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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás přivítat v Hradci Králové na XIX. 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. Tomáš Česák, Ph.D. 
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Program XIX. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii 
28.3. – 30.3. 2012 

Hradec Králové, Nové Adalbertinum 
 

 
 

STŘEDA 28.3.2012 
 
Zahájení  10,00 – 10,30 hod.  
Předání Ceny Rudolfa Petra 
Přednáška laureáta      . 
 
I. blok    10,30 – 12,15 hod. 
Předsednictvo: S. Řehák, M. Vaverka 
 
1. K. Hodík (HK): Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad 
    pomocí ultrazvuku         15 min 
2.  P. Rejtar (HK): Zobrazovací metody v dětské neurochirurgii   15 min 
3. V. Dostálová (HK): Celková anestézie u  neurochirurgických výkonů  
    v dětském věku         15 min 
4. M. Vaverka (Olomouc): Encephalocéle nasoorbitalis- úskalí časné léčby 15 min  
5. K. Zadrobílek (HK): Vrozené vývojové vady páteře a míchy   15 min 
6. E. Brichtová (Brno): Neurochirurgická léčba kraniosynostóz   15 min  
Diskuse           15 min 
 

Oběd     12,30 – 13,30 hod.  
 
II. blok    13,30 – 14,50 hod. 
Předsednictvo: M. Sameš, J. Ventruba 
 
7. O. Teplý (České Budějovice): Patofyziologie cirkulace likvoru   10 min 
8. P. Rejtar (HK): Zobrazovací metody likvorové dynamiky   10 min  
9. J. Ventruba (Brno): Posthemoragický hydrocefalus u novorozenců  15 min  
10. P. Vacek (Plzeň): Principy léčby hydrocefalu drenážními systémy  15 min 
11. M. Sameš (Ústí n. L:): NPH – funkční testy     15 min 
Diskuse                15 min 
 
Přestávka s občerstvením  14,50 – 15,10 hod. 
    
III. blok    15,10 – 16,40                                                         
Předsednictvo: V. Smrčka, Z. Novák 
12. M. Smrčka (Brno): Arachnoidální cysty dětí a dospělých   15 min 
13. R. Lipina Ostrava): Endoskopická  léčba hydrocefalu    15 min  
14. Z. Novák (Brno): Role neuroendoskopie u nehydrocefalických lézí   15 min  
15. D. Krahulík (Olomouc): Řešení subdurálních kolekcí u dětí   15 min 
16. L. Jurák (Liberec): Komplikace léčby hydrocefalu    15 min  
Diskuse          15 min 
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Přestávka    16,40 – 16,50     
            
Seminář I.:     16,50 – 17,50 hod. 
Hydrocefalus  (kazuistiky)    
R. Lipina, M. Sameš, P. Vacek, K. Zadrobílek, Z. Novák, J. Ventruba 

 

 

Společenský večer v SPRINGFIELD CLUBU   20.00 hod.   
 

 
ČTVRTEK  29.3.2012 

 
IV. blok - Bolest    9,00 – 10,40 hod. 
Předsednictvo:  J. Náhlovský, D. Urgošík  
 
17. J. Hrubešová (HK): Léčba bolesti  ve vztahu k patofyziologii   15 min  
18. K. Zadrobílek (HK): Kraniofaciální neuralgická bolest    15 min 
19. V. Masopust (Praha.): Okcipitální stimulace - první zkušenosti  15 min 
20. V. Masopust (Praha):  Failed back surgery syndrom a neuromodulace 15 min 
21. D. Urgošík (Praha): Kraniální neuralgie v léčbě gama nožem   15 min 
22. J. Klener (Praha): Mikrovaskulární dekomprese trojklaného nervu  
      pro esenciální neuralgii trigeminu      15 min 
Diskuse          15 min 
 
Přestávka s občerstvením 10,40 – 11,00 hod. 
 
