohou se 
objevit epileptické paroxyzmy. 
Pro poúrazová nitrolební krvácení (epidurální, subdurální, intraparenchymové) je typická 
progrese poruchy vědomí i rozvoj či nový vznik ložiskové symptomatiky. Nemocné je nutno 
nejen klinicky monitorovat, ale sledovat rozvoj ložiskových či difuzních změn zobrazovacími 
metodami. 



Typickými komplikaci kraniocerebrálních poranění ischemicko-hypoxické poškození, které je 
důsledkem často se vyskytující hypoxie (respirační hypotenze, pulmonální dysfunkce), 
systémové hypotenze (ztráty krve) či poklesem perfuzního tlaku při nitrolební hypertenzi. 
Glasgowské skóre poruch vědomí (GCS) je velmi výhodně nastaveno pro lékaře i sestry 
k průběžnému sledováním nemocných s poruchou vědomí. Po dobrém zácviku je možno 
dosáhnout dosti vysokého stupně spolehlivosti jak při průběžném hodnocením jedním 
zdravotníkem, tak mezi různými zdravotníky. Výrazným problémem je nocicepční stimulace 
na HK i DK (nemá být centrální, nemá zraňovat, naopak má mít stejnou lokalizaci stimulaci, 
intenzitu i trvání) i hodnocení odpovědí (např. flexe s abdukcí, otáčení od stimulované 
končetiny). 
Pro hodnocení podkorových a kmenových lézí existuje celá řada neurologických reflexů, 
jejichž výbavnost nám určuje úroveň zachované integrity kmenových struktur. Obzvláštní 
důležitost mají okulocefalické reflexy (vertikální i horizontální), korneální i 
okulovestibulární. Hodnotíme rovněž polohu (flexe či extenze HK, DK, stočení hlavy), 
svalový tonus. Důležité jsou oční příznaky, a to jak zornice, tak i okulomotoriky (bloudivé 
pohyby, tonická deviace, bobbing, dipping). Pro hodnocení ventilace a podle typu ventilace 
určovat lokalizaci úrovně postižených kmenových struktur již v současném algoritmu ošetření 
nemocných s těžkým kraniocerebrálním poraněním je opravdu velmi málo prostoru. Podle 
úrovně postižení se při difuzní kortiko-subkortikální poruše vyskytuje Cheyneovo-Stokesovo 
dýchání, u lézí dolního mesencefala je to centrální reflexní hyperpnoe, apneustické dýchání u 
poruch středního a dolního pontu a ataktické dýchání u léze retikulární formace oblongaty. 
Neurologické hodnocení nemocných s kraniocerebrálním poraněním podstatnou měrou 
příspívá ke klinickému stanovení lokalizace, tíže, rozsahu i víceložiskovému charakteru 
traumatické léze. Výhodně se doplňuje se zobrazovacími metodami (CT) a je podnětem pro 
cílené neurofyziologické vyšetření (EEG, evokované potenciály). Podstatně podrobněji 
hodnotí průběh poranění mozku. Má velký význam v hodnocení výsledku léčbu i léčbě a 
stanovení následků poranění. 
 
 
7. LOKALIZÁCIA A ROZSAH PORANENÍ MOZGU A ICH VPLYV NA VÝSLEDKY  
    LIEČBY 
 
M. Galanda  
Neurochirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 
 
Poranenia mozgu zostávajú naďalej hlavnou príčinou invalidity a úmrtia najmä v mladších 
vekových skupinách. Ak chorý zostáva v kóme 6 hodín po úraze, v 40% zomiera do 1/2 roka. 
U prežívajúcich  dochádza k zlepšeniu klinického stavu  najmä v prvých 6 mesiacoch, ale 
zlepšovanie môže pokračovať i niekoľko rokov. Postihnutie sa zvyčajne prejavuje vo 
fyzických funkciách  ako sú poruchy pohybu, reči či postihom mentálnych funkcií – 
narušením intelektu, pamäti, behaviorálych funkcií v závislosti od miesta a veľkosti 
poškodenia mozgu, čo budeme dokumentovať v prednáške. V komplexnom liečebnom 
procese má nezastupiteľnú úlohu aj odborne vedená rehabilitácia a psychologická 
starostlivosť so zameraním na budúce možné uplatnenie chorých v spoločnosti. 
Pre vyhodnotenie výsledkov liečenia po úrazoch mozgu sa využíva Glasgow Outcome Scale 
(Jennett a Bond, 1975), rozdelená do 5 kategórií: 

1. úmrtie 
2. perzistujúci vegetatívny stav (viac ako 12 mesiacov) 
3. ťažká disabilita – chorý je závislý na sústavnej podpore  



4. stredná disabilita  - nezávislý ale postihnutý, môže ale nemusí byť schopný sa vrátiť 
do práce 

5. dobré zotavenie – ale nemusí dôjsť ku kompletnému uzdraveniu, môže sa vrátiť do 
práce 

Ako uvádzal Jannett et al(1979), ak od  úrazu mal chorý najlepšie GCS menej ako 8, 
nedostatočný výsledok (GOS 1-3) možno očakávať v 73%, pri neprítomnosti pupilárneho 
reflexu až v 96%, pri GCS 8-10 v 32%,  dokonca i pri GCS lepšom ako 11 v 18%. Významnú 
úlohu má vek chorých, kde  priaznivý výsledok (GOS 4-5) pri najlepšom GCS menej ako 8 
u starších ako 60 rokov sa vyskytol len v 6%, ale u mladších ako 20 rokov v 59%. 
I po relatívne malom poranení mozgu, akým je komócia môžu u chorého pretrvávať príznaky 
– bolesti hlavy, závrate, zvýšená podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou pozornosti, 
únavnosť, depresie – predtým považované za čisto psychologické, dnes sú dôkazy, že môžu 
byť dôsledkom  určitého neuronálneho postihnutia, pričom pri opakovanom inzulte je efekt 
poškodenia nervového tkaniva kumulatívny a môže sa prejaviť permanentne. 
 
 
8. ROLE ZOBRAZOVACÍCH METOD V DIAGNOSTICE 
KRANIOCEREBRÁLNÍHO TRAUMATU VČETNĚ MODERNÍCH 
ZOBRAZOVACÍCH METOD 
 
L. Klzo  
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové 
 

Kraniocerebrální traumata zůstávají přes rozvoj diagnostických i terapeutických 
možností nadále jednou z nejčastějších příčin smrti nebo invalidizace dospělých. Účelem 
našeho sdělení je nastínit přehled současných klasických i moderních diagnostických metod, 
které mohou být použity v diagnostice poranění hlavy a mozku. Jejich správné využití 
umožňuje správě určit zasažené struktury, rozsah postižení a optimalizovat tak terapeutické 
postupy a lépe odhadnou již v úvodu možné trvalé následky. Některé z užívaných metod 
dokážou nahlédnout i do fyziologie a patofyziologie úrazů mozku.  

Jednoznačně nejdůležitější roli v současné diagnostice akutního traumatického i 
netraumatického postižení CNS má výpočetní tomografie (CT). Od nejstarších 
inkrementálních přístrojů s jednou řadou detektorů tato modalita prodělala obrovský 
technický rozvoj během posledních 5-10 let a současným standardem je nelokální (spirální) 
CT s více řadami (až 320) detektorů, které umožňují provedení i celotělového vyšetření 
během několika desítek sekund. Zásadní výhodou je také široké rozšíření a dostupnost i 
malých zdravotnických zařízeních. Krátká doba vyšetření umožňuje jeho provedení i u 
ventilovaných a nestabilních nemocných. Případné pohybové artefakty degradující vyšetření 
jsou sice problémem, ale v nutném případě lze vyšetření snadno zopakovat. Excelentní je CT 
v zobrazené poškození skeletu, velmi dobře lze detekovat nejrůznější varianty 
intrakraniálního krvácení, rozvoj edému mozku nebo následných komplikací. Určitou 
nevýhodou vyplývající z fyzikální podstaty metody jsou některé typy artefaktů, které zejména 
v oblasti zadní jámy lební mohou působit problémy s interpretací a identifikací velmi 
drobných poranění a ložisek krvácení, která mohou zůstat nediagnostikována. Velmi drobná 
ložiska krvácení intraparenchymově jako např. u difúzního axonálního poranění (DAI) 
nemusí být vůbec na CT zobrazitelná. 

Podání kontrastní látky na CT přináší další zvýšení kontrastu v CT obraze a možnost 
zobrazení poškození hematoencefalické bariéry (HEB). Hlavní přínos v akutní diagnostice 
však má CT angiografie (CTAG) a částečný také perfuzní CT  (PCT). CTAG je používaná 
zejména při pátrání po event. zdroji subarachnoidálního krvácení, v diagnostice 



kraniocerebrálního traumatu se tedy uplatňuje méně často, může však přispět např. 
k diagnostice akutní disekce magistrálních cév mozku event. pomoci ke správnému 
naplánování terapeutického postupu u akutního iktu.  

Rozvoj MDCT a nové softwarové nástroje umožnili zavedení také perfúzního CT. 
Vzhledem k tomu, že postatou CT zobrazení je detekce tkání s různou atenuace 
procházejícího záření, podání denní jodové kontrastní látky způsobí při průchodu cévami 
změny denzity mozkové tkáně v čase v závislosti na průtoku krve. To umožňuje zhotovení 
map zobrazující objem krve protékající danou části mozku (CBV – cerebral blood volume), 
průtok krve mozkovou tkání (CBF – cerebral blood flow) a mapy průměrné doby perfúze 
mozku (MTT – mean transit time), ve všech případech s kvantitativním zhodnocení. Tato 
technika je také dominantně používaná v zobrazení náhlé cévní mozkové příhody, u akutního 
traumatu umožňuje u některých typů traumat lépe odhadnou následky poranění, zejména 
posoudit rozsah intrakraniálních vasospasmů po subarachnoidálním krvácení. Hlavní 
nevýhodou je zobrazení  obvykle pouze dvou vrstev mozkové tkáně v těsné blízkosti, což 
neumožňuje optimální zhodnocení celého mozku, ale pouze hlavních cévních povodí.  

Magnetická resonance (MR) podobně jako CT prodělává v posledních 10 letech velký 
rozvoj a stává se lépe dostupnou v široké škále indikací. S CT je v určitém směru shodná, 
umožňuje kromě vynikajícího strukturální ho zobrazení stejně jako CT např. perfuzní 
zobrazení a intra- nebo extrakraniální angiografii (MRAG). Její hlavní význam spočívá díky 
vyššímu tkáňové kontrastu a excelentní schopnosti detekovat i velmi drobnou hemorrhagii 
nebo poruchu lokální difúze spíše v detailním posouzení poškození a lepším odhadu následků 
poranění. Jedná se nejlepší techniku pro zobrazení poškození v rámci DAI a akutní zobrazení 
mozkové ischémie. Novou technikou je MT fraktografie, která na nejmodernějších přístrojích 
dokáže zobrazit předpokládaný průběh nervových drah, u traumat tedy zhodnotit rozsah jejich 
případného poškození a posoudit možnosti funkčního zotavení raněného. Hlavní nevýhodou 
MR je oproti CT výrazně delší doba vyšetření, obtížnější management u ventilovaných 
nemocných a menší vyšetřovací prostor. MR je také méně rozšířené a tedy i hůře dostupné. 

Metody nukleární medicíny, jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) a 
pozitronová emisní tomografie (PET) mají ve srovnání s CT a MR podstatně méně 
významnou úlohu. SPECT je poměrně jednoduché a levné vyšetření, které může být použito 
pro zhodnocení perfúze mozku za použití izotopu xenonu 133Xe nebo technecia 99 ve formě 
m-hexamethyl-propylamin-oximu (99Tc-HMPAO). Hlavní nevýhodou je oproti CT i MR 
podstatně nižší prostorové rozlišení a nekvantitativní hodnocení.  

PET při použití speciálního izotopu kyslíku 15O umožňuje zobrazení perfuzních map 
CBF a CBV a mapy extrakce kyslíku (OEF), častěji požívaná 18-fluorodeoxyglukóza 
(18FDG) je používaná k posouzení glukózového metabolismu. V současné literatuře se 
objevují zmínky o využití v hodnocení patofyziologických změn po kraniocerebrálních 
traumatech. Zejména časný pokles perfúze mozku po úrazu je predikátorem horšího 
konečného stavu nemocného.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že moderní zobrazovací metody patří mezi hlavní 
prostředky pro diagnostiku i následné posouzení vývoje poškození u pacientů 
s kraniocerebrálním poraněním. CT je hlavní metodou umožňující rychlé posouzení rozsahu a 
typu poranění mozku, které mohou vyžadovat urgentní neurochirurgické operační řešení. 
Dostupnost moderní MR přístrojů díky lepšímu kontrastnímu rozlišení a dalším různým 
možnostem zobrazení tkání CNS zlepšuje diagnostiku zejména v oblasti zadní jámy lební a u 
diskrétních drobných poranění. Komplexní zobrazení různých typů poranění s vazbou na 
fyziologii mozku umožňuje lepší posouzení a odhadnutí následků poranění. Perfúzní 
zobrazení dovoluje další kvantitativní zhodnocení známého strukturálního poškození, navíc se 
v současnosti stává stále dostupnějším. Zobrazení PET může do budoucna přinést další, 
detailnější a více fyziologicky zaměřené hodnocení kraniocerebrálních traumat. Nevýraznější 



vývoj lze dále předpokládat na poli MR, kde vývoj a implementace nových typů sekvencí 
mění původně spíše strukturální pohled na tkáně směrem k funkčnímu zobrazení. Kombinace 
všech dostupných metod by měla vést zejména k lepší a účelnější terapii s přesnějším 
možností odhadu konečných funkčních výsledků. 
 
 
9. ZOBRAZOVÁNÍ KCP V NOVOROZENECKÉM A DĚTSKÉM VĚKU  
 
P. Rejtar 
Radiologická klinika FN Hradec Králové 
 
     Prostý snímek lebky zůstává stále hlavní zobrazovací metodou první volby u akutního 
poranění hlavy, přestože jeho diagnostický přínos je velmi nízký. Zlomeniny kalvy se 
vyskytují na rtg sumačních snímcích jen v malém procentu případů při poranění hlavy u dětí. 
Malá část dětí s extracerebrálními hematomy (SDH, EDH) má přítomnou zlomeninu kalvy, 
ale mnoho dětí s normálním snímkem může mít velmi závažné poranění mozku. Prosté 
snímky lebky nejsou při dostupnosti CT indikovány. Studie publikované v posledních 10 
letech včetně metaanalýz potvrzují, že prostý snímek nepomůže k vyloučení intrakraniálního 
krvácení. Při srovnání klinického vyšetření a snímku lebky vychází hodnoty senzitivity a 
NPH ve prospěch klinického vyšetření. Poranění hlavy u dětí lze nejsnáze zobrazit pomocí 
CT nebo MR. CT je stále preferovaná zobrazovací modalita pro její rychlost, diagnostickou 
výtěžnost a v neposlední řadě i cenu při porovnání s MR. Provedení MR je vhodné zejména u  
podezření na syndrom týraného dítěte, u závažných potraumatických stavů k odhadu 
prognózy a u některých specifických typů poranění jako např. difuzní axonální poranění. 
Nevýhodou metody je častá nutnost provádět vyšetření v celkové anestézii. Ultrazvuk je 
využíván u nezralých a zralých novorozenců jak k diagnostice intrakraniálních poranění, tak 
k zobrazení zlomenin lebky nebo extracerebrálních i extrakraniálních hematomů.  
Zvláštní důraz je kladen na zobrazování syndromu týraného dítěte. V neposlední řadě je třeba 
zmínit radiačně hygienické aspekty jednotlivých zobrazovacích metod. 
 
 
10. PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTY S KRANIOCEREBRÁLNÍM 
PORANĚNÍM 
 
D. Stoszek 
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
Kraniocerebrální poranění (KCP) patří mezi nejzávažnější medicínská témata a přes značné 
pokroky v prevenci je výskyt KCP značný. Z dostupné literatury vyplývá, že jen v USA se 
ošetří ročně 1,4 mil. KCP, z čehož 55 tisíc pacientů zemře a 1,2 mil. pacientů přežije s 
neurologickým deficitem.  
Primární poškození je dáno v okamžiku úrazu, medicínsky je do jisté míry možno léčit a 
předcházet pouze postižení sekundárnímu (otok mozku), které bývá nezřídka právě příčinou 
výsledného neurodeficitu či dokonce smrti. 
Posádka RLP nebo RZP je na místě nehody nucena stabilizovat vitální funkce, provést 
výkony snižující riziko sekundárního postižení a rozhodnout zda postižený potřebuje převoz 
na pracoviště vyššího typu. 
Zcela zásadní je adekvátní zajištění dýchacích cest s minimální saturací kyslíku 90%. 
Hodnoty mezi 60 - 90% výrazně zvyšují mortalitu a stupeň neurodeficitu ve srovnání s 
předchozí skupinou. 



Dalším zásadním cílem je zabránit hypotenzi (arbitrálně stanovená hranice sTK 90 mmHg)      
i za cenu podávání vazopresorů již v přednemocniční péči. Je nutno mít na paměti, že 
hypotenze je jen výjimečně způsobena izolovaným KCP a je posádka musí pátrat především 
po krvácení a poranění míchy. 
Volumoterapie patří mezi jednoznačně indikované postupy u všech typů KCP. Druh 
krystaloidu  není jednoznačně preferován, dle vybavení sanity se volí mezi fyziologickým, 
Ringerovým či Hartmannovým roztokem. Podání koloidu se řídí předpokládanou krevní 
ztrátou dle platných doporučení. Podávání roztoků glukózy je mimo objektivizovanou 
hypoglykémii kontraindikováno.  
Bolest a neklid zvyšuje intrakraniální tlak (ICP). K analgosedaci používáme opiáty (fentanyl, 
sufentanyl) samostatně nebo v kombinaci s anestetiky (midazolam, etomidát, thiopental, 
propofol). Ketamin zvyšuje ICP. 
"Preventivní" hyperventilace není doporučena, kapnémii udržujeme  v rozmezí 35 - 40 
mmHg. Manitol, pokud je součásti vybavení sanity, je doporučen pouze při známkách 
mozkové herniace, nikoliv paušálně. Kortikoidy nemají u izolovaného KCP opodstatnění. 
Preventivní podávání antiepileptik (benzodiazepiny, fenytoin) není indikováno. 
Hypotermie je předmětem intenzívního výzkumu, dostupná data ukazují na lepší outcome 
chlazených pacientů. 
Pro další osud pacienta je zásadní i rozhodnutí zasahující posádky o směřování pacienta. 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje používá jednoduchou triage 
pacientů, což významně zvyšuje pravděpodobnost umístění pacientů se závažným KCP do 
Traumacentra FN Hradec Králové. Významnou roli hraje vysoce erudovaný personál 
dispečinku ZZS, který v indikovaných případech na místo události vysílá leteckou záchrannou 
službu, která zvyšuje šetrnost transportu a zkracuje dobu mezi úrazem a ošetřením. 
 
 
11. KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ JAKO SOUČÁST POLYTRAUMATU 
 
J. Kočí 
Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 
 
Kraniocerebrální poranění je hlavní příčinou smrti po závažných úrazech a podílí se na  
smrtnosti v padesáti procentech. Rovněž je jednou z hlavních příčin morbidity polytraumat. 
Literárně v současnosti nejsou důkazy v rámci EBM ideální a jednotnou léčbu 
kraniocerebrálního poranění. Hlavní léčebnou prioritou polytraumatizovaných pacientů 
s možných kraniocerebrálním poraněním zůstává prevence sekundárního poškození mozku. 
Tedy, dostatečná oxygenace a udržení krevního tlaku k dostatečné perfúzi mozku jsou 
zásadními faktory pro zlepšení výsledků traumatu.  
Management polytraumat s kraniocerebrálním poraněním probíhá protokolárně podle ATLS©.  
Začínáme adekvátním zajištěním dýchacích cest (ideálně orotracheální intubace) za současné 
protekce krční páteře. Následuje zajištění dostatečné ventilace, kdy je nutno vyloučit a 
případně vyřešit závažné trauma hrudníku, jako tenzní pneumothorax, masivní hemothorax a 
plicní kontuzi. Zásadně je nutné se vyhnout hyperventilaci. Kruciálním je udržení 
dostatečného perfúzního tlaku, tedy zástava závažného krvácení s náhradou ztraceného 
objemu a obnovení tkáňové mikrocirkulace. Dle posledních validovaných údajů je cílový 
perfúzní tlak 50 – 70 mmHg ideálním cílem. Nelze ho však dosahovat masivním podáváním 
katecholaminů při nedokončené zástavě závažného krvácení. Často podceňovaným, ale velice 
závažným zdrojem krvácení bývá při zlomeninách baze lební krvácení z orofaryngu. Proto 
přední a zadní tamponáda nosu patří mezi základní procedury primárního zajištění pacienta. 
Pokud pacient není intubován, je nutná časté posuzovaní vývoje GCS. I přes to, že některé 



studie ukazují potenciální přínos mírné hypotermie při poranění mozku, v rámci polytraumatu 
je nutné se hypotermii zásadně vyhýbat. A sice pro její negativní vliv na koagulaci a 
potenciálnímu rozvoji dalšího krvácení a ztrátě perfúzního tlaku.  
U závažného kraniocerebrálního poranění při polytraumatu je neurochirurg nezbytnou 
součástí traumatýmu a v případě nutnosti provádí simultánní operační výkon spolu s výkonem 
dutinovým či skeletálním. Pooperační péče je následně cílena na adekvátní perfúzní tlak. 
 
 
12. LE FORTOVY ZLOMENINY 
 
L. Tuček, H. Doležalová 
Stomatochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Systematika klasifikace zlomenin střední obličejové etáže (SOE) je z důvodu složité 
anatomické stavby, architektoniky i funkce této části obličejového skeletu velice obtížná. 
První pokus  o roztřídění nacházíme v pracích francouzského chirurga René Le Forta (1901), 
který provedl pokusy na mrtvolách v laboratorních podmínkách. Dle pitevního nálezu stanovil 
tři základní typy  zlomenin této oblasti. Jeho klasifikace zůstává i v současné době základem, 
na kterém je diagnostika postavena. 
Jako  Le Fortovy zlomeniny označujeme zlomeniny střední etáže obličeje -maxily, lícní kosti 
a oblouku, orbity a nosních kůstek. Čelist se láme typicky v místech nejmenšího odporu kde 
je kost zeslabena,  podle schematického průběhu lomných linií byly zlomeniny rozděleny Le 
Fortem na 3 skupiny Le Fort I Guérinova, dolní subzygomatická zlomenina probíhá nad 
patrovou deskou, přičemž lomná linie jde horizontálně přes tělo maxily nad vrcholky kořenů 
zubů do spodní části dutiny nosní a odděluje dolní část těla maxily s alveolárními výběžka a 
patrem, laterálně směřuje k tuber maxillae nebo pokračuje ke křídlovitým výběžkům kosti 
klínové . 
 Le Fort II jinak též  pyramidová, horní subzygomatická zlomenina znamená odtržení celé 
čelisti a kostí nosu od ostatní kostry obličeje a hlavy, linie lomu jde přes kořen nosu po 
mediální stěně očnice přes os lacrimale a os ethmoidale na spodinu orbity, dále fissurou 
orbitalis inferior na sutura zygomaticomaxillaris a distálně podobně jako předešlá ke křídlům 
klínové kosti, kde vede přibližně v jejich polovině.  
Le Fort III suprazygomatická zlomenina zde dojde k odtržení kostí celé střední obličejové 
etáže od baze lební, lomná čára vede přes kořen nosu poblíž sutura nasofrontalis po mediální 
stěně orbity do fissura orbitalis inferior větš. poněkud distálněji od předešlé zlomeniny, kde se 
větví. Jedna linie směřuje do fossa pterygopalatina k odstupu výběžků kosti klínové, druhá 
vede laterálně k zygomatikosfenoidálnímu spojení a po temporální stěně orbity k sutura 
zygomaticofrontalis. Další lomná čára přerušuje lícní oblouk poblíž sutura 
zygomaticotemporalis 
Důvodem snahy o vylepšení této klasifikace je fakt, že problematika a závažnost těchto 
poranění se během doby změnila. Ačkoliv za posledních 60 let nedošlo  
 výrazné změně v etiologii poranění SOE /příčinám nadále vévodí dopraví nehody, dále 
napadení, pracovní úrazy a poranění při sportu), zranění jsou ale komplexnější, těžší (tříštivé 
zlomeniny s dislokací drobných úlomků), často postihují i bazi lební nebo se vyskytují 
v souvislost s multiorgánovým postižením. Navíc  nejčastější zlomeninou SOE se stala 
zlomeniny  zygomatikomaxilárního  komplexu (ZMK), kterou původní Le Fortova klasifikace 
vůbec neobsahuje. 
V roce 1993 Robert De Marciani uveřejnil modifikovanou Le Fortovu klasifikace zlomeniny 
SOE, která rozšiřuje již známé  tři kategorie zlomenin o kategorie reflektující postižení 



okolních anatomických oblastí (lícní oblast,nasoorbitoethmoidální oblast, frontální sinus, baze 
lební). V této souvislosti se objevila i diagnóza zlomenina typu Le Fort IV. 
 
 
13. KRANIOFACIÁLNÍ PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S PORANĚNÍM OČNICE, OKA,  
      ZRAKOVÉHO NERVU A NAČASOVÁNÍ VÝKONŮ Z POHLEDU  
      OFTALMOLOGA  
 
D. Hejcmanová, M. Macháčková, J. Dusová 
Oční klinika FN Hradec Králové 
 
Autorky se ve svém krátkém sdělení věnují problematice traumatického poškození orbity, 
oka, slzných cest ve spojitosti s kraniofaciálním poraněním. Zdůrazňují nutnost mezioborové 
spolupráce  nejen při řešení závažných, život ohrožujících stavů, ale také při řešení zachování 
zrakových funkcí včetně správného načasování  jednotlivých operačních zákroků z pohledu 
oftalmologa. Zároveň upozorňují na úskalí při řešení nepřímého poranění zrakového nervu. 
 
 
14. POÚRAZOVÁ LIKVOREA 
 
V. Masopust  
Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice Praha 
 
Poúrazový únik mozkomíšního moku má dva základní predispoziční faktory. Tloušťka 
kostního krytu intrakraniálního prostoru není na všech místech stejná a i v místech zvýšené 
tloušťky jsou preformované otvory, které mohou vést k zlomeninám. Druhým faktorem jsou 
místa, kde je pevně srostlá tvrdá plena k bazi lební, takže při prasknutí kosti zároveň praská i 
tvrdá plena a dochází ke komunikaci intrakraniálního prostoru s přirozenými výchlipkami 
dutiny nosní - sklípky. 
Nejrizikovějším místem, kde se spojují oba tyto faktory je přední jáma lební, a to převážně v 
oblasti lamina cribriformis. Ve střední jámě je likvorea mnohem vzácnější a ve většině 
případů dochází k spontánnímu uzávěru.  
Manifestní likvorea není ještě jednoznačnou indikací k operačnímu výkonu. Pokud nejsou 
známky meningitidy či tenzního pneumocephalu je vhodné začít konzervativní terapii s 
medikamentosním snižováním objemu mozkomíšního moku a lumbální drenáží s ATB 
krytím. Pokud konzervativní terapie selže, pak je na místě operační léčba, a to po 3 týdnech u 
rhinorhey, a po 6 týdnech u othorhey.  
Diagnostika místa úniku likvoru je možná cisternografií, případně MR T2 váženým obrazem. 
Doporučovány jsou i tenké CT řezy na dutiny v koronární rovině.  
Operační léčbu je možné provádět standardně bifrontální kraniotomií, vytvořením 
periostálního laloku, který fixujeme na bazi lební. Jedná se o poměrně rozsáhlý a časově 
náročný výkon.  
Čím dál tím častěji se začínají prosazovat endoskopické techniky. Jedná se o minimálně 
invazivní postup. My jsme postupně vyvinuli vícevrstevnou techniku s pevnou fixací. První 
vrstva je ukládána intradurálně. Pevná fixace pak nedovoluje uvolnění intradurální vrstvy a 
intrakraniální tlak přitlačuje umělou plenu. Při tomto postupu není nutná lumbální drenáž.  
Endoskopické techniky jsou minimálně invazivní a časově nenáročné a je možné je opakovat 
v případě neúplného přihojení. Při zdokonalování technologických postupů jistě představují 
budoucnost.  
 



 
15. ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ CSF 
 
J. Vokurka 
Klinika ušní, nosní, krční, FN Hradec Králové 
 
 
Kromě diagnostiky, kdy endoskopické vyšetření může přispět významně k lokalizaci místa 
výtoku likvoru, lze použít metodiku endonazální endoskopické chirurgie pro řešení CSF. 
Na hradeckém pracovišti používáme tři postupy: 

1. Metodu vrstvené plastiky, kombinaci štěpu pokud možno umístěného intradurálně-„ 
plug in“ techniku s vrstvou  umístěnou extradurálně intrakraniálně a další  umístěnou 
endonazálně extrakraniálně 

2. Obliterace fissury- u některých zlomenin 
3. Obliterace paranazální dutiny po odstranění její sliznice(nejčastěji klínová dutina) 

 
Nejčastěji jsme použili první metodu. Endoskopický postup má své limity, které  jsou však 
nepřímo úměrně zkušenostem operujících a také technickým vybavením. 
 
 
16. PERIFERNÍ PARÉZA N.VII Z POHLEDU OTORINOLARYNGOLOGA 
 
L. Školoudík, J. Vokurka 
Klinika ušní, nosní, krční, FN Hradec Králové 
 
   Autoři přednášky shrnují současný přístup k parézám n.VII na Klinice Ušní, nosní, krční 
FNHK.  
Nejčastější příčinou parézy n.VII je zánětlivé postižení virem HSV-1 a HZV. Do této skupiny 
pravděpodobně patří i většina paréz označovaných jako idiopatické. Dysfunkce n.VII při 
bakteriálním zánětu je méně častá, příčinou je obvykle akutní či chronický středoušní zánět, 
méně často maligní externí otitida. Tumorózní léze n.VII ve spánkové kosti jsou velmi 
vzácné, častěji nacházíme tumory příušní žlázy, kdy paréza n.VII. je obvykle známkou 
malignity tumoru.  
   Znalost anatomie intrakraniálního, intratemporálního a extrakraniálního průběhu n.VII je 
velmi důležitá pro topodiagnostiku lézí a event.chirurgickou léčbu. Nové poznatky o 
etiopatogenezi tzv.Bellovy obrny mají za následek ústup dekompresních operací Fallopiova 
kanálu. Přesto však chirurgie n.VII je stále aktuální především u otogenních komplikací, kde 
je naděje na pooperační úpravu funkce n.VII velmi vysoká. Horší prognózu na úpravu funkce 
n.VII již mají operace tumorů spánkové kosti a maligních tumorů gl.parotis. U traumatických 
lézí je dávána přednost cílené revizi postižené části Fallopiova kanálu před rozsáhlejšími 
dekompresními operacemi, proto je velmi důležitá topodiagnostika lézí při klinickém 
vyšetření v kombinaci s podrobným zobrazovacím vyšetřením (HRCT). 
   Přestože je za nejčastější příčinu dysfunkce n.VII považována virová infekce, je nutno vždy 
vyloučit možnou jinou příčinu (tumor, středoušní zánět), jejichž včasné rozpoznání má 
zásadní význam na prognózu onemocnění. 
 
 



OBR. 3 



17. MONITORING OF TBI PATIENTS AT NEUROSURGICAL ICU IN HELSINKI  
 
M. Lehecka 
Department of Neurosurgery, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland 
 
The main objective in monitoring patients with traumatic brain injury (TBI) at intensive care 
unit (ICU) is to prevent additional damage, the so called secondary injury. The most 
important causes of secondary injury are believed to be cerebral ischemia and intracranial 
hypertension. Our approach at the neurosurgical ICU in Helsinki is to concentrate on 
parameters which give either direct or indirect information on development of secondary 
injury. In addition the aim of monitoring should also be to provide information for treatment 
decisions. In general, there is relatively good knowledge on what is harmful, but still 
insufficient knowledge on what is beneficial in management of severe TBIs.  
 
Brain monitoring in severe TBI can be divided into two main components, the direct 
monitoring of the brain (e.g. ICP, intracranial blood flow, jugular venous oxygen saturation, 
EEG, brain tissue oxygenation), and the indirect monitoring (e.g. blood pressure and 
oxygenation, PaCO2, cerebral perfusion pressure, body temperature, clinical examination). 
Monitoring of these parameters provides useful information on treatment progression. 
Multidisciplinary approach is essential in modern treatment on severe TBI. We follow with 
slight modifications the international guidelines for brain injury management by the European 
Brain Injury Consortium from 1997 [1], and American Association of Neurological Surgeons 
from 2007 [2]. 
 
Monitoring of increased intracranial pressure (ICP) is routine in our department in 
unconscious TBI patients and we modify our treatment based on it, although there is still 
controversy regarding this topic [3]. ICP is measured either with intraparenchymal ICP probe 
or intraventricularly with extraventricular drain (EVD). The advantage of EVD is that 
cerebrospinal fluid (CSF) can be drained as one possible treatment option for increased ICP. 
Cerebral perfusion pressure (CPP) is defined as mean arterial pressure (MAP) minus ICP. 
CPP defines the pressure gradient driving cerebral blood flow. Too low CPP can result in 
brain ischemia.   
 
The most frequently used measures to lower ICP in our hands are: sedation with propophol 
and analgesia, head elevated 20–30° above the heart level, no constrictions preventing venous 
return, CSF drainage using EVD, controlled hyperventilation (with jugular bulb oxygen 
saturation or brain tissue oxygen tension monitoring if aiming for PaCO2<4.0 kPa), boluses 
of hypertonic NaCl (100ml of 7.5% NaCl), prevention of hyperthermia. Mannitol and 
thiopenthal boluses provide usually only very short term effect and we use them only seldom. 
We do not use barbiturate coma to induce burst suppression in severe TBI, as based on 
Cochrane review it does not affect outcome eventhough it lowers ICP [4]. If direct brain 
tissue oxygenation can be measured, this information is used in controlling ventilation rate 
and it prevents unnecessarily aggressive hyperventilation, which can in turn lead to strong 
vasoconstriction and ischemia. If all these measures are insufficient and the patient is 
relatively young (<60 years), we nowadays often opt for decompressive craniectomy. If all 
the above measure are insufficient, we may try hypothermia (34°C) for 1-2 days as our last 
measure, although there is no first class evidence to support this treatment in severe TBI. It is 
important to keep in mind with all aggressive means of ICP treatment, it should never be 
discontinued abruptly, rather gradually over several days.   
 



Our present aims in monitoring and treating patients with severe TBI in Helsinki are:  
 
Systolic blood pressure: > 120 mmHg 
Mean arterial pressure (MAP): > 80 mmHg 
Cerebral perfusion pressure (CPP): 50–70 mmHg 
Intracranial pressure (ICP): < 20 to 25 mmHg 
Oxygen saturation: > 95% 
PaCO2: ~ 4.5 kPa, unless hyperventilation is needed 
Jugular venous saturation (Sj02): > 50% 
Brain tissue oxygen tension (PbrO2): > 15 mmHg 
Body temperature: < 37°C  
Serum Sodium concentration (S-Na): < 155 mmol/l 

 
References: 
 

[1]. European Brain Injury Consortium. Maas AI, Dearden M, Teasdale GM, Braakman R, 
Cohadon F, Iannotti F, Karimi A, Lapierre F, Murray G, Ohman J, Persson L, 
Servadei F, Stocchetti N, Unterberg A. EBIC-guidelines for management of severe 
head injury in adults. Acta Neurochir (Wien). 1997;139(4):286-94. 

 
[2]. Brain Trauma Foundation; American Association of Neurological Surgeons; Congress 

of Neurological Surgeons; Joint Section on Neurotrauma and Critical Care, 
AANS/CNS, Carney NA, Ghajar J. Guidelines for the management of severe 
traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1.   

 
[3]. Cremer OL. Does ICP monitoring make a difference in neurocritical care? Eur J 

Anaesthesiol Suppl. 2008;42:87-93. Review. 
 

[4]. Roberts IG. Barbiturates for acute traumatic brain injury. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 1999, Issue 3. Art. No.: CD000033. DOI: 
10.1002/14651858.CD000033. 

 
 
 
18. ENDOVASCULAR MANAGEMENT OF TRAUMATIC CRANIOCERVICAL  
      VASCULAR LESIONS 
 
K. Edraki 
Departments of Neurosurgery and Radiology, Shohada Hospital, Shahid beheshti University, 
Teheran, Iran 
 
Vascular lesions may occur after penetrating and non penetrating injuries to head and neck 
regions especially after car accidents, personal assaults or, gunshot or shrapnel wounds during 
war. 
Trauma to the vessel wall may cause vessel dissection which may end into vessel occlusion or 
pseudo aneurysm or even vessel rupture and in exceptional cases of combined arterial and 
nearby venous trauma we may face with an arterio venous fistula as in vertebral artery to 
vertebral venous plexus fistula, carotico jugular, carotid – cavernous or middle meningeal 
artery to vein fistulas. 
 



Although surgical approaches are possible option in some the above mentioned pathologies 
but most of these lesions are near the skull base and surgical exposure and taking distal and 
proximal control to them are very difficult or even impossible; so now a days most of these 
patients would be good candidates to less invasive endovascular approaches. 
 
Here we are going to discuss different types of traumatic vascular lesions of the head and 
neck (including clinical features, pathogenesis, etc) and then the endovascular options for 
their management. Finally we will present our experience during last 10 years in Iran. 
 
 
19. OTŘES MOZKU, DG. ZÁLUDNOSTI, PROBLEMATIKA OPAKOVANÝCH  
      INZULTŮ 
 
P. Kunc  
Neurologická klinika FN HK 
 
    Otřes mozku ( mozková komoce, commotio cerebri) je nejlehčí primární poranění mozku. 
Je definován jako náhlá, krátká poúrazová porucha mozkové funkce, projevující se 
bezvědomím a amnezií. Bez poruchy vědomí se nemůže jednat o mozkovou komoci. 
Podmínkou je též normální neurologický nález. Patomorfologie není dosud jednoznačně 
objasněna, ale předpokládá se funkční, reverzibilní porucha retikulo-kortikálních axonů 
mozku.Příčinou je nějčastěji přímý náraz na hlavu (mechanismus decelerace), může však být 
způsoben i nepřímo, např. prudkým pádem na hyždě ( akcelerační mechanismus). 
Délka trvání bezvědomí je nejčastějido l5 minut, maximálně 30 minut. Při delší poruše 
vědomí je nutno předpokládat již závažnější traumatické axonální postižení např. difuzní 
axonální postižení,  difuzní vaskulární postižení ev. kontuzi mozku. Pro posudkové účely se 
otřes mozku dělí na I. stupeň.s trvajícím bezvědomím do 5 minut, II st. do l5 min a III. st. nad 
15 minut.  
    Na proběhlé bezvědomí má nemocný vždy výpadek paměti- amnézii. Amnézie může být i 
pretraumatická (retrográdní) s výpadem paměti na dobu bezprostředně před úrazem a 
posttraumatická(anterográdní) s výpadem paměti po probrání z bezvědomí. 
Zvláštní formou posttraumatické amnézie je tzv. posttraumatický mrákotný stav, většinou 
vznikající bezprostředně po úraze, trvající minuty až hodiny a končící terminálním spánkem. 
Pacient je eretický, agresivní, nespolečenský s disimulačními tendencemi s amnézií na celou 
dobu mrákotného stavu. 
    Po probrání z bezvědomí mívá pacient centrální vegetativní regulační poruchy, jako jsou 
cefalea, nausea, zvracení, vertigo, ortostatická tachykardie a hypotenze. U dětí se někdy 
dostavuje  s určitým odstupem útlum, ospalost i spánek, který je nutno odlišit od 
nastupujícího bezvědomí signalizujícího možné komplikace v rámci sekundárního poranění 
mozku. Dospělí naopak  mohou trpět nočním neklidem a nespavostí. 
    Až asi u poloviny nemocných s komocí se setkáváme s tzv. postkomočním syndromem, 
což je vlastně posttraumatický syndrom. Příčinou není totiž mozková komoce, ale jiné 
traumatické změny, vzniklé současně s komocí. Většinou navazuje přímo na akutní stadium, 
jindy se rozvíjí až za několik dní. Jde o cefaleu, pocit zaujatosti hlavy, vertigo, nesoustředění, 
únavnost, sníženou výkonnost a poruchy spánku . Trvá většinou jen několik dnů, vyjímečně i 
měsíce až jeden rok. 
    Příčiny mohou být posttraumatický cervikokraniální či cervikovestibulární syndrom, 
závažnější poranění mozku (kontuze, subarachmoidální krvácení), chronický subdurální 
hematom), neurastenický syndrom nebo i pravá účelová neuróza. 



     Opakované vícečetné opakové otřesy mozku nebo tzv. subkomoční stavy (boxeři) mohou 
zanechávat na mozku trvalé následky ve smyslu extrapyramidového syndromu či demence. 
 
 
20. DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE A JEJÍ ROLE V OŠETŘOVÁNÍ  
      KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍ 
 
M. Choc, L. Navrátil, J. Mraček, V. Runt, I. Škúci, P. Lavička, I. Holečková 
Neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni 
  

Dekompresivní kraniotomie (kraniektomie) je mnoha neurochirurgy akceptovanou 
metodou léčby edému mozku po traumatech, cévních lézích, zánětlivých a nádorových 
procesech s nitrolebeční hypertenzí, posunem středočarových struktur a příznaky komprese 
mozkového kmene. Zdá se být nejvhodnějším a nejšetrnějším chirurgickým řešením 
nepoměru mezi nitrolebečním prostorem a rostoucím objemem nitrolebečního obsahu při 
selhávání či předpokladu selhání konzervativních léčebných postupů.  
Hemisferální dekompresivní kraniotomie lépe než jiné typy (bifrontální, cirkulární, 
subtemporální …) splňuje léčebný cíl  rozšíření nitrolebečního prostoru a uvolnění útlaku 
mozkového kmene v úrovni tentoriálního hiatu. Účinné dekomprese nitrolebečního prostoru 
je dosaženo odstraněním rozsáhlého kostního laloku nad celou hemisférou s incisí a volnou 
plastikou tvrdé pleny nad vytlačujícím se mozkem. Dostatečný rozsah kraniotomie je 
zdůrazňován v zájmu prevence sekundárních infarktů, které mohou vzniknout kompresí 
kortikálních cév kostními okraji kraniotomie menšího rozsahu. Osteoklastickou 
dekompresivní kraniotomií (kraniektomií) získáme cca 150-200ml rezervního objemu pro 
expandující edematózní mozkovou tkáň. Po odeznění edému mozku (do 3-4 týdnů) je nutné 
rekonstruovat lebeční kryt replantací kostní ploténky či jejími náhradami, aby byl obnoven 
pevný fyziologický kryt mozku. V případech nitrolebeční hypertenze nižšího stupně lze 
ponechat kostní ploténku rozsáhlé kraniotomie in situ volně „plovoucí“ na temporálním svalu 
nad plastikou tvrdé pleny  a vyklenujícím se mozkem - osteoplastická dekompresivní 
kraniotomie. U takto provedené dekomprese lze počítat se ziskem cca 60-80ml objemu. 
Výhodou však je spontánní „dosednutí“ kostního laloku do úrovně kraniotomie po odeznění 
nitrolebeční hypertenze bez nutnosti další operace.  

Indikace hemisferální dekompresivní kraniotomie je založena na hodnocení 
následujících klinických, grafických a laboratorních nálezů: 
1/ klinický průběh - prohlubující se porucha vědomí se známkami komprese mozkového 
kmene (GCS 6 a nižší, jednostranná mydriáza…)   
2/ radiologické nálezy – vytěsnění likvoru z hemisferálních a bazálních cisteren s progresí 
přesunu středočarových struktur o 5mm a více  vlivem jednostranné expanze (převažujícího 
edému mozku).  
3/ monitoring ICP a CPP - elevace středních hodnot ICP nad 25-35 torrů a/nebo snížení CPP 
< 60 torrů u sedovaných a ventilovaných pacientů a < 50 torrů u dětí. 
4/ monitoring SjO2, AVdO2, CBF, PtbO2 - saturace v jugulárním bulbu (SJO2) < 
50%, arteriovenózní diference (AVdO2) > 9 vol%, regionální průtok krve mozkem 
(CBF) < 30-25ml/100g/min.,  pokles parciálního tlaku O2 v mozku (PtbO2). 
5/ monitoring rychlostí krevního toku pomocí TCD - elevace systolických rychlostí toku nad 
110cm/s a snížení diastolických rychlostí toku v ICA, M1 či A1 edematózní hemisféry. 
6/ operační nález – rozestup okrajů incise tvrdé pleny v temporální krajině a nemožnost 
uzavřít tvrdou plenu pro edém mozku na konci operace po odstranění traumatických 
hematomů. 



7/ předpokládaný vývoj klinického stavu (preventivní výkon) - kmenové příznaky před 
operací, převládající edém  a rozsah poranění na CT scanu před operací, dlouhodobá či 
progredující porucha vědomí a hypoxie  (současné poranění hrudníku, hypotenze, 
hypovolemie…) před operací mozku.  
8/ zachované kmenové vedení a kortikální odpověď dle EP u komatózních pacientů.   
Indikace k dekompresivní kraniotomii je tvořena na základě hodnocení všech dostupných z  
vyjmenovaných parametrů s důrazem na posuzování dynamiky změn.  
 
Efekt léčby je ovlivňován předoperační úrovní a trváním komatózního stavu s příznaky 
komprese mozkového kmene, věkem, současným poraněním hrudníku s hypoxií a 
hypovolemií, předoperační úrovní ICP, resp. CPP, včasným a správným technickým 
provedením dekomprese. 
Nepříznivými prognostickými faktory  jsou: věk nad 60 let, GCS 3, bilaterální mydriáza, 
trvání nitrolebeční hypertenze  (ICP > 35torrů) a snížení mozkového perfúzního tlaku (CPP < 
60 torrů) déle než 3-6 hodin, současné trauma hrudníku, hypoxie, hypotenze a hypovolemie, 
vzestup hladiny S100B proteinu 10x nad referenční hodnotou a její elevace do 72 hodin po 
traumatu.  

Dekompresivní kraniotomie je účinnou metodou léčby nitrolebeční hypertenze je-li 
indikována a provedena správně a ve správný čas. Je efektní v prevenci avšak neúčinná 
v léčbě již vzniklých ireverzibilních sekundárních poškození mozku a mozkového kmene.   
 
 
21. DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE U TRAUMAT MOZKU – HISTORIE,  
      SOUČASNÝ NÁHLED NA INDIKACE, PROBÍHAJÍCÍ STUDIE, TECHNIKY,  
      VÝSLEDKY 
 
V. Juráň   
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
 
Úvod: Dekompresivní kraniektomie (DK) je typ neurochirurgické operace, která se 
provádí za účelem radikálního snížení nitrolebečního tlaku, což umožní obnovení 
dostatečné perfúze krve mozkem a zabrání jeho  ischemizaci.  
Historie:  Kocher 1901- první publikuje dekompresivní operaci u posttraumatického 
otoku mozku. 
Cushing 1905 - publikuje subtemporální kraniektomii, snižující nitrolebeční tlak u 
pacienta s inoperabilním tumorem mozku. 
Mraček 1977- v publikaci upozorňuje na význam velké DK u traumat mozku 
indikované dle angiografie. 
Indikace: Probíhá stále diskuze, zda léčit vysoký nitrolebeční tlak pouze konzervativně 
nebo zda je součástí léčby nitrolebeční hypertenze i dekompresivní operace. 
U těžkých traumat mozku (Glasgow coma scale 3 – 8 b) se indikace DK opírá o:                            
Klinický stav pacienta (areaktivní jedna nebo obě zornice, hemiparesa, epileptické 
projevy, oběhová nestabilita) 
CT ( přesun středočárových struktur nad 5mm, kolekce extracerebrálního hematomu 
nad 10mm šíře nebo objemu nad 50 ml,  komprese/obliterace bazálních cisteren, III. 
nebo ipsilaterální mozkové komory, edém mozku) 
Monitoring (Elevace ICP nad 25mmHg déle než hodinu nebo elevace ICP nad 
40mmHg opakovaně déle než 5 minut přes maximální konzervativní terapii).  



Pokles CPP pod 60mmHg /pod 50mmHg u pacientů do 15 let/při maximální 
konzervativní terapii - elevace těla a hlavy, přiměřená hyperventilace, mírná 
hypotermie, manitol, thiopentalové koma, analgetizace) 
Peroperační nález (Elevace mozkové tkáně nad úroveň tvrdé pleny po durotomii, 
nemožnost provést přímou suturu tvrdé pleny pro rozestup jejích okrajů,  těžký 
traumatický SAK,  objemné kontuze mozku)  
Randomizované studie: RESCUEicp (2006 – 2010) -  kritéria pro zařazení jsou: těžké 
trauma mozku,  věk mezi 10–65 let,  nitrolební hypertenze nad 25 mmHg přes max. 
konzervativní terapii s vyloučením barbiturátů. Pacienti jsou randomizováni do skupiny 
medikamentózní terapie (již s použitím barbiturátů) a do chirurgické skupiny 
s provedením DK a následnou terapií bez barbiturátů (www.RESCUIREicp.com).  
DECRA je randomizovaná multicentrická studie probíhající v Austrálii. Vstupní 
kritéria jsou: těžké trauma mozku a vzdorující nitrolební hypertenze nad 20mm Hg. 
Cílem je randomizovat 210 pacientů, konec studie je očekáván v roce 2010.  
Čínská randomizovaná studie hodnotila efekt velikosti kraniektomie na výsledný 
outcome. Statisticky významně měla lepší výsledek skupina pacientů se standardní DK 
(12x15 cm) proti pacientům s limitovanou DK (6x8 cm, p<0,05, Jiang 2006). 
Technika DK: Hemisferální - stranu volíme dle přesunu středočárových struktur, 
anizokorie, uložení hematomu nebo kontuze. 
Bifrontální - u pacientů, kde není patrná lateralizace dle CT (oboustranný otok mozku, 
DAP, bifrontální kontuze).  
Bilaterální hemisferální  
Výsledky: Ve sdělení je prezentováno tříleté prospektivní sledování 81 pacientů, 
kterým byla v letech 2003 – 2005 provedena DK po těžkém traumatu mozku.   
U souboru jsme vedle věku a pohlaví hodnotili anamnézu úrazu, operační diagnózu, 
zavedený monitoring, timing operace, lokalizaci a plochu DK, GCS před DK nebo 
ztlumením pac. a GOS 12 měsíců od úrazu. 
Skupina pacientů stáří do 50 let měla dobrý výsledek léčby (GOS 4 a 5) ve 45 % 
případů a pokud měli zavedený ICP monitoring, pak byl dobrý výsledek léčby dokonce 
v 70 % případů, což bylo statisticky významné (α<0,05). Po provedení DK došlo u 
monitorovaných pacientů ke statisticky významnému poklesu nitrolebečního tlaku 
z průměrných 31,8 mmHg na 9,2 mmHg 2h po DK, resp. 11,0 mmHg 24h po DK  
(p< 0.01). Hlavní operační diagnózou byl akutní subdurální hematom v 56 % případů a 
kontuze mozku v 25 % případů. Průměrná plocha provedené DK byla 157 cm². 
 
Závěr: DK patří k základním operačním výkonům neurochirurga při ošetřování 
závažných traumat mozku. Pokud se indikace DK opírá o měření ICP (CPP), pak je 
načasování doplnění maximální konzervativní terapie o dekompresivní operaci pro 
pacienta přesnější a prognosticky nejpřínosnější.   
Dekompresivní kraniektomie by neměla být indikována u pacientů:   
-  nad 60 roků, kde je přítomna  expanzivní léze (většina akutních DK- do 24h) 
-  nad 50 roků, kde není přítomna  expanzivní léze (většina sekundárních DK - nad 
24h), GOS jsou u těchto věkových skupin nepříznivé.    
 
 
22. DIFUZNÍ AXONÁLNÍ PORANĚNÍ 
J. Adamkov 
Neurochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové 
 



 Difuzní axonální poranění (DAP) je vážná intraaxiální mozková léze způsobená nejčastěji 
vysokorychlostním mechanismem. Holbourn v roce 1943 na svém želatinovém modelu 
prokázal, že samotné poranění je výsledkem spíše rotačních, nežli translačních sil. Rychlá 
akcelerace-decelerace způsobuje rotační poranění, které se nejvíce projeví na rozhraní tkání o 
různé hustotě. Proto jsou samotné léze patrné nejčastěji na hranici šedé a bíle hmoty 
mozkové. 
Současné mikroskopické studie prokazují, že DAP je způsobeno jednak primárním poraněním 
vznikajícím v momentu úrazu, ale taky sekundárním poškozením, které vzniká řádově 
v hodinách až týdnech po traumatu. Sekundární poškození představuje děje na membránové 
úrovni axonů (změna permeability pro ionty, neschopnost udržet membránovou homeostázu), 
které vedou k axonotomii. 
Na základě stupně poškození rozdělujeme DAP do 3 kategorií. (Adams) 
1. stupeň: zasažení parasagitálních regionů frontálních laloků, periventrikulární temporálné 
léze, postižení parietálních a temporálních laloků, capsula interna, externa a mozeček. 
2. stupeň: představuje 1. st + poranění corpus callosum (zadní část těla a splenium). Platí, čím 
centrálněji je poranění lokalizované, tím je poškození vážnější. 
3. stupeň: představuje 2. st + postižení mozkového kmene. 
Léčba DAP je symptomatická. 
DAP představuje vážný medicínsky a socio-ekonomický problém. Další pokrok v chápání 
změn probíhajících na molekulární úrovni, dává šanci ke kauzálnímu terapeutickému zásahu. 
 
 
23. EPIDURÁLNÍ HEMATOM 

 
S. Řehák, R. Malec, M. Kanta 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 

 
Epidurální hematom (EDH) je vyhraněná obecně známá klinická jednotka popsaná v 
mnoha učebnicích. Přesto se i současnoti vyskytují případy kdy, EDH nebyl 
diagnostikován včas.  Opožděně léčené EDH mívají tragické následky často s soudní 
dohrou. 
Rizikovou skupinu pozdní diagnostiky EDH jsou nejčastěji 
- kombinace úrazu s alkoholem ( v 30%) 
- atypické klinické průběhy ( v 30 - 40%) 
- atypické lokalizace frontálně nebo nad zadní jamou ( v 10%)  
- Rtg lbi bez fisury lbi (v 20%) 
Klasický obraz v našich sestavách: 
- Počáteční úraz hlavy s krátkým bezvědomím anormálním neurologickým nálezem.  
- Klasický lucidní interval do 6 hodin po úraze rozvíjel u 34% EDH. 
- Homolaterální anizokorie se vyskytovala u 30% EDH. Je známkou nastupujícího 
      útlaku mozkového kmene. Je vizitkou opožděné diagnostiky. 
- Kontralaterální hemiparéza 
Optimálním diagnostickým postupem 
- při prvních klinických příznacích provedení CT diagnostiky.  
- !!pozor!! negativní CT bezprostředně po úraze nevylučuje vývoj EDH. 
- !!pozor!! při rychlém vývoji EDH může být v CT obraze EDH hypodenzní. 
Chirurgická léčba je u EDH život zachraňujícím výkonem a při akutním průběhu 
nesnese odklad ani zdržení delším transportem. Evakuace se musí provést bez ohledu na 
stav nemocného i při širokých zornicích či zástavě spontánního dýchání. Návrt nízko 
temporálně se rozšíří vyštípáním, nebo se udělá kraniotomie. 



Prognóza u EDH bývá relativně dobrá. Závisí na přítomnosti a rozsahu současné kontuze 
mozku, na velikosti hematomu, na stavu vědomí těsně před operaci a včasnosti operace, 
na rychlosti vývoje, na lokalizaci hematomu a na věku nemocného. I po zástavě dechu se 
může nemocný zotavit bez následků. 
 
 

24. CHRONICKÝ SUBDURÁLNÍ HEMATOM / HYGROM 
 
M. Häckel 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK a IPVZ, 
Ústřední vojenská nemocnice, Praha – Střešovice 
 
Autor presentuje postgraduální formou klinickou jednotku chronického subdurálního 
hematomu, vývoj názorů na klasifikaci, diagnostiku a algoritmus léčby. 
Revuální formou jsou zmíněny některé významné literární práce světových i českých autorů. 
Diskutován je současný náhled na klasické i miniinvazivní přístupy k evakuaci hematomu. 
 
 
25. PŘÍPRAVA PACIENTŮ S CHRONICKOU ANTIKOAGULACÍ PO  
      KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ K OPERAČNÍMU VÝKONU 
 
P. Dulíček 
II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové 
 
Jedinců na antikoagulační terapii  (OAT) Warfarinem v populaci přibývá a to zejména ve 
vyšších věkových kategoriích. To je dáno zvýšeným výskytem fibrilace síní (FIS) a 
venózního tromboembolizmu (VTE) v těchto kategoriích. 
Riziko krvácení při antikoagulační terapii závisí na věku a je statisticky jednoznačně větší 
právě u starších jedinců. V případě traumatu, akutní operace je proto znalost správného 
přístupu k jedincům na Warfarinu velmi důležitá. Pro správnou přípravu jedince je nutno znát 
následující informace. 
1, indikaci  OAT. To je nutné z hlediska rozhodnutí –    Warfarin bude vysazen a dále po 
zákroku se nebudeme k němu vracet 

- Warfarin bude vysazen přechodně a po 
zákroku se znovu nasadí 

  V těchto 2 případech se eliminuje účinek Warfarinu, nemocný bude přechodně na 
nízkomolekulárním heparinu (LMWH) (dávka dle indikace OAT). 
  Fakt, zdali bude jedinec dále na Warfarinu je důležitý s ohledem na dávku Kanavitu (K1 
vitaminu) 
2, typ zákroku- riziko krvácení a možnost lokální komprese 
3, aktuální hodnotu INR 
4, dávku Warfarinu, kterou nemocný užívá. Čím nižší dávka Warfarinu, tím déle je možno 
očekávat přetrvávání účinku 
5, kolik času máme k dispozici, jak urgentní je operační zákrok. Dle toho konsiliář doporučí 
zajištění vlastního výkonu. Zde je nutno podtrhnout fakt, že  
urgentnost zákroku jednoznačně určuje operatér na základě klinického stavu (bez ohledu na 
Warfarin), protože v dnešní době lze jedince připravit na výkon okamžitě. Čili neplatí věta „ 
operace bude tehdy, až nám pacienta připravíte “ .Nemocný bude připraven podle toho, kolik 
času dostane konsiliář k dispozici. Lze obecně říci, že čím méně času, tím je příprava dražší. 
Co máme v rámci přípravy jedince k výkonu k dispozici, co můžeme udělat ? 



1, vynechání Warfarinu 
2, Podání vitaminu K 1 – Kanavitu. V případě pokračování ve Warfarinu po operaci je 
maximální dávka Kanavitu 3 mg, pokud lze Warfarin ukončit, 
    lze podat Kanavit v dávce 10 mg. Podání Kanavitu je vhodné proto, že sice nedochází 
k okamžité eliminaci účinku Warfarinu, ale nedochází k tzv. 
    „ rebound “ fenomenu po operaci, kdy po skončení účinku plazmy dochází k opětovnému 
prodlužování INR s rizikem krvácení v místě operační rány 
3. Podání plazmy – dávka dle aktuální hodnoty INR, typu zákroku a hmotnosti jedince. 
Většinou se dávka pohybuje 10-15 ml/kg 
4. Podání koncentrátu, obsahující F II, FVII, FIX, FX (Prothromplex). Tento koncentrát 
obsahuje koagulační faktory, které jsou ovlivněny Warfarinem. 
    Podáním koncentrátu lze velice rychle  a kompletně eliminovat účinek Warfarinu. 
Prothromplex se podává v dávce 25-40 IU/kg. Ve srovnání s plazmou 
    má výhodu: je virucidně ošetřen, lze rychle eliminovat účinek Warfarinu podáním malého 
objemu, obsahuje právě faktory, které jsou Warfarinem ovlivněny. 
    Je však ve srovnání s plazmou dražší. 
5. V případě traumatu s masivním krvácením a nutnosti okamžitě eliminovat účinek 
Warfarinu a krvácení zastavit (s přihlédnutím k životní prognóze a základní indikaci OAT ) 
lze podat i rFVIIa (Novoseven) v dávce 90-120µg/kg.  
Dávka LMWH po operaci vychází z indikace antikoagulační terapie, hmotnosti jedince a 
klinického stavu. Ve vlastní přednášce jsou pak ukázány jednotlivé postupy dle indikace 
Warfarinu a času, který máme na přípravu k operaci. Závěrem lze říci, že t.č. lze akutně 
provést jakýkoliv zákrok u jedince na Warfarinu, pokud máme k dispozici výše uvedené léky. 
 
 
26. VASKULÁRNÍ KOMPLIKACE PO KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍCH 
 
V. Přibáň 
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
 
Vaskulární poranění dělíme na poranění tepen, žil a splavů. Obecně platí, že každé těžší 
pohmoždění mozku je spojeno s poškozením tepen a žil, s následnou extravazací nebo 
trombózou.  
Poranění magistrálních tepen  (karotidy, vertebrální tepny) je možné dělit na přímé krvácení 
v oblasti : extrakraniální, baze lební a intrakraniální. Řezná a sečná poranění jsou vzácná a 
obvykle končí exsanguinací. Další entitou jsou disekce extrakraniálních tepen (obvykle 
karotid). Na jejich přítomnost je třeba myslet při hyperextenčních poraněních krční s rotační 
složkou. Sonografické vyšetření při klinické symptomatologii je základním vyšetřením, na 
které navazuje angiografie s endovaskulární intervencí. Karotická disekce bude 
dokumentována kazuistikou 1. Traumatická karotidokavernózní píštěl je v současné době 
v rukách neurointervencionistů.  
Intrakraniální tepenná poranění mohou být důsledkem penetrujících poranění s přímým 
postižením magistrálních tepen a následnou extravazací. Případně může dojít ke vzniku 
traumatického pseudoaneurysmatu, které v případě ruptury má vysokou mortalitu. 
Penetrujícímu poranění mozku bude věnována kazuistika 2.   
Žilní poranění se v případě poranění dominantních magistrálních žil může projevit ischemií 
v důsledku venózní infarzace.  
Velmi závažnou problematiku představují poranění žilních splavů. Může se jednat o poranění 
otevřená, provázená krvácením, nebo může být splav komprimován úlomkem kosti. 



V důsledku komprese se může vyvinout trombóza splavu. Poranění splavu bude věnována 
kazuistika 3.   
 
 
27. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA PORANĚNÍ MOZKOVÝCH TEPEN  
 
A.Krajina, S. Řehák, J. Náhlovský 
Radiologická a neurochirurgická klinika FN v Hradci Králové 
 

Poranění mozku je na druhém místě (po cerebrovaskulárních lézích) v četnosti 
výskytu mezi afekcemi mozku. V 52 % vznikají při dopravních nehodách, následují pády 
z výše, údery do hlavy při násilných činech a další. Často tato poranění vznikají pod vlivem 
drog a nejčastěji alkoholu. 

Část cévních poranění vzniká iatrogenně a to při intrakraniálních endoskopických 
operacích, zavádění čidel intrakraniálního tlaku, při chiropraktické léčbě a po tonzilektomii. 

Všeobecně poranění tepny tupá či penetrující způsobují různý stupeň porušení tepenné 
stěny od zhmoždění s intramurálním hematomem, disekcí stěny, vznikem 
pseudoaneuryzmatu, porušením funkce endotelu s nasedající trombózou a intracerebrální 
embolizací ke vzniku krvácení či arteriovenózního zkratu, až po uzávěr tepny při její 
transekci. Tzv. neokluzivní minimální poranění tepen mají těžko předvídatelný další vývoj, 
většinou zřídka vedou k ischemickým či hemoragickým komplikacím.  

Pomocí CT s podáním kontrastní látky, MR nebo digitální subtrakční angiografie 
intrakraniálně prokazujeme traumatická pseudoaneuryzmata či arterivenózní zkrat v oblasti 
kavernózního sinu. Tupá a penetrující poranění v orofaciální oblasti vedou ke krvácení, 
nejčastěji je angiograficky vyšetřována potraumatická epistaxe. Tupá a penetrující 
poranění v oblasti krku vedou ke vzniku krvácení, pseudoaneuryzmat, tepenných disekcí a 
trombóz magistrálních tepen, které se navíc mohou komplikovat intrakraniální embolizací.  

Endovaskulární léčba intrakraniálních pseudoaneuryzmat a arteriovenózního zkratu 
spočívá v jejich selektivním uzávěru nebo v uzávěru jejich mateřské tepny. Nejčastěji jsou 
takto elektivně léčeny potraumatické karotidokavernózní píštěle,méně často AV píštěle 
v oblasti extrakraniálních vertebrálních tepen.  

Endovaskulární léčba nejčastěji traumatické epistaxe se provádí embolizací oboustranných 
větví a.maxillaris a pokud nedojde k zástavě krvácení i a. facialis za předpokladu, že 
angiograficky není prokázán přímo zdroj krvácení. 

Disekující aneuryzma  krčních úseků magistrálních tepen lze léčit zavedením stentu či 
stentgraftu. V případě, když dochází k intrakraniální embolizaci a nemocný toleruje uzávěr 
je možná jednodušší léčba endovaskulárním uzávěrem příslušné tepny. Endovaskulární 
léčba se preferuje v místech chirurgicky špatně přístupných, tj. v blízkosti baze lební anebo 
v kaudálních úsecích krčních úseků, kdy k chirurgickému přístupu by byla nutná 
torakotomie. 

Autoři prezentují svoje zkušenosti s endovaskulární léčbou 25 přímých traumatických 
karotidokavernózních píštělí, dvou kavernózních traumatických aneuryzmat, jednoho 
aneuryzmatu petrózní části a. carotis interna, jednoho traumatického disekujícího 
aneuryzmatu extrakraniálního úseku a. carotis interna a dvou supraoftalmických 
pseudoaneuryzmat z toho u jednoho v kombinaci s přímou karotidokavernózní píštělí. Dále 
byla provedena akutní zástava krvácení v orofaciální oblasti po chirurgické operaci.  

 



28. ZLOMENINY KALVY, ZÁSADY OŠETŘENÍ 
 
P. Buchvald 
Neurochirurgické oddělení KN Liberec 
 
Zlomeniny klenby lební jsou specifické vzhledem k oblému tvaru pevně spojených plochých 
kostí. Jejich typ je odvozen od lokalizace, charakteru, velikosti a směru působící síly. 
Vznikají tak pukliny (fissury), tříštivé zlomeniny či impresivní fraktury.  
Typy zlomenin kalvy 
Puklina (fissura) 
Jedná se o lineární typ zlomeniny probíhající v jedné či více kostech. Zpravidla vznikají 
tupým nárazem působícím na širokou plochu. Jejich nejčastější lokalizace je na tenké 
spánkové kosti s šířením na bazi lební. Zpravidla nemají větší význam pokud nekříží žilní 
splav nebo meningeální arterii, případně nepronikají do čelních sinusů. Pokud nejsou spojeny 
s poraněním mozku jsou signálem, že trauma nebylo tak nevinné a je třeba obezřetnosti a 
sledování pacienta (hrozí epidurální hematom aj.). Jsou také dlouhodobě radiologicky 
detekovatelným důkazem o proběhlém poranění hlavy.  
Tříštivá (kominutivní) fraktura 
Je více-úlomkový  rozsáhlejší typ zlomeniny vznikající větším násilím a častěji bývá sdružena 
s vážnějším primárním, případně sekundárním poraněním mozku zvláště tam, kde se uplatnil 
na působící síle vektor rychlosti. 
Vpáčená (impresívní) zlomenina 
Spíše víceúlomková ohraničená zlomenina lební klenby, která vzniká působením většího 
násilí na menší ploše (ostřejší předmět).  Její jednotlivé úlomky se přitom vtlačují do 
nitrolebního prostoru, přičemž dochází  ke kompresi tvrdé pleny a mozku s jeho hmožděním. 
Při roztržení dury mohou být jednotlivé úlomky zaraženy až do mozkové tkáně. Další 
komplikací může být krvácení z proříznutého žilního splavu. U otevřených poranění  vzniká 
velké riziko ranné likvorey a následné infekce (absces, purulentní meningitis). U dětí úlomky 
více drží pohromadě, u dospělých má zlomenina spíše tříštivý charakter. Může dojít i 
k posunutí jednotlivých úlomků po sobě. 
Diagnóza 
Z fyzikálních vyšetření je základem pohled a pohmat (otoky, hematomy, krepitace, vklesliny). 
Diagnózu potvrdí nativní rtg lbi (AP, bočná a tangenciální projekce) a CT v kostním okně. 
Klasické nativní CT vyšetření je nezbytné k vyloučení nitrolebních komplikací i u zcela 
neurologicky intaktního pacienta majícího prokázaný některý  výše uvedený typ zlomeniny. 
Léčba 
Jednoduchou fissuru či kominutivní zlomeninu není třeba ošetřovat. Léčí se spíše primární či 
sekundární postižení mozku. U impresívních fraktur rozhoduje o indikaci k operaci a její 
urgentnosti velikost a hloubka vpáčení a neurologický nález. Jen drobné zlomeniny v němé 
zóně mozku, které nejsou vpáčeny o více než šíři kosti je možné ponechat bez léčení. U 
větších impresí se kloníme k operačnímu řešení jehož podstatou je odstranění úlomků (i 
z mozkové tkáně), uzavření durálních trhlin a vyšití dury v prevenci epidurálního hematomu, 
případně i finální rekonstrukce kosti z jednotlivých úlomků nebo uzavření defektu plastikou 
tvarovatelným rychle tuhnoucím akrylátem. K rekonstrukci kalvy v první době 
nepřistupujeme u otevřených kontaminovaných zlomenin a odložíme ji i o několik týdnů. Zde 
je nutná i dlouhodobější antibiotická profylaxe. Velká obezřetnost a rozvaha je nezbytná u 
úlomků nad žilním splavem, kdy musíme být připraveni řešit těžko zvladatelné krvácení. 
V těchto případech se nám osvědčilo použití krycích hemostatických materiálů (TachoSil 
apod.). U malých dětí lze někdy provést pouhou elevaci vpáčené celistvé kosti tupým 



nástrojem z nevelkého návrtu v sousedství. Je třeba ale dát úzkostlivý pozor na  vznik 
epidurálního krvácení. 
Specifika 
Zlomenina rostoucí (growing fracture) 
Jedná se o fissuru malých dětí (90% do 3 let věku) s poškozením dury, kdy pulzace likvoru a 
mozkové tkáně nedovoluje spontánní uzavření pukliny, naopak dochází k jejímu rozevírání a 
zvětšování. Zároveň vznika pulzující subgaleální likvorové depo. Léčba spočívá v uzavření 
likvorové komunikace z kraniotomie nad inkriminovaným místem. Defekt kalvy se poté 
spontánně uzavře během růstu. 
Zlomeniny frontálního sinu 
Zlomeniny přední stěny sinu vyžadují rekonstrukci pouze z kosmetických důvodů. Zlomeniny 
narušující i zadní stěnu  jsou rizikové při současném poranění dury ze vzniku pneumokrania a 
likvorové píštěle, potažmo infekce. V těchto případech je nutné přistoupit k plastice tvrdé 
pleny. 
 
 
29. KRANIOPLASTIKA  A PLASTIKA  TVRDÉ PLENY – NOVÉ MATERIÁLY  
      UŽÍVANÉ PŘI OPERACI, VÝHODY, NEVÝHODY   
 
M. Tichý 1 M. Bláha1, J. Kozák 2 
1 Neurochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Motol, Praha 
2 Oddělení maxillofaciální chirurgie, Fakultní nemocnice Motol, Praha 
 
Kranioplastika patří mezi nejstarší neurochirurgické operace. Příčinou vzniku defektu lebky je 
trauma, infekce, nádor (meningeom, sarkom) nebo terapeutická kraniektomie při výrazném 
edému mozku. Cílem náhrady kostního defektu je je zajištění mechanické ochrany mozku, 
příznivý kosmetický efekt, zajištění adekvátní funkce v jednotlivých kompartmentech 
(cirkulace likvoru, funkce oka). a zlepšení hemodynamických parametrů a homeostázy 
mozku. Pacienti s kraniektomií mohou trpět nespavostí, bolestmi hlavy, poruchami paměti a 
neschopností se koncentrovat. Tyto obtíže mohou být v přímé souvislosti s rozsáhlým 
defektem lebky. Po provedení kranioplastiky můžeme očekávat nejen zlepšení těchto obtíží, 
ale i hemodynamických parametrů (TCD, SPECT, PET) a zlepšení kognitivních funkcí 
pacienta (neuropsychologické vyšetření). 
 
Rekonstrukce je možné provádět buď pomocí kostních autotransplantátů, nebo pomocí 
allotransplantátů. Použití kostních štěpů je limitováno velikostí defektu a rizikem resorpce.  
Při dekompresní kraniektomii pro edém mozku je možné pacientovu vlastní kostní ploténku 
uložit v kostní bance zmrazenou na -80 stupňů Celsia nebo ji zašít dočasně do podkožního 
prostoru na břiše. Takto uschovanou ploténku poté v případě dobrého neurologického 
zotavení vracíme zpátky asi 3 měsíce od primární operace. Výhodou je jednoduchost 
kranioplastiky a dobrý kosmetický efekt. Nevýhodou je riziko infekce štěpu a riziko resorpce 
vrácené kosti. Další možností krytí defektu vlastní kostí pacienta je použití štěpu z žeber nebo 
„split graft“ z parietální kosti. Tyto možnosti byly však u dospělých pacientů již téměř 
opuštěny vzhledem k dostupnosti nových umělých implantátů. 
Druhým základním materiálem k provedení kranioplastiky je kostní cement (Palacos). 
Umožňuje velmi dobrý kosmetický výsledek. Riziko pooperační infekce implantátu však 
zůstává i přes sycení nových kostních cementů antibiotikem (Gentamycin) již při výrobě. 
Tvarování cementového implantátu provádí peroperačně chirurg, existují však i možnosti 
předoperační výroby cementové ploténky na základě rekonstrukce defektu z počítačové 
tomografie.  



Třetím materiálem, který velice často užíváme k provedení kranioplastik je titanová síťka. 
Fixuje se pomocí  drobných mikrošroubů k okrajím kraniektomie a odpadá tak nutnost tyto 
okraje chirurgicky skeletizovat. Hlavní výhodou je odolnost proti infekci a v krajním případě 
je ji možno použít i do infikované rány. Doba operace a kosmetický efekt je srovnatelný 
s použitím kostního cementu.  
Mezi specifické pooperační komplikace  kranioplastik patří epidurální či subgaleální 
hematom, infekce implantátu, křeče, likvorea, dehiscence kůže, resorpce kostního štěpu, 
dislokace implantátu, nepříznivý kosmetický defekt a nový neurologický deficit. Při správné 
volbě typu implantátu a dobrém technickém provedení operace jde o výkon, který přináší 
výborné výsledky a je přijímán pacienty s velkým uspokojením. 
Nejnovější možností rekonstrukce je použití PSI (Patient Specific Implant) vyrobeného na 
základě 3D CT rekonstrukce. Jako materiálu se požívá PEEK (polyetherketone), titan nebo 
polyethylen (MEDPOR).  Pacientovi je provedeno CT v řezech o síle 1 mm v DICOM 
formátu. Z těchto axiálních řezů je provedena 3D rekonstrukce a softwarově zhotoven 
implantát, který přesně odpovídá tvaru a velikosti defektu. Chirurg schválí rekonstrukci buď 
virtuálně na 3D modelu, nebo si může vyžádat model lebky s implantátem. V následující 
etapě je provedena implantační operace a fixace náhrady titanovými minidlažkami. 
Nevýhodou PSI je vyšší cena a doba nutná kvýrobě implantátu (3 až 4 týdny).  Proto též 
existují vyrobené implantáty pro dospělé, které mají tvar částí průměrné lebky a po určitém 
peroperčním zpracování též přinášejí dobrý kosmetický efekt. Vyrábějí se například 
předprivané části pro bifrontální kranioplastiku, levou nebo pravou kostní hemisféru, 
kompletní a parciální části očnice, orbitozygomatické komplexy. 
 
 
Titanové síťky jsou moderním materiálem vhodným pro široké spektrum kraniofaciálních 
rekonstrukcí a operací lební base. Jsou plně kompatibilní s MRI a umožňují i dobré vyšetření 
CT bez artefaktů. Peroperačně mohou být tvarovány ve třech rovinách k dosažení dobrého 
kosmetického, strukturálního i krycího efektu. Vzhledem k jejich vyšší ceně ve srovnání 
s ostatními typy materiálů je užíváme cíleně u specifických indikací. Používáme je u pacientů 
s vysokým rizikem infekce, u znečištěných ran, po již opakovaných infekcích implantátů, při 
rozsáhlých defektech měkkých pokrývek lebních a u pacientů s jinými typy implantátů 
(kardiostimulátor, kochleární implantát), kde by případná infekce v okolí kranioplastiky měla 
hrozivé důsledky. Další specifickou indikací je pak rekonstrukce base lební. Titanové meshe 
se lépe fixují a tvarují ve srovnání s implantáty z kostního cementu. Nespornou výhodou je i 
způsob fixace síťky drobnými mikrošrouby k okrajím kostního defektu. Odpadá tak nutnost 
skeletizace těchto okrajů rány. To může být výhodné pro oblasti s rizikem postižení 
venózních splavů. Pro rekonstrukce v oblasti klenby lební používáme síťky o šířce 0.6 mm, 
které mají dostatečnou strukturální pevnost. Pro defekty v oblasti nadočnicových oblouků, 
frontálního sinu nebo maxilly jsou vhodné síťky 0.4 mm. Pro rekonstrukce stropu očnice či 
horní stěny ethmoidálního sinu používáme mesh 0.2 nebo 0.1 mm silný. 
V období od prosince 2002 do února 2009 provedlo Neurochirurgické oddělení FN Motol 64 
rekonstrukcí kostních defektů lebky a lební baze pomocí titanových sítěk. U dospělých 
pacientů (18.8 až 70.3 let )to bylo celkem 48 operačních výkonů – průměrný věk operovaných 
pacientů byl 39.6 ± 14.7 roků. V 24 případech rekonstrukční výkon zahrnoval výkon na lební 
bazi. Základní diagnózou mezi dospělými bylo u 28 pacientů kraniotrauma, u 19 pacientů 
tumor, AVM, epilepsie či neuralgie trigeminu a u jednoho pacienta se jednalo o primární 
osteomyelitidu. Lépe než rozdělení podle základních diagnóz, je přehlednější rozdělení podle 
důvodů, které vedly k rekonstrukci.  
- 14x  primární rekonstrukce po resekci tumoru, AVM, epileptochirurgickém zákroku či 
mikrovaskulární dekompresi 



- 16x  akutní ošetření kraniotraumat 
- 9x  odložená kranioplastika po kraniektomii 
- 9x rekonstrukce po infekci předchozí kranioplastiky (6x vlastní kost, 1x methakrylát, 2x 
vlastní kost a poté methakrylát) 
 Naší nejčastější indikací je použití titanového materiálu při rekonstrukcích u akutních 
operacích kraniotraumat (n=16). U deseti kraniotraumat se jednalo o komplexní rekonstrukci 
s ošetřením souběžné zlomeniny frontálního sinu, plastikou přední jámy mozkové a u čtyřech 
pacientů jsme též byli nuceni rekonstruovat strop očnice titanovým mikromeshem. Ve 
spolupráci s maxilofaciálními chirurgy byly současně během primární operace řešeny 
zlomeniny obličejového skeletu. U naší skupiny dospělých pacientů jsme nezaznamenali ani 
jednu infekční komplikaci.. Kosmetický efekt byl pooperačně velice dobrý. U jednoho 
pacienta byla nutná časná revizní operace pro pooperační epidurální hematom z diploe 
přilehlých kostních zlomenin.  
 
Hlavní výhodou titanových sítěk je vysoká odolnost proti infekci. To nám umožňuje provést 
definitivní rekonstrukci frontálních kostí, nadočnicových oblouků, frontálního sinu, přední 
jámy lební a maxilly během akutního ošetření kraniotraumatu. Velice často se jedná o 
mnohočetné otevřené zlomeniny frontálních kostí v kombinaci s Le Fort IV a s cizími tělesy v 
ráně.Pacienti mají otevřené zlomeniny vedlejších nosních dutin a likvoreu. Naším cílem je 
provést definitivní operační zákrok včetně kosmetické úpravy v jedné době časně po úraze, 
ještě před rozvojem následných přidružených zdravotních komplikací (zhoršení kontuzí plic, 
rozvoj ventilační pneumonie, meningitida při likvoree). Absolutní indikací použití titanového 
meshe pro rekonstrukce jsou také pacienti s jinými implantáty (kardiostimulátor, vagový 
stimulátor) a cévními protézami. V jejich případě by případná infekce vlastní reimplantované 
kostní ploténky nebo methakrylátu měla velice závažné důsledky.  Dobrá tvarovatelnost 
titanových sítěk je zvláště výhodná v oblasti lební base, kde je omezený přístup a ztížené 
možnosti fixace.  
U dětských pacientů , kde rostoucí kranium není vhodným terénem pro implantaci  náhrad 
z titanu nebo jiných typů kranioplastik úžíváme s výhodou systém vstřebatelných destiček 
s vstřebatelnými nýty. V minulých letech jsme používali výrobek Craniosorb. V posledních 
dvou letech implantujeme vstřebatelné náhrady s fixací ultrazvukovým zavaděčem Sonic 
Velt. Výhody těchto vstřbatelných implantátů. Sejně jako různé druhy náhrad defektů tvrdé 
pleny jsou disakutovány v přednášce.  
  
Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České Republiky IGA MZ 
NR9514 a VZ MZ000064203,  dílčí úkol č. 6308. 
 
 
30. PENETRUJÍCÍ A ZVLÁŠTĚ STŘELNÁ PORANĚNÍ HLAVY A MOZKU  
 
M. Bělák 
NCH klinika FN Ostrava-Poruba 
 

      Obecně jsou penetrující poranění hlavy taková poranění, při nichž je poraněn nejen kožní 
kryt a kostní schránka, ale i tvrdá plena mozková, jakožto bariéra pro vstup infekce  a 
samozřejmě také většinou i vlastní mozková tkáň. Tato poranění mohou být způsobena tupým 
či ostrým předmětem nebo projektilem různého charakteru a rychlosti. Hovoříme pak o 
otevřené tržnězhmožděné ráně, sečném nebo bodném poranění,( také perforujícím), a o 
poranění střelném,(penetrujícím v užším slova smyslu). Na kůži může být i jen drobná ranka a 



pod ní pak devastující poranění kostí,obalů mozkových a mozkové tkáně s cévními 
strukturami. 
      Převážně se jedná o poranění velmi závažná. Rozsah poranění se liší dle rychlosti a 
velikosti zraňujícího předmětu. Tíže zranění a prognóza pacienta je úzce spjata s místem a 
hloubkou poranění. U perforujících předmětů s nízkou rychlostí,(nůž, jehla, vidle,atd.), je 
fraktura většinou úzkého tvaru s prokrvácením mozkového parenchymu v oblasti punkčního 
kanálu a blízkém okolí. Nevzniká koncentrická koagulační nekróza, jako v případě střelného 
poranění ani difuzní poranění mozku jako např. při motohavárii. Ale i otevřená 
tržnězhmožděná poranění mohou být velkého rozsahu, napři při působení rotujícího brusného 
kotouče nebo okružní pily. 
     Střelná poranění mají své zvláštnosti, dané specifickým účinkem střelné zbraně, 
resp.projektilu. Závažnost poškození střelou závisí na místě, které zasáhla, na její rychlosti, 
průměru, hmotnosti, deformační schopnosti při nárazu a eventuálně její rotaci kolem příčné 
osy při průniku tělem. Dochází k poškození i okolních, relativně vzdálených struktur, často s 
fatálními nebo trvalými následky. Při poškození organismu rozlišujeme :  průstřel,  zástřel,  
postřel a nástřel, dále vlastní střelný kanál, který vytváří střela pronikáním tkáněmi a orgány. 
Tento může mít různý tvar,bývá vyplněn sraženou i tekutou krví, popř. úlomky kostí; někdy 
zde nalézáme drobná cizí tělesa, (vlasy, textilie,atd.), nebo mastnotu z naolejované hlavně. Při 
zástřelu nacházíme na konci střelného kanálu střelu. U střelného kanálu rozlišujeme vrstvu 
úrazové nekrózy a okolní širší vrstvu molekulárního tkáňového otřesu. Účinek pohybové 
energie střely může způsobit závažná poranění i oblasti velice vzdálené.Výstřel zpravidla 
bývá větší než vstřel. Důležité jsou také tzv.sekundární střelné kanály – způsobené úlomky 
kostí, zubů, zubních výplní či protéz, atd.. Ve všech těchto kanálech se můžeme setkat s 
krevními sraženinami a cizími tělesy, určitě se zde setkáváme s bakteriální infekcí.  
     Z hlediska patofyziologie mají střelná poranění odlišný charakter, než poranění perforující, 
jelikož kinetická energie střely narůstá přímo úměrně její hmotnosti a se čtvercem její 
rychlosti. S velikostí kinetické energie tak narůstají škody způsobené průletem střely, která 
působí těmito základními mechanismy: nárazová vlna podél dráhy střely, dále je to  
dočasná kavita,  pulsace dočasné kavity před jejím uzavřením, kolaps dočasné kavity se 
zanecháním permanentní kavity. Důležité je samozřejmě krvácení do oblasti poškozeného 
parenchymu přibližně v rozsahu dočasné kavity, ale i mimo ni.  
     Všechna penetrující poranění, pokud to stav pacienta dovolí, je nutno co nedjříve ošetřit, 
abychom zabránili narůstání hematomu, edému a abychom minimalizovali riziko infekčních 
komplikací. Rozsah chirurgického ošetření se odvíjí od celkového stavu pacienta, od rozsahu 
poranění na grafických vyšetřeních a od peroperačního nálezu. Snahou je zastavení krvácení, 
aspoň částečné odstranění cizích těles a event.odsátí prokrváceného mozkového parenchymu 
a rekonstrukce tvrdé pleny. Kostní defekt primárně většinou neošetřujeme, řešíme jej až 
v druhé době, dnes často pomocí 3D CT rekonstrukce. 
 Sdělení je doplněno obrazovou dokumentací kazuistik střelných poranění a poranění 
brusným kotoučem z vlastního pracoviště. 
 
 
31. SPECIFIKA KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU 
 
J. Ventruba  
Neurochirurgické oddělení KDCHOT Dětská nemocnice FN MU Brno 
  
 
     V 15-letém období 1994 – 2008 bylo v Dětské nemocnici FN MU v Brně léčeno a 
ošetřeno na 6000 kraniocerebrálních poranění u dětských pacientů od narození do věku 18 let.  



     Větší část poranění byla léčena konzervativně (od nejlehčích poranění jako jsou 
jednoduché lební zlomeniny a mozkové komoce, přes mozkové kontuse a subarachnoidální 
zakrvácení až po nejtěžší případy např. difúzního axonálního poranění či ztrátových poranění 
mozku).  
     Operovaní byli nejčastěji pacienti  s epidurálním krvácením a s vpáčenými či 
kominutivními zlomeninami lebky.    
     Na pozadí těchto 6000 ošetřovaným kraniotraumat osvětluje autor specifika poranění a 
specifika ošetřování pacientů v dětském věku.  
      Ihned po narození se nezřídka setkáváme s traumatickým hemocefalem novorozenců, 
který bývá následkem obtížných porodů či porodních traumat a predisposičně se vyskytuje u 
nezralých předčasně narozených jedinců (není bez zajímavosti, že se často jedná o děti z 
umělé reprodukce), kdy na UZ mozku se zjistí menší či větší intraventrikulární i 
periventrikulární hemoragie. Novorozenec se sleduje UZ kontrolami přes velkou fontanelu a 
hemoragie se často postupně spontánně  resorbují. Dochází-li však k progredující dilataci 
komorového systému ve smyslu vzniku posthemoragického hydrocefalu, čelní roh postranní 
komory se zadrénuje ventrikulárním katetrem napojeným na Ommaya rezervoár uložený v 
podkoží (port). Dle průběhu se opakovaně  provádějí odlehčovací punkce hemoragického 
moku až do resorpce krevních sraženin a často tímto způsobem dojde k vyhojení a 
ventrikulární port se může odstranit. Pokud však vznikne posthemoragický hydrocefalus, řeší 
se zavedením ventrikulo-peritoneálního shuntu nebo provedením následné endoskopické 
III.ventriculocisternostomie.  
     U novorozenců je častý je výskyt poporodních kefalhematomů. Je to krevní výron pod 
skalpem. Rozeznávají se 2 typy:  
1) Subgaleální hematom, který se rozprostírá mezi galeou a periostem, zasahuje přes lební 
švy, na pohmat je měkký a fluktuuje. Může velmi narůstat – pak je často nutné podání krevní 
transfuse. Nikdy nekalcifikuje.  
2) Subperiostální hematom, který je mezi periostem a kalvou, je limitován lebními švy, na 
pohmat je tužší a jen nepatrně fluktuuje. Do 2-3 týdnů 80% resorbuje, ale může kalcifikovat.  
Na rozdíl od převážné většiny autorů, kteří varují před punkcemi kefalhematomů pro možnost 
zanešení infektu do hematomu s možnými následnými infekčními komplikacemi, je podle 
našich zkušeností jednoznačně vhodné, aby ošetřujícím pediatrem bylo odesláno k punkci 
ještě tekutého hematomu dítě, kterému se do 3-4 týdnů poporodní hematom nevstřebal. Ani 
jedenkrát jsme neměli po punkci infekční komplikaci, hematom se vyhojil okamžitě po jedné, 
dvou a zřídka více punkcích. Co je však podstatné, po punkci nikdy nevznikl osifikovaný 
kefalhematom, který  již vyžaduje operační výkon. To proto, že při osifikaci kefalhematomu 
kromě toho, že novotvořený kostní kryt postupně zesiluje a deformuje lebku dítěte, dochází 
pod místem hematomu k postupné resorpci vlastní kalvy, takže výsledkem ponechaného 
kefalhematomu může být nejen výrazná lební deformita, ale i vyklenování tvrdé pleny s 
mozkem do novotvořené lební deformity defektem vlastní kalvy.  Ponechat tedy na náhodě, 
zda se tekutý kefalhematom vstřebá a  nechat rodiče několik týdnů v nejistotě, zda se 
hematom opravdu vstřebá či nikoliv, je dle našeho názoru zcela zbytečné a proto punktujeme 
všechny větší kefalhematomy, které jsou k nám pediatrem odeslány.  
     V raném věku jsou rovněž časté „ping pong“  zlomeniny lebky, relativně vzácné zase 
rostoucí „growing“ zlomeniny zvané též poúrazové leptomeningeální cysty.  
     Nárazy na čelo způsobují u malých dětí mnohem častěji než u dospělých zlomeniny 
očnice, zejména stropu očnice. Je to podmíněno tím, že dítě má relativně velké kranium, 
prominující čelo, fragilní strop očnice a chybí mu pneumatizace ještě nevyvinutého 
frontálního sinu. Operačně odstraňujeme kostní úlomky komprimující důležité intraorbitální 
struktury, především oční nerv či bulbus a okohybné svaly.  
     U epidurálních hematomů kromě nejčastějšího arteriálního zdroje krvácení (z a.meningica 



media a jejích větví) vídáme častěji než u dospělých jako zdroj i krvácení z natržených žilních 
splavů a ústí drénujících žil do splavu, zejména pod lebními frakturami probíhajícími nad 
splavy (u malých dětí během operace je často nutné včasné podání krevní transfuse, aby se 
předešlo hypovolemickému šoku). U dětí jsou typické i epidurální hematomy způsobené 
krvácením z diploe prasklé kosti, které se klinicky projevují  s větším časovým odstupem, 
někdy i několika dní. Přítomnost subperiostálního  hematomu nad fissurou nás tedy musí vést 
ke zvýšené ostražitosti a pokud i zcela lucidní dítě opakovaně zvrací (i když nemá jiné 
projevy intrakraniální hypertenze), je vhodné provést CT mozku k vyloučení právě 
epidurálního hematomu, který u dětí může tímto pozvolným natékáním krve prakticky 
bezpříznakově dosáhnout i překvapivě velkých rozměrů.  
     Subdurální hematomy akutní u malých dětí do 2 let se často uvádějí jako zvláštní jednotka, 
která se řídí zcela jinými pravidly než u větších dětí či dospělých. Jedná se většinou  o děti ve 
věku 6-12 měsíců, v době, kdy se začínají postavovat a chodit a přitom padají hlavně dozadu 
na záda a způsobují si opakovaně relativně drobná traumata. Dítě většinou nebývá v 
bezvědomí, nebývají ani zlomeniny lebky a zdrojem krvácení jsou roztržené přemosťující 
žíly. Hematom je jen zřídka tvořen pouhými krevními koaguly, častěji je s příměsí likvoru. 
Je-li dítě v dobrém klinickém stavu, je vhodné provést punkci subdurálního prostoru přes 
velkou fontanelu (často opakovaně). Jen u dítěte v těžším klinickém stavu, při přítomnosti 
většího objemu čerstvé krve (neředěné likvorem) na CT vyšetření, je nutno zvážit ošetření z 
kraniotomie, ale s vědomím rizika pooperačního vzniku hypovolemického šoku.  
     Bodná a střelná poranění (nejčastěji vzduchovkou) jsou  převážně způsobená jinými dětmi 
při dětských hrách a velmi často přímo sourozenci.  
     Rovněž případy pokousání dítěte psem do hlavy a obličeje se nejčastěji stane přímo v 
rodině.              
      Prognosticky nejzávažnější se u dětí jeví poranění s difúsním axonálnim poraněním a 
 poranění s těžkými akutními subdurálními hematomy. U epidurálních hematomů hraje 
prognosticky velkou úlohu časový faktor ošetření od úrazu, tedy doba ponechané mozkové 
komprese pod hematomem. Naopak velmi časté impresivní fraktury bývají po chirurgickém 
ošetření zpravidla zcela bez následků. 
 
 
SEMINÁŘ II 
 
Chirurgické řešení potraumatické komprese mozku 
J.Náhlovský 
 
Subdurální hematom - akutní - podíl kontuze (krvácení z žil, povrchu mozku) 

- s minimálním  poškozením mozku (krvácení z povrch.  
artérie) 

postup konzervativní (změna v chronický hematom)  
x chirurgický  

(šíře hematomu + plocha)  
    klinický stav 
    komorbidita 
    technické řešení  - kraniektomie 

- kraniotomie  
- návrt 1,2) 
 

- chronický - šíře hematomu + plocha  
pouzdro 



    jednorázové vypuštění 
    drenáž 
    kraniotomie 
    kraniektomie 
   

stav hydratace, compliance, atrofie mozku 
 
Epidurální hematom  - typický klinický vývoj, lokalizace  

– organizace, transport  - přímý na NCH pracoviště  
- přes akutní příjem  
- řešení z pohledu akutnosti  

(CT ano či ne) 
 
 
- netypická lokalizace  
- žilní hematom  

 možnosti konzervativní léčby 
 
Subdurální hygrom - „ventilátorový“ mozek (atrofie) 

- „e vacuo“ – tlakově působící 
    grafika, projevy, řešení 
 
Intracerebrální hematom – časný - pozdní 
 
 
 
OPOŽDĚNÝ AKUTNÍ SUBDURÁLNÍ HEMATOM 
 
E. Zvěřina, P. Haninec, L. Houšťava, D. Vladar, R. Kaiser  
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FN K. Vinohrady, Praha 
      
Za časné sekundární poranění mozku považujeme expanzivně se chovající epidurální 
hematomy, subdurální hematomy a intracerebrální léze včetně hematomů. Většina akutních 
subdurálních hematomů navazuje přímo na úrazový děj a vyžaduje urgentní rozsáhlou, často 
dekompresivní kraniotomii. Život ohrožující subdurální hematom však může mít záludnější 
vývoj a podobně jako epidurální hematom se může vyvinout po několikadenním „ lucidním „ 
intervalu, obdobně jako hematom epidurální. Demonstruje to kasuistika: Muž, 21 let,  se po 
napadení druhou osobou a pádu udeřil  o beton do hlavy. RZS popsala iniciální poruchu 
vědomí, desorientaci a GCS 13. Po ztlumení a intubaci transportován do RES I Traumacentra 
FN K. Vinohrady. Neurologicky bez lateralizace. Po CT 28. 1. 09 v 21 hod. elevována a 
fixována částečně tříštivá, impresivní zlomenina temporálně vlevo. Současně odstraněn 
drobný epidurální hematom. Při intradurální revizi byl jednoznačně vyloučen subdurální 
hematom a byla zjištěna milimetrová korová kontuze. Následující den 29. 1. v 16. 30 hod. po 
CT podruhé operován a zcela odstraněn koagulovaný expanzivně se chovající epidurální 
hematom F vlevo. Zdroj nebyl nalezen, nebyl z meningeální tepny. Pacient odtlumen, 
extubován, neurologicky bez lateralizace, GCS 15. Dne 31.1. kolem 20 hod, tedy 4. 
poúrazový den, stupňující se cefalea a zhoršování stavu vědomí. Po CT ve 23 hod. třetí 
operace, při které byl odstraněn rozsáhlý subdurální hematom FTPO vlevo. Zdroj byl 
jednoznačně nalezen z drobné korové tepénky při Sylviově rýze v místě předchozí kontuze a 
revize. Výkon dokončen dekompresivní kraniotomií, i když se mozek nechoval expanzivně. 



Další pooperační průběh lze označit jako ideální. Rána se zhojila p. p., pacient je bez 
lateralizovaného neurol. nálezu a bez fatických poruch z dominantní hemisféry. Má amnesii 
na úraz a ustupující postkontuzní symptomatologii. Subdurální hematom obvykle rozdělujeme 
na akutní a chronický. Jedná se o zcela odlišné jednotky. Popisuje se též subakutní subdurální 
hematom.  Je  jím však spíše míněn subdurální hygrom. Ve sporé literatuře desítek případů je 
pro námi popsaný subdurální hematom uváděn termín „delayed“, tedy asi nejlépe opožděný 
akutní subdurální hematom. Publikováné sestavy jako zajímavou okolnost uvádějí, že se vždy 
jednalo o koincidenci s lokalizovanou frakturou lbi. To odpovídá i našemu případu. K včasné 
diagnóze život ohrožující komplikace v našem případě přispělo, že pacient nebyl zbytečně 
prolongovaně sedován a ventilován. 
Literatura u autora. 
 
 
32. SENIOŘI A KCP 
 
Z Novák 
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně  
 
Společenská závažnost kraniocerebrálních poranění u nemocných vyšších věkových 
skupin :  
Odhady pro EU :  podíl lidí nad 64 let v r. 2005 : 12 – 18 % , v r. 2025 vzestup na 18 – 26 %  
Věková skupina nejvíce postižených kraniocerebrálními poraněními – 15 – 24 let  
Mírný vzestup úrazů ovšem dále začíná ve skupině 60 – 65 let  , ovšem v této věkové skupině 
se uplatňují jiné úrazové mechanismy . 
Prognosticky : věk jeden z nejsilnějších negativních prediktivních faktoků – procento úmrtí 
narůstá lineárně s věkem,  nárůst strmosti křivky po 40 , dále po 50. roce věku a zvláště 
rychlý nárůst strmosti křivky po 70 roce věku 
Faktory ovlivňující výsledky u  starších nemocných –jako negativní prognostické faktory 
určeny preexistující systémové onemocnění , systémové komplikace , větší četnost 
nitrolebních hematomů  
biologický stav  : Zietlow 1991 ICHS a hypertenze nejčastější komorbidity u poraněných nad 
65 let věku .  
Komorbidity  
– neurologické ( stav po cévních mozkových příhodách , Parkinsonova choroba – respirační 
potíže ) 
 - kardiovaskulární – stimulátory s warfarinem – pozor pro vyšetření MRI  
-  pulmonální  
-  renální funkce   
-  reumatologická onemocnění – omezení dechových exkurzí rgidního hrudníku , ovlivnění 
koagulací antireumatiky , stav o náhradách kloubů – pozor při vyšetření MRI  
   souběžná terapie – anopyrin , Warfarin  
  diferenciální diagnoza – primárně CMP , sekundárně pád s traumatem – forenzně  
psychiatrické  
  vyloučení polytraumatu –  
hrudník –  PNO( zvláště tenzní ),  mimo vlastní trauma  např. emfyzem plic  
 břicho – méně nápadná reakce stěny břišní na peritoneální dráždění  
končetina – fragilita skeletu   
chronický subdurální hematom – nejčastěji od lidí nad 60 let věku – velký imitátor – cave 
diff. dg CMP ., průměrný věk 63 let  
 



Prognoza kraniocerebrálních poranění u nemocných vyšší věkové kategorie dle 
literárních dat    
Volmer et al 1991 – data z TCDB ( Traumatic Coma Data Bank )1991  
 mortalita těžkých poranění mozku nad 55 let 80 % 
 pod 46 let  mortalita 32 %  
Prokázán prokázali vyšší výskyt systémových komplikací , ale ne zcela vysvětlující nárůst 
mortality , navíc polytraumata méně četná ve skupině vyššího věku , častější výskyt 
nitrolebních hematomů   
Silverstein 1998  - spojení kraniocerebrálních poranění s polytraumaty  –podstatně horší 
výsledky u nemocných nad 65 let  , limitujícím faktorem je především přítomnost mozkového 
poranění nebo sekundárního mozkového postižení .  
Lenartova et al. – Austrian Severe Traumatic Brain Injury Study Investigators –  
negativní prognostické faktory ( delší dobou pobytu na JIP a vyšší 90 – denní mortalita ) 
:  věk více než 60 let , Injury Severity Score více než 50 , GCS méně než 4 , oboustranné 
změny pupil , dechová frekvence méně než 10 / minutu , systolický TK nižší než 90 torr , TF 
nižší než 60/ minutu  
Nakamura et al ( 2006 )-  Japan Neurotrauma Data Bank – 1002 pacientů s TBI v letech 1998 
– 2001 – u těžkých poranění (GCS méně nebo rovno 8) ,nejdůležitější prediktory věk a 
mechanismus poranění.  
Tokutomi et al(2008)  obecně čím starší oběť kraniocerebrálního poranění  , tím vyšší 
pravděpodobnost horšího výsledku . Studie vycházela z výsledku 797 nemocných v Japan 
Neurotrauma Bank  , věk nad 6 let , Glasgow méně nebo rovno 8 ( při traumatu nebo 
zhoršeno na tuto úroveň do 48 hodin po traumatu ) . 24 % nemocných nad 69 let. Starší 
nemocní – vyšší mortalita ,a nižší podíl příznivých výsledků.  Výskyt intrakraniálních 
expanzivně se chovajících lézí spojených s horším výsledkem narůstal ve vazbě na věk ,  
,ovšem bez ohledu na typ léze byla prognoza u starších nemocných horší.  
GCS skore a výskyt systémových komplikací se nelišil mezi skupinou nemocných vyššího 
věku a ostatními . Polytrauma bylo méně časté u starších nemocných. Alterace 
patofyziologické odpovědi , které jsou spojeny s rozvojem sekundárního postižení 
pravděpodobně přispívá k rozvoji těžšího a ireverzibilního postižení mozku u starších 
nemocných. 
 Funkční stav přeživších nemocných po kraniocerebrálním poranění u lehkých poranění 
mozku :  
Mosenthal AC et al ( 2004) 
po  izolovaném lehkém poranění mozku ( dle GOS a Functional Independence Measure – 
FIM ) –výsledek obvykle k kategorii dobrý až excelentní u mladších i starších nemocných. 
Starší nemocní – doba rehabilitace za hospitalizace delší , proces zlepšování pomalejší . Ve 
skore FIM jsou signifikantní rozdíly při propuštění i za 6 měsíců po něm ( mezi mladšími a 
staršími nemocnými ), ale vliv na kvalitu života není tak zřejmý Zlepšení v průběhu 6 měsíců 
po traumatu je prokazatelné u obou skupin  
Kognitivní efekt (Goldstein 2001) u starších nemocných uvádí se častější výskyt anxiosity , 
deprese a psychosomatizace i při zlepšení v objektivních neuropsychologických parametrech.  
 
 
33. OBECNÉ A SPECIÁLNÍ NUTRIČNÍ POSTUPY U PACIENTŮ PO  
      KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ 
 
E. Havel 
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 



Základní metabolickou charakteristikou nemocných s kraniocerebrální poraněním je 
hyperkatabolizmus, který je dán hormonální reakcí na  poranění mozku a systémovou 
zánětlivou odpovědí v rámci polytraumatu. Klidový energetický výdej se pohybuje okolo 
1750-2850 kcal/den a dusíkový katabolizmus od 12 do 30g N/den. 

Pro argumentaci nesprávného váhavého přístupu k nutriční podpoře  je nejčastěji 
uváděno: 1. Hypermetabolizmus je na výživě nezávislý jev kriticky nemocných, který 
charakterizuje těžká proteolýza, glukoneogeneze a inzulínová rezistence. Za těchto okolností 
přidávat výživu je zbytečné a s rizikem poruchy vnitřního prostřed (hyperglykémie, kolísání 
osmolarity plasmy a koncentrace minerálů, což je u kraniocerebrálního poranění nebezpečné).  
2. Enterální výživa je jediná efektivní nutriční cesta, parenterální výživa je bez efektu a 
škodlivá. 

Z doporučení expertních skupin a na základě studií posledních let lze nutriční strategii 
shrnout takto. Základním nutričním doporučením je aplikovat nutriční podporu  tak, abychom 
zabránili vytvoření kumulovaného energetického deficitu (nad 10 000 kcal) v době akutní 
fáze, který vede ke zhoršení přežití  a výsledku léčby.  Luminální cesta výživy je preferována, 
ale u poranění mozku nebývá v akutní fázi tolerována. Většinou je po 5 dnech dosaženo cca 
50% nutriční potřeby enterální cestou, proto parenterální nutriční podpora je nezbytná a není 
škodlivá. Postpylorická výživa není před gastrickou preferována. Nutriční gastrostomie je 
zaváděna při potřebě umělé nutriční podpory delší než 4 týdny, ale v akutním stavu a v době 
těžkého katabolizmu je provádění gastrostomie nebezpečné. Barbiturátové koma a hypotermie 
jsou spojeny se snížením metabolické aktivity a zhoršením tolerance enterální výživy. V té 
době podáváme 100% energetické potřeby a parenterálně. V době hypermetabolického stavu 
je doporučená dávka energie 140%  basálního metabolizmu s dávkou aminokyselin 1,5 až 2 
g/kg hmotnosti. Inzulinoterapie s udržením normoglykemie je důležitá, riziku hypoglykémie 
je nutno se vyvarovat. Přestože chybí jednoznačná data, panuje shoda, že za horní hranici 
normoglykemie je možno považovat hodnotu okolo 8 mmol/l (nikoliv 6,3 mmol/l), vzhledem 
k prognostické závažnosti případné hypoglykemie.  

Mezi speciální nutriční režimy patří přídavek glutaminu, který je indikován v prvé 
řadě u nemocných s hyperkatabolickým stavem a současnou intolerancí enterální výživy. 
Doporučená dávka je 0,2 až 0,5 g/kg hmotnosti, dávka dusíku je započítávána do celkové 
dávky bílkovin.  Obava z rizika nežádoucího vzestupu koncentrace glutamové kyseliny 
v mozku se nepotvrdila. Imunonutrice (obohacení enterální výživy o arginin, nukleotidy a 
omega-3 mastné kyseliny) je vhodná u polytraumat, nicméně poslední metaanalýza její místo 
u chirurgických pacientů zpochybnila. Podávání argininu při oběhové nestabilitě není 
doporučeno.  Jako perspektivní modulace zánětlivé odpovědi se jeví podávání omega-3-
mastných kyselin.  

Nutriční podpora je v současné době považována za stejně významnou v léčbě 
kraniocerebrálního poranění jako prevence arteriální hypotenze, hypoxie či nitrolební 
hypertenze.  
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34. HYPOTERMIE A JEJÍ MÍSTO PŘI LÉČBĚ PACIENTŮ S KCP 
 
M.Smrčka 
Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU 
 
Podíl změn mozkové perfúze, respektive mozková ischemie, je u pacientů po těžkém KCP 
zcela zásadní pro konečný výsledek léčby. Standardní postupy zaměřené na udržení 
mozkového perfúzního tlaku mnohdy selhávají. Do algoritmu péče o pacienty jsou proto 
zahrnovány metody, u kterých spoléháme na jejich neuroprotektivní účinek. 
Hypotermie není novou neuroprotektivní metodou. Její použití bylo zkoušeno již před 
několika desítkami let. Současná technologie je však na daleko vyšší úrovni a především je 
nyní hypotermie využívána v kontextu s moderními poznatky o patofyziologii mozkového 
poškození. V klinické praxi je dále nezbytné využití hypotermie za současného 
multimodálního monitoringu mozkových funkcí (ICP, CPP, SVjO2, ptiO2), který také nebyl 
dříve dostupný. 
Hypotermie je v současné době považována za nejúčinnější metodu, schopnou ochránit 
mozek před mozkovou ischemií. Podle některých studií může snížení mozkového 
metabolismu za hypotermie dosáhnout více než 20%. Je jednoznačně prokázáno, že mírná 
hypotermie zlepšuje a mírná hypertermie zhoršuje následky ischemického neuronálního 
poškození. Experimentální studie potvrzují, že hypotermie blokuje uvolnění glutamátu během 
ischémie a působí preventivně proti poškození mikrotubulárních proteinů, které jsou nezbytné 
pro zachování buněčných struktur.. Hypotermie je také spojována se snížením produkce 
laktátu a koncentrace leukotrienů. Další mechanismy zahrnují vliv na iontovou permeabilitu, 
prevenci ischemií vyvolané translokace proteinkinazy C, snížení lipidové peroxidace, inhibici 
apoptózy a blokádu zvyšování permeability hematoencefalické bariéry následkem mozkového 
poranění.  
Klinicky je možno hypotemii aplikovat několika způsoby. Vedle klasického poněkud 
pomalejšího povrchového chlazení pomocí matrace s cirkulující vodou je možno použít i.v. 
aplikace chladných roztoků, zavedení femoro-femorálního shuntu a jeho extrakorporálního 
chlazení nebo chladící katetr, zavedený do v. cava nebo subclavia.   
Klinické studie, které byly doposud provedeny (Clifton 1993 a 2001, Marion 1997, Shiozaki 
1998) většinou používají povrchového chlazení a střední stupeň hypotermie (32ºC) po dobu 
realtivně krátkou (do 48 hodin). Všechny tyto studie se shodují na pozitivním vlivu 
hypotermie na nitrolební tlak (ICP) a většinou též dochází ke zvýšení mozkového perfúzního 



tlaku (CPP). Při těchto hlubších stupních hypotermie jsou však pozorovány bradykardie, 
poruchy rytmu, hyperkoagulační stavy, pneumonie, iontové dysbalance. Je možné, že právě 
tyto negativní účinky hypotermie způsobily, že výsledky léčby pacientů po KCP za pomocí 
hypotermie jsou doposud kontraverzní. Z těchto důvodů se v poslední době zkoušejí 
algoritmy, využívající mírnou hypotermii kolem 34ºC po dobu delší (3-7 dní i déle). Je 
potvrzeno, že tato mírná hypotermie si ponechává svůj vliv na ICP a CPP, má ale podstatně 
méně nežádoucích účinků. V poslední době se hypotermie stává i součásti oficiálních 
guidelines při léčbě pacientů s těžkým poraněním mozku 
Neurochirurgická klinika a ARO FN Brno používá mírnou  hypotermii 34ºC při léčbě 
pacientů s těžkým poraněním mozku prakticky rutinně. Do současné doby jsme ji aplikovali 
asi u 250 pacientů. Můžeme potvrdit významný pozitivní efekt na ICP a CPP bez ohledu na 
typ mozkového poranění. Ukazuje se, že léčebné výsledky hypotermie lépe ovlivní u pacientů 
s extracerebrálními hematomy, kteří jsou ohrožení sekundárním ischemickým poraněním 
mozku kvůli mozkové kompresi. Čím těžší je primární mozkové poranění (difúzní poranění, 
mnohočetné kontuze), tím je efekt hypotermie na výsledky léčby menší. I u těchto poranění 
však má využití hypotermie smysl v případech jinak neovlivnitelné nitrolební hypertenze. 
 
 
35. HYPOPITUITARISMUS PO ÚRAZU MOZKU 
 
J. Čáp 
II. interní klinika FN a LFUK Hradec Králové 
 
Tupé poranění mozku představuje závažný medicínský problém ve všech rozvinutých zemích. 
Jeho incidence se odhaduje na 200 případů na 100 000 obyvatel ročně. Nejčastější příčinou 
jsou dopravní úrazy. Poranění mozku zanechává u přeživších vážné následky neurologické 
(motorické), kognitivní, emoční i sociální. Dlouho je známo, že úraz mozku může být také 
příčinou poruchy funkce hypofýzy.  
1. Mechanismus vzniku hypopituitarismu  
Mechanismus vzniku není zcela jasný. V akutní fázi se jistě podílí změny shodné u všech 
kritických stavů.  Poškození hypothalamu a hypofýzy může být způsobeno ischemickým 
poškozením, zejména při postižení portálního řečiště, které zásobuje většinu adenohypofýzy. 
Vaskulární hypotézu podporují pitevní nálezy, prokazující ischemické změny a krvácení 
v oblasti adenohypofýzy a její stopky u nemocných, zemřelých krátce po poranění mozku. 
Dalším možným mechanismem je komprese otokem, při fraktuře baze lební, nebo při 
intrakraniální hypertenzi. Popsáno bylo také přímé mechanické postižení stopky (12;26).  
2. Hormonální změny v akutním stadiu 
Z praktického hlediska je důležité vyloučit v akutním stadiu sekundární nedostatečnost 
nadledvin. Parciální a přechodná insuficience byla zjištěna v některých sestavách až u 
poloviny nemocných s tím, že tyto případy měly nižší krevní tlak a vyžadovaly větší podporu 
katecholaminy (13). Multicentrická, randomizovaná studie CRASH ovšem neprokázala přínos 
rutinního podávání metylprednisolonu na výsledek terapie a dokonce zvýšila mortalitu 
v prvních dvou týdnech terapie (20). Osa thyreotropní vykazuje v akutním stadiu změny 
charakteristické pro sick euthyreoid state a centrální hypogonadismus je také společný všem 
kritickým stavům.  
Dobře známé jsou v akutní fázi po úrazu mozku poruchy neurohypofýzy. Těžký diabetes 
insipidus se vyskytuje asi ve 3% případů, lehkou formu nedostatku antidiuretického hormonu 
(ADH) lze prokázat ve 21-26% (25) a frekvence výskytu koreluje se závažností úrazu (5). Asi 
ve 14% případů je přítomen syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 



(SIADH) (2). Změny sekrece ADH v naprosté většině případů ustoupí do 6 měsíců po úrazu. 
Permanentní diabetes zůstává v asi 5-7%, SIADH se upraví prakticky vždy (2;25).  
3. Chronický posttraumatický hypopituitarismus 
Až do konce minulého století však byly popsány jen kasuistické případy posttraumatického 
hypopituitarismu. Benvenga se spolupracovníky shromáždili 352 publikovaných případů, 
sami popsali dalších 15 nemocných (9).  
Od počátku tohoto desetiletí bylo publikováno několik prací, kdy byla funkce hypofýzy 
vyšetřována systematicky u nemocných, léčených pro středně těžké a těžké poranění mozku.  
Hypopituitarimus je shodně popisován  u čtvrtiny až poloviny pacientů. Výsledky 
publikovaných sestav shrnuje tabulka 1.  
3.1 Insuficience růstového hormonu 
Často jde o nedostatečnost izolovanou a parciální, u řádově 10% nemocných však dosahuje 
stupně těžké insuficience, která je podle současných kritérií indikací k substituci. Protože 
syndrom nedostatečné sekrece růstového hormonu je spojen se sníženým pocitem zdraví, 
zvýšenou hladinu úzkosti, sklonem k depresi a sociální izolaci, sníženou výkonností a 
svalovou sílou (11), tedy příznaky, které se vyskytují i u nemocných po komoci mozku, 
předpokládá se, že substituce by mohla zlepšit jejich klinický stav.  Skupina Popovičové 
prokázala, že u nemocných po úrazu mozku hladina růstového hormonu při stimulačním testu 
pozitivně korelovala  se schopností verbálního učení a s verbální krátkodobou pamětí (19;23). 
Význam substituce u této konkrétní skupiny nemocných však dosud systematicky zkoumán 
nebyl (18). 
Diagnóza nedostatečné sekrece růstového hormonu vyžaduje stimulační testy. Bazální hladina 
růstového hormonu je nepoužitelná a hladina inzulínu podobného růstového faktoru (IGF-I), 
respektive jeho vazebného proteinu 3 (IGFBP3) může upozornit na insuficienci GH v případě 
jasně snížené hodnoty. Zlatým standardem pro diagnostiku je inzulínový toleranční test, který 
je však pro řadu pacientů po úrazu mozku s možným sklonem k epileptických záchvatům 
nevhodný. Alternativou je test s glukagonem a s infúzí argininu. Tyto látky však představují 
slabou stimulaci a mohou vést k falešně abnormálním výsledkům. Za optimální se dnes 
považuje kombinace argininu a releasing hormonu pro růstový hormon (GHRH), nebo 
argininu a sekretagogu růstového hormonu (GHRP) (11).  
3.2. Insuficience gonadotropní 
V kasuistických souborech se vyskytoval hypogonadismus u nemocných s poruchou funkce 
hypofýzy po úrazu mozku prakticky ve 100% (9). V  souborech, kde jsou prospektivně 
vyšetřeny všechny případy po traumatu mozku je diagnostikován ve 2-23%. Rozdíly ve 
výskytu je možno vysvětlit výběrem nemocných, časováním vyšetření po úrazu a různými 
diagnostickými kriterii. Použití stimulačních testů může výskyt přecenit, postačující pro 
diagnózu jsou bazální hladiny testosteronu, volného testosteronu a sexuální hormony 
vázajícího globulinu (SHBG) u mužů. U žen je důležitým ukazatelem menstruační cyklus, 
estradiol a gonadotropiny (3).  U hypogonádních nemocných vede substituce ke snížení 
únavnosti a podrážděnosti, zvýšení sebevědomí a libida, ke vzestupu svalové hmoty, síly a 
kostní hmoty. Lze předpokládat, že substituce u nemocných po úrazu mozku zlepší výsledky 
rehabilitace, i když efekt substituce na soubor nemocných s touto specifickou příčinou 
hypogonadismu dosud publikován nebyl (3).  
3.3. Insuficience kortikotropní 
Trvalá insuficience kortikotropní je méně častá, než relativní insuficience v akutní fázi úrazu. 
Jak vyplývá z tabulky č. 1, zjištěný výskyt se značně liší od 0 do 19%. Rozdíly jsou zřejmě 
dány především metodikou vyšetření. Pokud není bazální hladina sérového kortizolu 
vysloveně nízká, je pro diagnózu nezbytný stimulační test. Zlatým standardem je opět test 
inzulínový, který často není vhodný, jak bylo uvedeno výše. Alternativou je ACTH test. 
Glukagonový test incidenci nadhodnocuje (1). Není pochyb o tom, že sekundární 



hypokorticismus vyžaduje substituci hydrocortisonem. Těžší insuficience trvalou, parciální 
potom jen při stresových situacích.  
3.4. Thyreotropní nedostatečnost 
 Trvalá sekundární hypothyreóza je zřejmě nejméně častou poruchou. Jakkoliv v některých 
souborech byla popsána až v 10%, průměr publikovaných sestav představuje 4% (tabulka 
číslo 1).  
4. diagnostika 
Všeobecně se proto ustálil konsensus na tom, že z vyšetření mohou být vyloučeni nemocní 
s velmi těžkým poraněním a ve vegetativním stavu. Na druhém pólu potom případy s velmi 
mírným poraněním (Glasgow Coma Scale >13).  
Časový faktor vyšetření je velmi důležitý. Dva soubory nemocných byly opakovaně vyšetřeny 
za 3 měsíce a za 12 měsíců po úrazu (7;21). Shodně se ukázalo, že hypopituitarismus se může 
po 3 měsících upravit, frekvence postižení za rok byla poněkud nižší. Toto zjištění 
nepřekvapuje, protože změny po úrazu mozku se mohou reparovat. Poněkud překvapující je 
další shodné zjištění, že mezi 3 a 12 měsíci po úrazu se mohou objevit nové deficity.  Snad 
jde o úrazem vyvolanou zánětlivou reakci, která může vyvolat další poškození a retrográdní 
axonální degeneraci vedoucí k odumření neuronu. Definitivní endokrinologické vyšetření by 
proto nemělo být provedeno dříve, než za rok po úrazu (17).   
Výbor Endokrinologické společnosti vydal doporučení, které má za cíl co nejvíce zjednodušit 
vyšetření, aby bylo dostupné pro všechny indikované nemocné (viz tabulky 2 a 3)(12).  
Záhy po úrazu (nejpozději při propuštění z nemocnice) by měla být vyšetřena hladina volného 
tyroxinu, kortizolu a samozřejmě natrémie a sledována diuréza.  
Je-li hladina plazmatického kortizolu jasně snížená (pod 300 nmol/l), doporučujeme zahájit 
substituci Hydrocortisonem v substituční dávce 20 mg denně. Při hladině nad 500 nmol/l, 
tedy jasně normální, není dalších opatření potřeba. Je-li kortizolémie v rozmezí 300-500 měl 
by být nemocný vybaven upozorněním, že je indikace k substituci kortikoidy při jakékoliv 
stresové situaci. Je-li volný tyroxin <8 pmol/l, tedy jasně snížený, je indikace (po vyšetření 
TSH k vyloučení primární hypothyreózy) k zahájení substituce tyroxinem.  
Za 6 a 12 měsíců po úrazu je potom vhodné podrobnější vyšetření, uvedené v tabulce 3.  
Pokud je nemocný na substituci, odebíráme kortizolémii za 24 hodin po poslední dávce 
hydrocortisonu. Je-li hladina pod 100 nmol/l je jasně nutno v substituci pokračovat. Je-li nad 
500 nmol/l je insuficience kortikotropní vyloučena. Při hladině mezi 100 a 500 nmol/l je 
žádoucí provést stimulační test  s analogem ACTH Synacthenem.  
Pro diagnózu gonadotropní a thyreotropní insuficience postačí bazální hladiny a při 
opakovaně abnormálním výsledku je indikována substituce.  
Stimulační test na růstový hormon je indikován při přítomnosti jakékoliv hypothalamo-
hypofyzární poruchy, pří snížené hladině IGF-I nebo při klinickém podezření na insuficienci 
růstového hormonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka 1.: Výskyt poruchy funkce adenohypofýzy v % 
Autor počet 

(mužů) 
Interval 
od úrazu 

Porucha 
kombinovaná 

Porucha 
izolovaná 

gonado
tropní 

hGH ACTH TSH 

Kelly 2000 (14) 
22 

(18) 
26 13,7 22,7 23 18,2 4,7 4,1 

Lieberman 2001 
(16) 

70 
(49) 

13 17,1 51,4 1,4 14,6 7,1 1,5 

Bondanelli 2004 
(10) 

50 
(40) 

12-64 12 42 14 28 0 10 

Popovic 2004 (19) 
67 

(39) 
>12 10 24 9 30 7 4 

Aimaretti 2004 (6) 
100 
(69) 

3 10 25 17 25 8 5 

Agha 2006 (4) 
102 
(85) 

17 2,9 22,5 11,8 10,7 13 1 

Leal-Cerro 2005 
(15) 

170 
>12 8,8 15,9 17 9,4 6,5 5,9 

Schneider 2006 
(21) 

70 
(47) 

12 4,3 31,4 20 9 9 3 

Tantiverdi 2006 
(24) 

52 
(43) 

12 9,7 41,2 7,7 32,7 19,2 5,8 

Barisetti 2008 (8) 70 
(57) 

9   10,5 16 0 0 

Schneider 2008 
(22) 

78 
(52) 

12   21 10 9 3 

Celkem 851  9,1 27,9 14 16,7 7,8 3,9 
 
 
Tabulka 2 Nemocní indikovaní k vyšetření 
Nemocní s GCS <14  
Nemocní s abnormálním radiologickým nálezem na mozku 
Nemocní se známkami hypopituitarismu v akutní fázi 
Nemocní s klinickými známkami hypopituitarismu 
Vyloučit nemocné s velmi závažným poškozením a ve vegetativním stavu 
 
Tabulka 3: Doporučená vyšetření 
Doba po úrazu vyšetření 
časně (při propuštění 
z nemocnice) 

• Na, diuréza 
• kortizol 
• fT4 

 

za 6 měsíců • Na, diuréza, (osmolalita séra 
a moči)  

• fT4,  
• kortizol  
 

• muži: testosteron, 
SHBG   

• ženy: menstruační 
cyklus (LH, FSH, 
estradiol) 

• prolaktin 
• IGF-I 

za 12 měsíců jako za 6 měsíců 
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36. DELIRANTNÍ STAVY PO KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ A MOŽNOSTI  
      JEJICH OVLIVNĚNÍ 
 
I. Tůma  
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 
 
Souhrn 



 
     Delirium je nejčastějším projevem kvalitativní poruchy vědomí. Vzniká obvykle náhle, 
častěji ve večerních a nočních hodinách, probíhá bouřlivě v hodinách a dnech, výjimečně 
v trvání týdnů. Delirium má fluktuující průběh. Projevuje se zmateností, dezorientovaností 
v čase, místem i vlastní osobou. Nemocný je nesoustředěný, sugestibilní, jeho myšlení je 
nesouvislé s prchavými, měnlivými bludy nejčastěji paranoidně perzekučního obsahu. Bludná 
percepce a interpretace skutečnosti je zdrojem úzkosti, psychomotorického neklidu a 
dráždivosti. Mohou být přítomny poruchy vnímání, které se projevují iluzemi a halucinacemi. 
Poruchy vnímání mají často komplexní charakter (scénické halucinace s účastí více smyslů). 
Dříve byl používán pojem amence, který označoval prostou zmatenost s mírnějším průběhem 
a bez přítomnosti psychotických poruch myšlení a vnímání.     
Prvním krokem v léčbě deliria je odstranění nebo zmírnění zdroje poruchy vědomí (zastavení 
krvácení, zmírnění otoku mozku, oxygenace, operace hematomu, normalizace krevního tlaku 
a pod.). Druhým krokem je analgosedace. U neventilovaných zraněných je doporučováno 
užití neopiátových nebo slabých opiátových analgetik, která netlumící dýchací centrum (např. 
tramadol a petidin) . Při umělé ventilaci je výhodné použít krátkodobě účinná silná analgetika. 
Sedace je často nezbytná u agitovaného, psychotického delirujícího pacienta. Cílem sedace je 
zajistit bezpečnost pacienta i jeho okolí a zabránit exhausci nemocného. Sedace nemá 
jednoznačný algoritmus a neexistuje specifická léčba.  Používána jsou antipsychotika a 
krátkodobě působící benzodiazepiny. Léky k sedaci jsou podávány frakcionovaně 
v nejnižších účinných dávkách. Lékem volby u agitovaných delirií je haloperidol, který je 
možno podávat flexibilně perorálně nebo parenterálně. Z hlediska neurologických 
nežádoucích účinků (extrapyramidový syndrom) jsou šetrnější antipsychotika druhé generace 
(olanzapin, risperidon, ziprasidon, quetiapin). Nevhodná jsou sedativní antipsychotika první 
generace (např. chlorpormazin, levomepromazin) pro jejich anticholinergní a adrenergní 
nežádoucí účinky. Jako podpůrná psychofarmaka jsou indikována nootropika ve vyšších 
dávkách. Citlivá edukace příbuzných s vysvětlením, co je delirium a co se s nemocným 
v tomto stavu děje zlepšuje sociální integraci pacienta po odeznění deliria.                                 
 
 
37. PRINCIPY ANESTÉZIE U PACIENTŮ S KRANIOCEREBRÁLNÍM  
      PORANĚNÍM 
 
V. Dostálová 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
 
 

Vedení anestézie u pacientů s kraniocerebrálním poraněním, podstupujícím 
neurochirurgickou operaci, je založeno na principech zachování a udržení stability 
fyziologických funkcích s cílem zabránit nebo minimalizovat rozvoj sekundárního poškození 
mozku. Perioperační péče představuje pokračování intenzivní péče o pacienty s poraněním 
mozku a její základní principy vycházejí z doporučení platných  pro péčí o nemocné 
s traumatickým poraněním mozku. 

Základním požadavkem v perioperační péči je udržení dostatečného perfúzního tlaku 
mozku a tkáňové oxygenace mozku v průběhu operací s možnou velkou krevní ztrátou, 
prováděných často v atypických polohách pacientů.  

Hyperventilace v rozmezí 30 -35 torr zůstává časově omezenou metodou volby 
v případě hrozící herniace mozku při selhání ostatních postupů, v průběhu celkové anestézie 



požadavek normoventilace souvisí i s optimální farmakodynamikou celkových anestetik bez 
výrazného ovlivnění autoregulace průtoku krve mozkem.  

Volba podávaných anestetik zohledňuje současné poznatky o neuroprotektivním 
účinku některých látek užívaných v celkové anestézii, stále kontroverzní je používání oxidu 
dusného v kombinaci s ostatními anestetiky.  

Výsledky studií neprokázaly benefit mírné hypotermie v průběhu operačních výkonů 
pro kraniocerebrální poranění v celkové anestézii. Naopak třesavka v pooperačním období 
zvýšenou spotřebou kyslíku může vést k rozšíření velikosti sekundárního poškození mozkové 
tkáně.  

V současné době není dostatek dat pro doporučení nejvhodnějšího typu náhradního 
roztoku a jeho množství v průběhu celkové anestézie u mozkových poranění. V případě 
isolovaného poranění mozku bez krvácivých komplikací z oblasti skalpu, fraktury baze lební 
nebo jiných orgánů je vhodná restrikce podávaných tekutin, pokud je vůbec nutná. Bazální 
příjem tekutin je dostatečný v dávce 2 ml roztoku na kg hmotnosti a hodinu výkonu. Ostatní 
ztráty tekutin organismem jsou hrazeny dle standardních doporučení a typu podávaného 
roztoku. Základním požadavkem je podávání izotonických krystaloidních roztoků NaCl, 
v případě zvýšeného nitrolebního tlaku - ICP použití hypertonických roztoků NaCl. Koloidní 
roztoky by měly být podávány s velikou obezřetností vzhledem k možnému negativnímu 
ovlivnění klinického výsledku  u pacientů s kraniotraumatem včetně zvýšeného rizika smrti, 
poruch koagulace a možného negativního ovlivnění renálních funkcí. V současné době volíme 
náhradní roztoky se sníženým obsahem chloridů v roztoku jako prevenci rozvoje 
hyperchloremické metabolické acidózy. Není však dostatek důkazů k jednoznačné preferenci 
hyperosmotického roztoku NaCl před roztokem manitolu.  

Zatímco korekce hyperglykémie je spojena s lepším výsledkem u tzv. kriticky 
nemocných, těsná kontrola glykémie u pacientů po kraniocerebrálním poranění je stále více 
zpochybňována a pro tyto pacienty je doporučováno udržovat  glykémii v rozmezí 6 – 10 
mmol/l.  

Optimální hodnota hematokritu u pacientů s poraněním mozku není doposud 
definována. V neurochirurgii na základě historické praxe je korekce anémie prováděna 
s cílem dosažení hodnoty hematokritu nad 30, přínos tohoto postupu z pohledu klinického 
výsledku je ale nejasný.  

Podávání kortikoidů u pacientů s isolovaným kraniotraumatem není doporučováno. 
Vedení anestézie u pacientů s těžkým poraněním mozku je zatíženo dalšími 

specifickými riziky. Během úvodu do anestézie při zajišťování dýchacích cest je nutné 
pomýšlet na možné poškození krční páteře a tomu přizpůsobit polohu a fixaci hlavy při přímé 
laryngoskopii, nebo volit alternativní techniky zajištění dýchacích cest. Volba a dávka 
anestetik musí zajistit oběhovou stabilitu a současně úplně potlačit reflexní aktivitu vyvolanou 
tracheální intubací jako prevenci zvýšení ICP a herniace mozku. Dostatečná analgezie u 
bolestivé fáze neurochirurgických operací zabraňuje sympatikotonii, vzestupu ICP a zhoršení 
edému mozku, naopak správně volená volumoterapie koriguje hypovolémii navozenou 
operační krevní ztrátou a/nebo osmotickou diurézou. Stále diskutovaná je fáze vyvádění 
z anestézie a jejího načasování. Při plánování extubace na operačním sále je potřeba zvážit 
klady a zápory takového postupu. Doznívající účinek celkové anestézie s hyperkapnií při 
hypoventilaci a třesavka v důsledku hypotermie a sníženém prahu vnímání teploty jako 
důsledek účinku inhalačních anestetik mohou vést ke zhoršení otoku mozku a zvýšenou 
spotřebou kyslíku k rozšíření velikosti sekundárního inzultu. Naopak nedostatečně potlačené  
dráždění z oblasti dýchacích cest tracheální rourkou se projevuje kašlem, systémovou 
hypertenzí a tachykardií a vede ke zvýšení ICP a zvyšuje riziko pooperačního krvácení. 
Hluboká sedace je obecně spojena se zvýšenou potřebou katecholaminů a s kardiovaskulární 



nestabilitou, vzdálenost JIP od operačního sálu klade důraz na rozšířenou monitoraci 
v průběhu transportu a normoventilaci při umělé plicní ventilaci.  

 



OBR.4



38. PÉČE O TĚŽKÁ KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ NA JIP-VŠEOBECNÁ  
      DOPORUČENÍ, GUIDELINES 
 
A. Dvořáček 
Neurochirurgická klinika, LFUK a FN Hradec Králové 
 
         Úvod     
     Úrazy hlavy představují závažný medicínský problém,jsou nejčastější příčinou smrti osob 
maldších 40 let.Neexistuje žádný léčebný postup,který by ovlivnil rozsah poškození mozku 
v okamžiku úrazu,naše úsilí je zaměřeno na prevenci sekundárního poškození mozku. 
      Nejčastěji se jedná o dopravní nehody, následují pády z výše,údery do hlavy při násilných 
činech.Často jsou spojena s účinkem alkoholu nebo drog.Mohou být také součástí 
polytraumat. 
    Závažnost mozkolebečního poranění je nejčastěji vyjadřována známým Glasgow Coma 
Scale.Orientační GCS 14-15 svědčí pro lehké poranění,9-13 pro poranění středně závažné,6-8 
je již velmi závažné až kritické. 
         Patologicko anatomické poznámky  
   Při traumatu působí jak primární tak sekundární poškození. Primární poškození představuje 
přímá síla v okamžiku úrazu. Sem řadíme kontuze,fokální poranění.Vznikají jako ložiska 
zhmožděné a později prokrvácené a nekrotické tkáně.Řadíme sem také difuzní axonální 
poranění,které je představováno mechanickou dysrupcí axonách výběžků v bílé 
hmotě,nachází se nejčastěji na rozhraní tkání s různou hmotností.Činnost axonů v okolí 
mechanicky poškozených axonů je funkčně tangována.Klinickou manifestací je porucha 
vědomí těsně po úrazu.Mezi sekundární poškození řadíme intrakraniální 
krvácení,hematomy,dle umístění vzhledem k tvrdé pleně je dělíme na epidurální,subdurální a 
intracerbrální.Dále sem řadíme edém mozku jako formu odpovědi mozkové tkáně na 
působení noxy.Vede ke zvýšení nitrolebního tlaku,zhoršení mozkové perfuze s následnou 
ischemizací mozkové tkáně a přesunům mozkových hmot.Dále sem patří infekce jako záněty 
mozku,obalů mozkových a abscesy při pronikajích poraněních kalvy.Hydrocefalus vznikající 
při těžkém edému mozkového kmene. 
     Na rozvoji sekundárního poškození mozkové tkáně se kromě intrakraniálních faktorů 
podílí i příčiny extrakraniální.Jsou to stavy, které zhoršují perfuzi mozku,vedou k ischemizaci  
a k narušení homeostazy mozkové bunky(systémová 
hypotenze,hypoxie,hyperkapnie,pyrexie,těžká anemie) 
     Neuropatologická analýza fatálních mozkolebčních poranění ukazuje,že zvýšený ICP byl 
přítomen v 75 % sekundárního poškození mozkového kmene a hypoxie nebo ischémie až 
87% případů.Tyto sekundární insulty jsou předmětem intenzivní péče o nemocné s KCP a 
jejich prevence a léčba má vliv na klinický výsledek. 
       Patofyziologické poznámky 
         Průtok krve mozkem CBF (cerebral blood flow) je závislý na mozkovém perfuzním 
tlaku CPP (cerebrál perfusion pressure), paCO2, stupni tkánové acidozy. 
         Z fyziologie víme,že průtok krve mozkem je za fyziologických podmínek 
konstantní.Mozkové cévy mění svůj průměr.Při poklesu CPP se mozkové artérie dilatují,při 
vzestupu naopak reagují vazokonstrikcí.Tato autoregulace může být snadno ovlivněna až 
vyřazena při hypoxii,hyperkapnii,změnách systémového krevního tlaku,ischemii a poranění 
mozku.Také vzestup nitrolebního tlaku vede k poklesu prokrvení mozku. 
         Autoregulace průtoku krve mozkem (schopnost udržet konstantní průtok krve mozkem 
při změnách mozkového perfuzního tlaku ) je v prvním týdnu po inzultu v poškozené tkáni 
omezena až ztracena.Projevem zachované autoregulace při zvýšeném systémovém arteriálním 



tlaku dojde k poklesu ICP v důsledku vazokostrikce cev mozku.Při absenci  vasokonstrikce a 
při vzestupu  systémového arteriálního tlaku dochází k nárůstu vasogeního edému v oblastech 
s porušenou hematoencefalickou barierou. 
      Reakce cév a průtoku krve mozkem na změnu hladiny CO2 je ztracena až ve velice 
poškozené tkáni.Ke ztrátě autoregulace na změny SAP dochází dříve než ke ztrátě 
vazoreaktivity na změnu paCO2.Ztráta vazoreaktivity je definována jako absence poklesu ICP 
při hyperventilaci. Naše terapie tedy představuje balancování mezi rizikem ischémie 
způsobené příliš nízkým perfuzním tlakem a nebezpečím edému při vzestupu systémového 
krevního tlaku (CPP 70-90 torr). 
      Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující dodávku kyslíku mozkovým bunkám je 
intrakraniální tlak. Na jeho velikosti se podíli 4 nekompresibilní složky-mozková hmota, 
intravaskulární krev, mozkomíšní mok a intersticiální tekutina. 
Mozkový perfuzní tlak má být vyšší než 70 mmHg, aby bylo možno zabezpečit perfuzi 
mozku i při stoupajícím nitrolebečním tlaku,protože o perfuzi rozhoduje výška rozdílu mezi 
středním arteriálním tlakem a nitrolebečním tlakem.Zcela zásadním požadavkem je vyvarovat 
se systémové hypotenze.  Mozkový perfuzní tlak CPP (nad 70) = MAP (nad 90) – ICP  (do 
10). 
     Spotřeba kyslíku mozkem CMRO2 (cerebrál metabolit rate for oxygen) je v poškozené 
tkáni snížena.Podílí se na tom jednak ischémie v dané oblasti,jednak pokles metabolismu 
v poškozené tkáni. 
        Monitorování ischémie mozku je vhodné pomocí stanovení krevních plynů z bulbu 
v.jugularis. Z rozdílu mezi arteriálním a žilním p 02 lze usoudit na míru desaturace.Normální 
hodnoty se pohybují mezi 60-80%.Hodnoty pod 55% svědčí pro mozkovou hypoperfuzi,nad 
80% o hyperemii.Kromě této invazivní metody lze využít také monitorování pomocí 
neninvazivní  spektroskopie near infrared (NIRS)  
        Primární zajištění nemocného  
   Cílem primárního zajištění nemocných s KCP je zajistit adekvátní perfuzi a oxygenaci 
mozku a udržet systémovou perfuzi.. 
I.fáze stabilizace vitálních funkcí (dýchání-adekvátní ventilace a oxygenace,oběh, 
dokumentace neurol. stavu a diagnostika přidružených poranění.. 
Systolický krevní tlak nad 120 mmHg, MAP nad 90,ventilace dosažení PaCO2 4-
4,5kPa,paO2 
na hodnotě vyšší 10kPa.Dokumentace úrazu,neurol. stavu pomocí GCS,hodnocení reaktivity 
zornic,polohy bulbů,kmenové reflexy,případný neurol. deficit,další přidružená poranění. 
II faze. Po stabilizaci vitálních funkcí provedení CT vyšetření operativní terapie. Zavedení 
katetru ke kontrole nitrolebního tlaku k pooperační péči. 
III fáze přijetí k pooperační a intenzivní péči. 
     Zajištění nemocného s KCP: k zajištění dýchacích cest trachea. intubací přistupujeme při 
pochybnosti o průchodnosti dýchacích cest,při GCS nižší a rovno 8. 
 Zavádíme NG sondu, centrální žilní katetr,meříme invazivní arteriální TK,zavádíme moč. 
cévku,monitorujeme ICP tlak.Monitorujeme kontinuálně TK,MAP,SpO2,ETCO2,ICP,CPP,v 
intervalu 1 hod diurezu,CVT,dále v intervalu 4-8h monitorujeme glykémii,Na,K,Cl,krev. 
plyny,krev. obraz,ureu,krea,dále dle vývoje,hladinu koagulace APTT,Quick,AT 
III.Neurologické sledování GCS,reakce zornic,postavení a pohyb bulbů,motorika,základní 
reflexy  
     Indikace k měření nitrolebního tlaku-GCS pod 8 a patol. CT nález anebo GCS pod 8 
s normálním CT nálezem u věku nad 40 let a unilaterální či bilaterální poruchou svalového 
tonu. 
     Udržování mozkového perfuzního tlaku CPP mezi 70-90 mmHg. 



     Poloha nemocného je na zádech se zvýšenou polohou hlavy 15-30 st. Ve středním 
postavení,polohování je možné nejdříve po 48-72 hodinách po inzultu se stabilními 
hodnotami ICP. 
     CT vyšetření je opakováno za 24 hodin dále za 7-10 dní od inzultu.,dále při náhlém 
zhoršení neurol. nálezu,vzestupu ICP. 
     Péče o vnitřní prostředí, snaha o vyrovnanou tekutinou bilanci,korekce 
hyperglykémie,parenterální a časná enterální výživa,rutinní podávání H2 blokátorů. 
         Terapie nitrolební hypertenze 
Nitrolební hypertenzí rozumíme vzestup hodnoty nitrolebního tlaku nad 20 torrů.Těžká NH je 
při ICP nad 40 torrů.Za normální hodnoty považujeme hodnoty do 15 torrů v poloze vleže za 
normokapnie.Příčinou jsou v časné fázi do 48 hod intrakraniální hematomy a edém mozku,v 
další fázi edém mozku,obstrukční hydrocefalus. 
Cílem terapie je udržení perfuze mozkové tkáně a zabránění rozvoje hypoxického poškození 
mozku, udržení mozkového perfuzního tlaku CPP mezi 70 -90 torr má přednost před 
udržením nízkého ICP.Indikací zahájení léčby je tedy CPP pod 70 a ICP nad 20 torr.Je třeba 
zamezit kašli,hyperkapnii,nesprávné poloze hlavy zhorčující odtok krve z této oblasti. 
   Terapie: 
   I stupeň: 
sedace (benzodiazepin a opiát),případně relaxace,normoventilace (ETCO2 30-
33mmHg,euvolemie event. Katecholaminy k udržení CPP nad 70 torr,normotermie, chlazení 
hlavy a trupu při vzestupu teploty nad 37 st.,klidový režim,udržování natremie mezi 140-
145mmol/l.Osmoterapie Manitol (cave u nemocných s porušenou hematoencefalickou 
barierou může dojít k jeho průniku do mozkové tkáně  s následným zhoršením mozkového 
edému). 
   Nevedou-li tato opatření ke kontrole ICP je zváženo provedení CT vyšetření detekci 
případné patologie a je indikován druhý stupeň.Drenáž mozkomíšního moku,prohloubená 
hyperventilace,podání diuretik,indometacin,který působí vazokonstrikci v mozkovém 
řečišti,dekompresní kraniektomie.Thiopental v kontinuální infuzi. 
     Kortikoidy nejsou doporučeny. 
          Závěr: 
      Na výsledku léčby se podílí řada činitelů, věk nemocného,typ poranění.Naší snahou je 
eliminovat sekundární poškození mozku  a snažit se tak dosáhnout co nejlepších výsledků . 
 
 
39. ICP MONITORING 
 
R. Chutný, T. Paleček 
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
V přednášce shrnujeme indikace k monitoraci intrakraniálního tlaku, způsoby měření a  
komplikace. Chceme upozornit na některá úskalí v interpretaci získávaných hodnot , což 
dokumentujeme kasuistikami. Okrajově si povšimneme jiných možností monitorace  
intrakraniálního tlaku.     
 
 
40. MULTIMODÁLNÍ MONITORACE U PACIENTŮ S TĚŽKÝM PORANĚNÍM 
MOZKU  
 
A. Hejčl, Sameš M.1 

1 Neurochirurgická klinika ÚJEP, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 



 
Výsledky léčby pacientů s těžkým poraněním mozku jsou nadále neuspokojivé. Tato situace 
je do jisté míry způsobena nedostatečnými informacemi o reálném stavu mozkové tkáně a 
z toho plynoucím omezením aplikace cílené terapie. Mezi standardní invazivní techniky, které 
se používají v diagnostice stavu mozkové tkáně, patří monitorace intrakraniálního tlaku (ICP) 
a na některých pracovištích pak monitorace jugulární oxymetrie.  
Mezi nové metody patří měření tkáňové oxymetrie (Licox®), měření metabolismu mozku 
(mikrodialýza) a měření průtoku mozkem (Hemedex). Při použití těchto nových 
diagnostických metod v klinice se používá termín tzv. multimodální monitorace. Tkáňová 
oxymetrie (nejčastěji užívaný systém Licox®) hodnotí zásobení mozkové tkáně kyslíkem 
(jednotky: mmHg). Mikrodialýza nabízí možnost hodnocení metabolického stavu mozkové 
tkáně pomocí měření hladin metabolitů v extracelulárním prostředí CNS. Mezi standardně 
hodnocené metabolity patří glukóza, laktát, pyruvát (hlavně pak poměr laktátu a pyruvátu), 
glutamát a glycerol (jednotky: mmol/l a µmol/l). Hemedex měří průtok krve v mozkové tkáni 
v reálných hodnotách (jednotky: ml/100g tkáně/min). 
Všechny tři výše zmíněné nové metody hodnotí stav mozkové tkáně v nejbližším okolí 
aplikovaného čidla. Jedná se tedy o lokální monitorovací metody. S tím souvisí i rozhodnutí o 
naplánování místa aplikace čidel. Obecně lze v tomto případě rozdělit mozkovou tkáň na 3 
kompartmenty. Čidla lze aplikovat: 1. Daleko od místa poranění ať ipsilaterálně či 
kontralaterálně („zdravý mozek“). 2. Poblíž místa poranění, které je nejvíce v riziku 
sekundárního poranění mozku („biochemická penumbra“). 3. Ve vlastním místě poranění 
(nekróza). Reálně můžeme cílit aplikace čidel buď do zdravé tkáně či do penumbry, neboť 
aplikace do místa poranění, nekrózy, je spíše chyba – následek špatného zacílení pří míření do 
penumbry. Výhodou aplikace čidel do penumbry je časný záchyt rozvíjejícího se 
sekundárního poranění mozku. Nevýhodou je pak riziko zavedení čidel do místa nekrózy 
(hematom, kontúze). Při zavedení čidel do zdravé mozkové tkáně, tedy dále od místa 
poranění, jsou výhody a nevýhody přesně obráceně. 
Dle dosavadních výsledků lze tvrdit, že u mikrodialýzy patří mezi nejdůležitější markery 
poměr mezi laktátem a pyruvátem (LP poměr), jehož elevace do patologických hodnot dle 
studií u mozkových traumat, může předcházet elevaci intrakraniálního tlaku. Mikrodialýza se 
stala integrální součástí tzv. Lund konceptu, jednoho z režimů léčby poranění mozku 
užívaného právě v severských zemích. Nízké hodnoty tkáňové oxymetrie pak nepřímo 
korelují s vysokou hodnotou intrakraniálního tlaku a přímo se špatným klinickým výsledkem.  
Shrneme dosavadní vývoj ve světové literatuře stejně jako naše 3-leté zkušenosti 
s multimodální monitorací u mozkových traumat v Ústí nad Labem. 
 
Podpořeno grantem IGA MZČR NR/8851-4/2006 
 
 
41. UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE U NEMOCNÝCH S TRAUMATICKÝM 
PORANĚNÍM MOZKU –  AKTUÁLNÍ TRENDY  
 
P. Dostál 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
 
1. Úvod 



Uměla plicní ventilace je základní metodou orgánové podpory nemocných se závažným 
kraniocerebrálním poraněním (KCP). Zajištění  dýchacích cest tracheální intubací a umělá 
plicní ventilace je podle obecně přijatých doporučení indikována u všech nemocných 
s hodnotou Glasgow coma scale (GCS) ≤ 8. Umožnění adekvátní hloubky sedace, protekce 
dýchacích cest před aspirací, zajištění adekvátní průchodnosti dýchacích cest a  prevence 
závažných sekundárních inzultů - hypoxémie a hyperkapnie jsou základními mechanismy 
příznivého působení umělé plicní ventilace u nemocných s traumatickým poškozením mozku. 
Akutní plicní selhání u nemocných se vyskytuje dle literárních údajů až u 20% se závažným 
KCP a tito nemocní mají ve srovnání s nemocnými bez akutního plicního selhání téměř 3x 
vyšší riziko úmrtí nebo persistentního vegetativního stavu (1, 2, 3).   

Umělá plicní ventilace u akutního plicního selhání - acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) a acute lung injury (ALI) - je založena na použití pozitivního endexspiračního tlaku 
(PEEP) a tzv. protektivní plicní ventilací založené na omezení velikosti dechového objemu a 
maximálních inspiračních tlaků s eventuální tolerancí supranormálních hodnota arteriální 
tenze oxidu uhličitého (PaCO2). Tyto postupy mohou mít potenciálně negativní efekt na vývoj 
v intrakraniálním kompartmentu a na jejich aplikaci a především na použití PEEP existují 
protichůdné názory (4, 5, 6, 7, 8, 9). 
 
2. Mechanismy cerebropulmonálních interakcí 
Způsob umělé plicní ventilace ovlivňuje intrakraniální kompartment několika základními 
mechanismy: 

• Ovlivněním arteriální tenze kyslíku a oxidu uhličitého 
• Ovlivněním středního nitrohrudního tlaku 
• Ovlivněním centrálního žilního tlaku 
• Ovlivněním srdečního výdeje 
• Ovlivněním tonu sympatiku a parasympatiku 

U nemocných s příznivou hodnotou intrakraniální compliance dochází vlivem působení výše 
popsaných mechanismů k jejímu zhoršení, u nemocných s vyčerpanými kompenzačními 
mechanismy a nízkou hodnotu intrakraniální compliance nebo přímo nitrolební hypertenzí 
může dojít jejich působením ke zvýšení nitrolebního tlaku. 
Změny tenze oxidu uhličitého představují nejvýznamnější mechanismus cerebropulmonálních 
interakcí. Pokles eliminace CO2, ke kterému dochází při nárůstu ventilace mrtvého prostoru 
v důsledku hyperinflace po zařazení PEEP u tzv. nonrecruiterů, je považován za hlavní 
mechanismus ovlivnění nitrolebního tlaku při hodnotách PEEP nižších než hodnota 
nitrolebního tlaku (ICP). Vede-li zvýšení PEEP k převaze recritmentu nad hyperinflací, není 
nitrolební tlaku ovlivněn (10).  
Změny středního nitrohrudního tlaku vedou k ovlivnění žilního návratu, hodnoty tlaku 
v pravé síni, centrálního žilního tlaku, srdečního výdeje a hodnoty nitrobřišního tlaku. 
Zvýšení hodnoty tlaku v pravé síni vede ke zvýšení tlaku v sinus sagitalis a zvýšení 
nitrolebního tlaku. Tento mechanismus zvýšení nitrolebního tlaku se uplatňuje prakticky 
pouze tehdy, jsou-li výchozí hodnoty nitrolebního tlaku nízké, tj. nižší než použitá hodnota 
PEEP (9, 11).  Výsledky experimentálních studií ukazují, že přenesení tlaku z pravé síně na 
nitrolební tlak může bránit několik mechanismů, především kolabovatelné jugulární žíly na 
vstupu do hrudníku, vertebrální žilní pleteně a event. přítomnost chlopní v jugulárních žilách 
a že k tomuto jevu dochází (při zvýšené poloze hlavy) až při hodnotách tlaku v pravé síni 
kolem 20 mmHg (12). Stupeň přenosu tlaku z dýchacích cest na vaskulární kompartment 
závisí na poměru mezi hodnotami compliance plic a hrudní stěny, nejvyšší je u nemocných 
s vysokou plicní poddajností a nízkou poddajností hrudníku a naopak. U nemocných s nízkou 



plicní poddajnosti je vliv změny PEEP na hodnotu tlaku v pravé síni malý a na hodnotu 
nitrolebního tlaku minimální (13). 
Faktorem  ovlivňujícím hodnotu nitrolebního tlaku u nemocných se zachovanou vazoreaktivní 
kaskádou je hodnota srdečního výdeje a krevního tlaku. Při poklesu srdečního výdeje a 
krevního tlaku dochází u těchto nemocných ke kompenzační vazodilataci (14). Význam 
tohoto mechanismu je při adekvátní tekutinové resuscitace a použití hodnot PEEP v běžném 
terapeutickém rozmezí nejasný (10). 
Umělá plicní ventilace a manipulace s plicním objemem může ovlivnit tonus sympatiku a 
parasympatiku. Přesto, že tyto změny by potenciálně mohly ovlivňovat i hodnotu nitrolebního 
tlaku, tento vztah nebyl selektivně studován a jeho praktický význam je (zvlášť u sedovaných 
nemocných) nejasný a pravděpodobně nízký. 
V souhrnu je možné konstatovat, že dominujícím mechanismem ovlivnění intrakraniální 
compliance a nitrolebního tlaku po zvýšení tlaku v dýchacích cestách jsou změny arteriální 
tenze kysličníku uhličitého, ke kterým dochází v důsledku nárůstu velikosti mrtvého prostoru, 
tyto změny nastávají u nemocných s převahou hyperinflace nad recruitmentem. Změny 
nitrolebního tlaku v důsledku změn hodnot tlaku v pravé síni se uplatňují  pouze u nemocných 
s velmi vysokými hodnotami tlaku v pravé síni, nízkou výchozí hodnotou nitrolebního tlaku, 
u nemocných s nízkou poddajností plic není tento mechanismus významný.  
 
 
3. Protektivní plicní ventilace u nemocných s kraniocerebrálním poraněním   
Nemocní se závažným kraniocerebrálním poraněním byli ze studií hodnotících vliv 
protektivní umělé plicní ventilace na klinický výsledek léčby nemocných s ALI/ARDS 
obvykle vyloučeni.  
Použití tzv. recruitment manévrů, jejichž cílem je obnovení vzdušnosti plic, bylo u 
nemocných s traumatickým poškozením mozku v nedávné době zpochybněno (15), neboť u 
nemocných sledovaných jugulární oximetrií docházelo po provedení otevíracího manévru (k 
provedení manévru byla použita tlakově řízená ventilace, nezměněná hodnota PEEP, zvýšení 
inspiračního tlaku na 60 cm H2O na dobu 1 minuty) k významnému poklesu hodnoty saturace 
hemoglobinu krve jugulárního bulbu (SjO2). Ačkoliv autoři považují za hlavní mechanismus 
snížení SjO2 pokles arteriálního krevního tlaku a hodnoty mozkového perfúzního tlaku 
v průběhu manévrů, je pravděpodobné, že  neméně významný byl také pokles PaCO2 při 
hyperventilaci nemocných v průběhu manévru. Nebyl zjištěn negativní dopad na hodnotu 
arterio-jugulární diference laktátu. Metodologickou slabinou studie, že po provedení manévru 
nebyla zvýšena použitá hodnota PEEP a efekt manévru na zlepšení oxygenační funkce plic 
bylo do 10 minut ztracen. Autoři studie použití manévru nedoporučují, ale zároveň konstatují, 
že data nejsou natolik jednoznačná, aby bylo nutné provádění recruitment manévrů zcela 
opustit. 
V nedávné době byla publikována série nemocných se závažným kraniocerebrálním 
poraněním a akutním plicním selháním ventilovaných postupem dle tzv. Open lung concept 
(16). Poměr arteriální tenze kyslíku/inspirační frakce kyslíku PaO2/FiO2 stoupl v průběhu 
prvních 24 hodin ze 132 +/- 88 to 325 +/- 64 mmHg a došlo k nesignifikantnímu poklesu 
hodnoty ICP přes vysokou průměrnou použitou hodnotu PEEP. Autoři práci uzavírají 
konstatováním, že použitý postup se jeví jako bezpečný a u nemocných s monitorovaným 
nitrolebním tlakem   nejsou důvody pro nepoužití tohoto způsobu umělé plicní ventilace. 
 
4. Závěry pro praxi 
Výsledky řady experimentálních i klinických studií ukazují, že použití PEEP s výjimkou 
velmi vysokých hodnot (nad 15 cm H2O) obvykle neovlivňuje významně hodnotu 
nitrolebního tlaku. U nemocných, u kterých po zvýšení PEEP převažuje hyperinflace nad 



recruitmentem, hrozí zvýšení nitrolebního tlaku v důsledku zvýšení arteriální tenze oxidu 
uhličitého. Předpokladem bezpečné aplikace vyšších hodnot PEEP a event. použití tzv. 
recruitment manévrů je správná poloha nemocných, udržení hemodynamické stability, 
zamezení změn tenze PaCO2 a především individualizace postupu na základě údajů 
komplexního multimodálního monitorování nemocných se závažným kraniocerebrálním 
poraněním. 
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42. TRACHEOTOMIE U PACIENTŮ PO KCP, NAČASOVÁNÍ, PROBLÉMY 
 
K. Zadrobílek 
Neurochirurgická klinika Louka FN Hradec Králové 
 
Tracheostomie, jako zajištění dýchacích cest je jedinou metodou, která umožňuje dokonalé 
zajištění dýchacích cest pro ventilaci, prevenci aspirace a současně plné vědomí pacienta, tam, 
kde to jeho stav umožňuje. Tracheotomie je výkon, který je možno provádět “klasicky”, tedy 
jako malý operační výkon, nebo miniinvazivně, nejčastěji punkční dilatační metodou. Se 
zavedením miniinvazívních metod se relativně rozšířily indikace tracheotomie, protože doba 
výkonu je kratší, manipulace s pacientem a tím jeho traumatizace nepoměrně menší.  
Při znalosti prognózy a vývoje stavu nemocného (ICP, zobrazovací metody, tkáňová 
oxygenace) se do spektra intenzívní péče zařazuje časná tracheotomie, kterou provádíme 5-7 
den po traumatu při předpokladu další ventilace.  
To nám kromě kvalitního zabezpečení dýchacích cest umožňuje i odtlumení pacienta, ať již 
dočasné (pro vyšetření kvality vědomí, neurol. postižení), nebo trvalé při pokračující 
arteficiální ventilaci.  
Typickými indikacemi jsou pacienti s fokálním i difúzním traumatem mozku, vysoké spinální 
léze, pacienti s kardiální, či pulmonální komorbiditou před traumatem.  
 
Na našem pracovišti provádíme punkční dilatační tracheotomie od roku 2001, touto metodou 
zajišťujeme absolutní většinu pacientů, kde tracheotomii provádíme. Klasický přístup 
zvažujeme při patologii v přístupové cestě – tumor štítné zlázy, struma, jizva, stav po 
opakovaných tracheotomiích.  
Nejčastější naší komplikací je krvácení v oblasti výkonu, které ale nikdy nevedlo 
k hemodynamické nestabilitě, a které bylo vyřešeno korekcí koagulačních parametrů,  lok. 
hemostyptiky (Spongostan), případně revizí s použitím bipolární koagulace. 
 
 
43. MOŽNOSTI NEUROPROTEKCE A NEUROMODULACE U TĚŽKÉHO  
      KRANIOCEREBRÁLNÍHO PORANĚNÍ 
 
J. Habalová, A. Dvořáček, M. Kanta, J. Bodnár 
Neurochirurgická klinika, LFUK a FN Hradec Králové 
 
Těžké kraniocerebrální poranění (KCP) zůstává závažným celospolečenským problémem se 
socioekonomickými dopady, postihuje mladší věkové kategorie a čerpá značné finanční 
prostředky. 
Jedná se o různé typy primárního i sekundárního poškození mozku: kontuze mozku, 
epidurální a subdurální krvácení nebo difúzní axonální poranění. Jako těžké KCP 
klasifikujeme stavy, kdy vstupní GCS je 8 a méně, v léčbě postupujeme podle zavedených 
doporučených postupů a indikací pro chirurgickou intervenci. Protože definitivní zničení 
neuronální tkáně vlivem primární noxy již nelze ovlivnit, veškerá snaha je namířena směrem 
k časné diagnostice stupně a rozsahu poškození a k prevenci rozvoje poškození sekundárního. 
Může se jednat o útlak mozkových struktur zvětšujícím se hematomem, otokem, rozvoj 
hemorrhagie z důvodu konsumpční koagulopatie , ale také nové difúzní poškození pro 
hypotenzi s hypoperfuzí, hypoxií, rozvratem vnitřního prostředí apod. 
Základní neuroprotekcí se tedy jeví celkově správný a dostatečně rychlý diagnostický a 
terapeutický postup při ošetření pacienta s poraněním mozku. Znamená to včasný zásah 



záchranné služby s maximální možnou stabilizací vitálních funkcí na místě úrazu, rychlý 
transport na specializované pracoviště (v dnešní době převážně traumacentrum). Dále ve 
svižném tempu stabilizace pacienta a podrobná diagnostika laboratorní i radiodiagnostická se 
zhodnocením chirurgické indikace intrakraniálního výkonu. V případech bez nutnosti 
okamžitého neurochirurgické intervence je na místě neprodlené zavedení  monitorování 
nitrolebního tlaku a léčba nitrolební hypertenze dle standardních postupů. V subakutní fázi je 
prováděna neuroprotekce spíše podle zvyklostí a možností každého pracoviště, protože nejsou 
jednoznačné, evidence based podpořené postupy a doporučení. Základem zůstává snaha o 
udržení normálního nitrolebního tlaku a jako sekundární cíl udržení perfúzního tlaku 
mozkového. Vždy je tendence vyčerpat všechny konzervativní a posléze i chirurgické 
možnosti včetně dekompresivní kraniektomie. V doporučeních stále figurují postupy jako 
thiopentalové koma, mírná hypotermie, nootropika, cerebrolysine, hyperbarická 
oxygenoterapie apod. 
Ojediněle se používají také kanabinoidy, kortikoidy, jejich účinky zatím nebyly potvrzeny a 
v široké praxi se neujaly.  
Ve fázi stabilizace po těžkém kraniocerebrálním poranění pak dominují kvalitativní poruchy 
mozkových funkcí. Je to období, kdy je nutno zahájit rehabilitaci motorických a posilování 
neuropsychických funkcí a není žádoucí příliš tlumit psychomotorický neklidného pacienta. 
Individuálně lze podle analýzy lokalizace, rozsahu, grafického vývoje poranění se zřetelem na 
premorbidní osobnost, návyky a komplikující onemocnění použít některá farmaka s vlivem na 
neuronální funkce. Cílem je stabilizace, zklidnění bez nadměrné sedace, motivace ke 
spolupráci a rehabilitaci. Dlouhodobé následky po KCP mohou představovat širokou škálu 
poruch mozkové činnosti od perzistentního vegetativního stavu přes motorické poruchy, 
poruchy řeči, poruchy kognitivních funkcí, poruchy chování, poruchy paměti, poruchy 
senzorické (zrak, sluch, čich apod.) až po záchvatové postižení jako je např. posttraumatická 
epilepsie.  
Z patofyziologického pohledu je zřejmé, že poruchy mozkových funkcí těsně souvisí 
s neurochemickými změnami v mozku. Vzniká deficit neuromediátorů a porucha citlivosti 
mozkových receptorů pro tyto působky. Protože existuje vysoká závislost na rozsahu a 
lokalizaci léze mozku, identifikace narušených míst přenosu signálu se pak stává výchozím 
bodem pro cílení farmakomodulační terapie. Podáním farmak ovlivňujících 
neuromediátorový přenos v mozku, lze modulovat některé projevy v pozitivním smyslu. 
Centrální účinek má celá řada tzv.neuroleptik, antidepresiv, antipsychotik a antikonvulsiv, 
mnoho běžně užívaných  léků má centrální anticholinergní účinek apod. Své místo mají stále 
léky s nootropním  a antioxidačním účinkem, kterých je celá řada. 
Autoři prezentují vlastní soubor pacientů, u kterých byly použity neuroprotektivní a 
farmakomodulační postupy léčby. 
 
Podporováno Výzkumným záměrem MZO 00179906 
    
 
44. KOMPLIKACE PŘI LÉČBĚ KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍ –  
      POSTTRAUMATICKÝ HYDROCEFALUS A INFEKČNÍ KOMPLIKACE 
 
P. Vacek 
Neurochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni 

 
Posttraumatický hydrocefalus. 
 



  Posttraumatický hydrocefalus je relativně vzácná léčitelná komplikace těžkých 
kraniocerebrálních poranění, častěji dochází k rozšíření komorového systému v těchto 
případech na podkladě mozkové atrofie. Naopak nerozpoznaný a neléčený hydrocefalus 
zvyšuje už tak vysokou morbiditu a mortalitu těžkých kraniocerebrálních poranění. 
Incidence je v literatuře udávána mezi 2-8%, zhruba polovina pacientů s posttraumatickým 
hydrocefalem měla po úrazu na grafických vyšetřeních různý stupeň intraventrikulárního 
krvácení. 
  Posttraumatický hydrocefalus se může rozvinout v obou základních typech, popsaných 
Dandym a Blackfanem v r. 1914 – jako obstrukční nebo komunikující.  
  Obstrukční hydrocefalus je způsoben blokádou cirkulace likvoru uvnitř komorového 
systému, predilekční místa jsou: foramen Monroi, aqueductus Sylvii, foramen Luschka, 
foramen Magendi. Je to stav akutní, vznikající častěji v kratším časovém odstupu od úrazu, 
takže může být přehlédnut u pacientů s poruchou vědomí. 
  Komunikující hydrocefalus vzniká většinou ve větším časovém odstupu od úrazu. 
Patofyziologie zůstává nejasná jako u ostatních forem komunikujícího hydrocefalu, 
předpokládá se obstrukce vstřebávání likvoru na úrovni villi arachnoidales, v literatuře je 
diskutován i event. vliv dekompresivní kraniotomie na omezené vstřebávání likvoru nad 
operovanou hemisférou. 
  V diagnostice je u posttraumatického hydrocefalu někdy těžké hodnocení klinického nálezu. 
U akutnějších forem je pacient často ještě s poruchou vědomí, buď způsobenou tíží úrazu 
nebo navozenou arteficielně v rámci antiedematozní terapie. U chroničtějších forem mohou 
být příznaky klasické Hakimovy trias zastíněny postižením po původním traumatu a obecně 
platí, že při zástavě zlepšování neurologického stavu u pacienta po traumatu je třeba vždy 
vyloučit rozvoj hydrocefalu. Z grafických vyšetření využíváme nejvíce CT, event. MRI 
včetně flow sekvencí. Při podezření na rozvoj normotenzního hydrocefalu doplňujeme i 
likvorodynamická vyšetření (lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž). 
  Terapie posttraumatického hydrocefalu je rozdílná podle jeho typu. Obstrukční hydrocefalus 
se v drtivé většině případů snažíme vyřešit endoskopicky – nejčastěji ventrikulocisternostomií 
spodiny III. komory, popřípadě septostomií. Komunikující hydrocefalus léčíme zavedením 
drenážního systému, nejčastěji ventrikuloperitoneálně. Někdy u multilokulárních forem 
hydrocefalu je třeba oba typy výkonů (endoskopický + drenáž) zkombinovat. U hydrocefalu s 
anamnézou předchozí sub nebo epidurální kolekce implantujeme gravitační programovatelný 
ventil, jinak vystačíme s gravitačním ventilem s pevně nastaveným otvíracím tlakem. 
  Léčba hydrocefalu u těchto pacientů bývá svízelnější než u jiných pacientů s hydrocefalem, 
neboť  se jedná většinou o pacienty dlouhodobě hospitalizované v těžkém stavu, kteří jsou 
imunokompromitováni, chronicky kolonizováni, často s tracheostomií a tudíž více náchylní k 
infekčním komplikacím. Původní trauma u nich může navíc výrazně zpomalovat a 
komplikovat zlepšování neurologického nálezu po drenážním výkonu. 
 
Infekční komplikace. 
 
  Meningitis – nejčastěji jako komplikace frontobazálního poranění, při nesprávném ošetření 
původního poranění se může objevit i s odstupem několika let. Léčbou je dokonalá plastika 
přední jámy lební po vyhojení zánětu. 
  Osteomyelitis kalvy – vzniká jako komplikace penetrujícího poranění nebo operačního 
výkonu, terapie spočívá v odstranění infikované kosti do zdravé tkáně (vynětí kostní 
ploténky) s drenáží epidurálního prostoru a celkovém podávání ATB. 
  Subdurální empyem – nejčastěji vzniká rovněž přímou inokulací agens při penetrujícím 
poranění, terapie je chirurgická s event. dočasnou drenáží subdurálního prostoru a podávání 
ATB celkově, event. lokálně. 



  Absces mozku – komplikace penetrujícího, nejčastěji střelného poranění mozku. V léčbě se 
nejvíce využívá navigovaná punkce abscesu, event. opakovaná a dlouhodobé celkové 
podávání ATB. 
 
 
45. POSTTRAUMATICKÁ EPILEPSIE 
 
M. Mohapl 
Neurochirurgická klinika ÚVN, 1.LF UK, Praha 

Nemocní s posttraumatickou epilepsií (PTE) představují asi 20% všech nemocných se 
symptomatickou epilepsií a tvoří  5% klientů specializovaných epileptologických center.  
Trauma jako příčina epilepsie je nejčatější ve věku 15-34 let - 30% případů, u dětí do 15 let 
působí 14% epilepsií a jen 8% u osob starších 65 let. Relativní riziko vzniku epilepsie u osob 
po traumatu mozku je 29x větší než u zdravé populace, je závislé na tíži postižení – u lehkého 
trumatu je relativní riziko větší 1,5x, u středně těžkého traumatu 4x. V souboru 4541 dětí 
v letech 1935-1984 byla při třicetileté době sledování kuulativní incidence 2,1% u lehkého, 
4,2% u středního a 16,7% u těžkého poranění mozku. Podle doby prvních záchvatů se dělí na 
bezprostřední – s nástupem záchvatů do 24 hodin, časnou – do 1 týdne a pozdní s nástupem 
po více než týdnu od poranění. 
 PTE se může vyvíjet řadou patofyziologických mechanismů a jejich kombinací. 
Penetrující poranění působí korovou jizvu, a je spojeno s 50% rizikem vzniku PTE. Zavřené 
poranění hlavy působící fokální kontuze a krvácení vede ke vzniku PTE u 30% nemocných. 
Difúzní poranění mozku vedou k poškození vulnerabilních neuronálních a axonálních 
populací v oblasti mesiálních struktur. Dostupné údaje jsou ětšinou jen retrospektivní, 
pocházející ze specializovaných cenetr a nemusí posthovat problematiku celé populace 
nemocných s posttraumatickou epilepsií. 

Vzhledem k objemu poznatků o epidemiologii a přirozeném průběhu, je PTE takřka 
ideálním modelem k testování principů a efektu antiepileptické terapie. Bohužel žádná 
z dosud provedených studií nevedla k jednoznačným závěrům a jasným terapeutickým 
doporučením. 
 
 
46. PRÁVNÍ ÚPRAVA ODBĚRU ORGÁNŮ V ČESKÉ REPUBLICE, DIAGNOSTIKA  
      SMRTI MOZKU A MEDICÍNSKÁ KRITÉRIA ZEMŘELÉHO DÁRCE ORGÁNŮ 
 
E. Pokorná 
Transplantcentrum IKEM, Praha 

 
Transplantační medicína v posledních dvaceti letech prodělala bouřlivý vývoj. Transplantace 
ledvin, srdce, jater a plic se staly rutinní součástí klinické léčby nemocných s nezvratným 
selháním těchto orgánů. Do osmdesátých let minulého století bylo hlavní úskalím 
transplantologie zvládnutí imunologické reakce organismu (rejekce), kterou se bránil 
cizorodému orgánu. V následujících dvaceti letech došlo k velkému rozvoji 
imunosupresivních léků, významně se zlepšily výsledky transplantací a stále více pacientů 
bylo a je k těmto výkonům indikováno. V současné době je tudíž hlavním limitem 
transplantační medicíny u nás ale i ve světě nedostatek orgánů k transplantacím.  
 



ZÁKLADNÍ ZÁSADY STANOVENÍ SMRTI MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 
PODLE „TRANSPLANTAČNÍHO ZÁKONA“ 
V České republice tuto oblast medicíny od roku 2002 upravuje zákon č. 285/2002 Sb. 
(„transplantační zákon“) a s ním související prováděcí vyhlášky  (1-5) 

• Zákon předepisuje povinné klinické vyšetření nemocného s podezřením na 
smrt mozku v případě, že by se mohl stát potenciálním dárcem orgánů pro 
transplantace, tabulka 1 

• Vyšetření takového nemocného musí být provedeno dvěma lékaři nezávisle 
na sobě, a to dvakrát v odstupu nejméně čtyř hodin.  

• Klinická diagnóza musí být povinně potvrzena některou  
z „instrumentálních“ diagnostických metod, konkrétně angiografií 
mozkových tepen nebo perfuzní scintigrafií mozku. Pouze v případě, že se 
jedná o jedince se ztrátovým poraněním kalvy nebo s kraniektomií, lze 
klinickou diagnózu potvrdit vyšetřením sluchových kmenových evokovaných 
potenciálů.  

• Je definována i odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt mozku, 
konkrétně alespoň jeden z lékařů provádějících vyšetření musí mít specializaci 
II. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace nebo neurologie nebo 
nástavbovou specializaci z neurochirurgie. 

• O provedených vyšetřeních musí být povinně učiněn záznam do předepsaného 
formuláře „Protokolu o zjištění smrti“,  který je přílohou „transplantačního“ 
zákona   

 
Princip předpokládaného souhlasu s odběrem orgánů v České republice  
Podle Zákona č, 285/2002 Sb. (1) je odběr od zemřelého dárce vyloučen, pokud: 
a) Sám zemřelý (nebo jeho zákonný zástupce) v průběhu svého života vyslovil prokazatelně 

nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů, tzn. 
a) zemřelý je evidován v Národním registru osob nesouhlasících  

s posmrtným odběrem tkání a orgánů, nebo 
b) zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před 

ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí  
s odběrem v případě své smrti, nebo 

c) zákonný zástupce nezletilé osoby (dítě do 18 let) nebo zákonný zástupce 
osoby zbavené způsobilosti přímo ve zdravotnickém zařízení před 
ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem; 
toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby 
zbavené způsobilosti ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby. 

b) na základě posouzení zdravotní způsobilosti nelze vyloučit, že zemřelý trpěl nemocí či 
stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce. Za posouzení zdravotní 
způsobilosti zemřelého dárce zodpovídá zdravotnické zařízení provádějící odběr orgánů,  

c) nebo zemřelého nelze identifikovat. 
 
Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s 
posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí. 
U dětí do 18 let a u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je nutno získat písemný 
souhlas od zákonného zástupce. Písemné prohlášení o souhlasu musí být součástí 
dokumentace dárce. 
 
Spolupráce „dárcovských“ nemocnic s transplantačními centry v České republice 



Bezproblémová spolupráce dárcovské nemocnice s transplantačním centrem je základní 
podmínkou úspěšného odběru orgánů od zemřelého dárce, následné transplantace a 
v konečném důsledku i záchrany života nemocného, který je na tomto druhu léčby závislý. 
V současné době ukládá „transplantační zákon“ všem zdravotnickým zařízením povinnost 
informovat o potenciálním dárci příslušné transplantační centrum (§ 20 odstavec 2, zákona 
285/2002). Z praktického hlediska je velmi důležité, aby lékař dárcovské nemocnice 
telefonicky informoval koordinátora včas, obvykle bezprostředně po vyšetření, kterým byly 
stanoveny klinické známky smrti mozku.  
V současné době v České republice ve všech sedmi transplantačních centrech jsou zaměstnáni 
tzv. transplantační (odběroví) koordinátoři, jejichž hlavním úkolem je spolupracovat s lékaři 
dárcovské nemocnice při organizaci odběru orgánů. Přijímají první informaci o potenciálním 
dárci, zajišťují doplňující vyšetření (například virologii) eventuelně vyšetření potvrzující 
klinickou diagnózu smrti mozku, transporty dárce či odběrových týmů, zdravotně 
anatomickou pitvu po provedeném odběru orgánů, jsou často v kontaktu s pozůstalými 
zemřelého dárce a spolupracují i s pohřební službou. Hlavním cílem odběrových koordinátorů 
je pomoci i usnadnit práci lékařům při indikaci zemřelého dárce orgánů. 

 
Medicínské kontraindikace potenciálního dárce k odběru orgánů 
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku orgánů k transplantacím jsou kritéria kladená na 
zemřelého dárce orgánů trvale předmětem diskusí. Poměrně jednoznačně lze definovat 
absolutní kontraindikace odběru orgánů pro transplantační účely (6). Ostatní kontraindikace 
jsou považovány za relativní, protože je vždy nutné přihlížet k riziku, které vyplývá pro 
potenciálního příjemce orgánu a ke klinickému stavu příjemce orgánu.  

 
Absolutní kontraindikace  
Za absolutní kontraindikace jsou v současné době považovány: 
1.  Závažná přenosné infekční onemocnění potenciálního dárce, které by mohlo ohrozit život 

příjemce orgánu. Mezi tyto stavy lze zařadit: 
• syndrom získané imunodeficience (AIDS) 
• aktivní onemocnění tuberkulózou  
• aktivní onemocnění hepatitidou B nebo hepatitidou C (v některých případech lze uvažovat 

o transplantaci orgánu pozitivnímu příjemci),  
• léčbou neovlivnitelný septický stav 
2.  Maligní onemocnění potenciálního dárce, které by mohlo být přeneseno transplantovaným 

orgánem do těla příjemce. Výjimky tvoří primární izolované tumory mozku, izolovaný 
karcinom kůže a karcinom hrdla děložního in situ u žen. 

3.  Podezření, že po transplantaci orgán(y) nebude v těle příjemce schopen dostatečné funkce. 
Jedná se kontraindikace spíše relativní, které se vztahují k jednotlivým orgánům (stav po 
infarktu myokardu je kontraindikaci pro odběr srdce, nicméně nevylučuje odběr jater, 
ledvin, plic). Definitivní rozhodnutí je v kompetenci transplantačního centra, které bude 
orgán odebírat a které má více údajů o zdravotním stavu konkrétního příjemce, kterému by 
se měl orgán transplantovat. 

 
Jednoznačnou kontraindikací k odběru orgánů rozhodně není: 
Věk dárce orgánů, anamnéza onemocnění (například hypertenzí, diabetem neolitem ..), 
abnormální hodnoty laboratorních parametrů, kardiopulmonální resuscitace, dlouhá doba 
umělé plicní ventilace. Ani infekční komplikace jako bronchopneumonie, močová infekce, 
pozitivní hemokultura nejsou považovány za kontraindikace. Příjemce orgánů musí být 
v takovém případě zajištěn antibiotiky dle citlivosti na infekční agens vykultivované u dárce. 



Zvažování indikace je velmi individuální, je nutno přihlížet k mnoha faktorům a měl by 
jej učinit indikující lékař vždy po dohodě s odborníkem transplantačního centra. 
 
Rozšířená kritéria dárců 
Jednou z možností řešení tohoto nedostatku orgánů je rozšíření indikačních kritérií zemřelých 
dárců orgánů. A právě transplantace ledvin od starších dárců mohou zabránit neustále 
rostoucímu počtu pacientů čekajících na transplantaci ledviny a zvyšujícímu se počtu úmrtí 
v čekací listině. Současné studie dokumentují, že transplantace ledviny od dárců 
s rozšířenými kritérii je pro pacienty výhodná, neboť mu přináší delší přežívání ve 
srovnání s pacienty, kteří jsou stále dialyzováni a na transplantaci ledviny čekají.  
 
V praxi je termín rozšíření kritérií dárců velice široký a zahrnuje nejenom dárce s výše 
uvedenými rizikovými faktory ale také tzv. suboptimální dárce a marginální ledviny. Do této 
kategorie patří dárci: 

• nízkého věku 
• vysokého věku,  
• s anamnézou hypertenze a diabetu mellitu  
• hemodynamicky nestabilní  
• s nebijícím srdcem (dárci se smrtí srdce DCD = donor after cardiac death)  
• s infekcí i séropozitivitou hepatitidy B a C  
• dárci s rizikovým chováním z hlediska možnosti infekce HIV  
• s anamnézou maligního onemocnění  
• s poškozením funkce orgánů 
• s anatomickými anomáliemi či poraněním ledvin  

 
 
 
47. ORGANIZACE NÁSLEDNÉ PÉČE PO KRANIOCEREBRÁLNÍM PORANĚNÍ A           
ZÁSADY REHABILITACE 
 
E. Vaňásková 
Rehabilitační klinika LFUK a FN Hradec Králové 

Zlepšená kvalita léčby v akutní fázi po poranění  mozku přispěla k záchranám životů a 
minimalizaci poúrazové morbidity, ale aktivita (disability) zůstává významným problémem 
zdravotní péče. Úraz mozku přináší  reziduální následky funkcí fyzických, kognitivních, 
emocionálních, které  vyžadují na léčbu  značné ekonomické náklady a často i dlouhodobou 
péči. Rehabilitace  využívá zbylých funkčních a psychických schopností pacienta 
k minimalizaci následků postižení. Tím se nutný aspekt léčby  rozšiřuje kromě zdravotnictví i 
na problematiku  ekonomickou, technickou, pedagogickou a společensko-sociální. Pro 
celkový výsledek a smysl léčby je důležité  naplnit obsah komplexní (ucelené, 
komprehenzivní) rehabilitace jako souboru opatření, která vedou k optimální resocializaci 
pacienta.  Cílem je začlenit pacienta do  života a práce, snížit závislosti na cizí pomoci,  
zlepšit kvalitu života. Rehabilitační program  kraniocerebrálních poranění má období akutní 
fáze organizované ihned na traumatologických pracovištích. V rámci  nejvyšší úrovně důkazů 
je časně zahájená rehabilitace chápána jako nezbytná součást léčby.  Postakutní péče časná 
mábýt realizovaná na pracovištích podle závažnosti postižení. Následná péče  navazuje na 
dlouhodobý rehabilitační plán. Zahraniční  pracoviště mají vypracované doporučené postupy 
rehabilitační léčby kraniocerebrálních traumat, mají vytvořeny přesné systémy organizace 
navazující léčebné péče. Z hlediska hodnocení postižení a kvality života  využíváme  



testování funkčních schopností nemocného. Hodnotí se vliv motorických, kognitivních a 
psychosociálních poruch. Ty v prezentaci autorka uvádí s aspektem na použitelnost v běžné 
klinické praxi. Typický a pro výsledek léčby nezbytný je týmový přístup. Je to neurolog, 
rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník, 
protetik.  Bohužel některé z následků fyzických, kognitivních i emocionálních často 
přetrvávají celoživotně i po absolvování dlouhodobé rehabilitace. Pacient a rodina  v řadě 
případů potřebují kontinuální péči a podporu proto, aby byli schopni  těžkou situaci 
zvládnout. 
 

• V České republice je každý rok hospitalizovaných 36 000 osob s traumatickým 
poraněním mozku.  

• Z toho přibližně 400 osob zůstane velmi těžce trvale postižena a 2 000 lidí je 
poznamenáno středně těžkými následky, které limitují jejich společenské uplatnění.  

• Traumatické poranění mozku je příčinou 1/3 náhlých úmrtí a z hlediska počtu a 
závažnosti trvalých následků je na prvním místě mezi všemi traumaty.  

• Traumatické poranění mozku se vyskytuje v 149 případech na 100 000 obyvatel a je 
tedy na druhém místě hned za cerebro-vaskulárními onemocněními (cévní mozkové příhody). 
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Sborník byl vytištěn s přispěním firmy 
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