V. blok – Funkční neurochirurgie 11,00 – 12,15 hod. 
Předsednictvo:  Z. Novák, M. Smrčka 
 
23. Y. Mazurová (HK): Možnosti využití kmenových buněk v terapii  
      neurodegenerativních onemocnění      15 min 
24. M. Novotný (Bratislava): Princípy funkčnej neurochirurgie, deštrukčné  
      a neuromodulačné techniky – prehľad      15 min  
25. Z. Novák (Brno): Diagnostické metody funkční neurochirurgie   15 min 
26. M. Bednář (HK): Parkinsonova nemoc – „známá i neznámá“   15 min 
Diskuse          15 min 
 
Oběd    12,15 – 13,15 hod.  
 
VI. blok -   13,15-14,45 hod. 
Předsednictvo: M. Tichý, E. Ehler 
 
27. E. Ehler (Pardubice): Dystonie – definice, klasifikace, patofyzologie, terapie15 min 
28. I. Štětkářová (Praha.): Spasticita a léčba baclofenovou pumpou    15 min  
29. M. Tichý (Praha): Chirurgická léčba  spasticity – indikace, metodika,  
      operace a její efekt s časovým odstupem      15 min 
30. D. Urgošík (Praha): Funkční stereotaxe v léčbě extrapyramidových poruch 15 min 
31. P. Poczos (Paříž, F): Targeting the Subthalamic Nucleus for Deep Brain  
     Stimulation in patients with Obsessive-Compulsive Disorder   15 min 
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Diskuse          15 min 
 
Přestávka s občerstvením  14,45 – 15,15 hod. 
 
 
VII. blok - Epilepsie   15,15 – 16,30 hod. 
Předsednictvo: J. Chrastina, J. Klener 
 
32. J. Šimko (HK): Antiepileptika v neurochirurgii     15 min   
33. J. Chrastina (Brno): Funkční diagnostika epilepsie     15 min  
34. M. Mohapl (Praha): Chirurgická  problematika temporální epilepsie  15 min 
35.  J. Šroubek (Praha): Extratemporální epileptochirurgie a vagová stimulace 15 min 
Diskuse          15 min 
 
Přestávka   16,30 – 16,40 hod. 
 
Seminář II.:   16,40 – 17,40 hod. 
Funkční neurochirurgie      
D. Urgošík, M. Tichý, J. Chrastina, J. Šroubek, P. Poczos, M. Mohapl 
                                                            
 

Společenský večer v Restaurant grill Duran  20.00  hod.  

 
 

PÁTEK  30.3.2012 
 
VIII. blok – Periferní nervy 9,00 – 10,30 hod. 
Předsednictvo: P. Haninec, E. Zvěřina 
 
36. J. Brtková (HK): Zobrazení periferních nervů - metody a nálezy  15 min  
37. P. Haninec (Praha): Operační léčba poranění plexus brachialis  15 min  
38. E. Zvěřina (Praha.): Obecné principy léčby poranění nervů   15 min 
39. I. Holečková (Plzeň): Principy peroperační elektrofyziologie při revizi poraněných    
     periferních nervů         15 min 
40. P. Vachata (Ústí n. L.): Současné možnosti chirurgické terapie poranění  
      lícního nervu         15 min 
Diskuse          15 min 
 
Přestávka s občerstvením  10,30 – 11,00 hod.    

  
IX. blok    10,45 – 12,00 hod. 
Předsednictvo: M. Smrčka, M. Kanta     
 
41. V. Vybíhal (Brno): Syndrom karpálního tunelu a jeho operační léčba  15 min 
42. I. Humhej (Ústí n. L.): Syndrom útlaku n. ulnaris v oblasti lokte – možnosti chirurgického  
      řešení včetně endoskopických technik      15 min  
43. M. Kanta (HK): TOS – thoracic outlet syndrome    15 min 
44. J. Hradil (Liberec): Tumory periferních nervů     15 min 
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45. T. Hellmuth (Vysoké n. J.): Šlachové a svalové transpozice při poranění  
     periferních nervů         15 min 
Diskuse          15 min 
 
Závěr kurzu   oběd    12,30 hod. 
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1. obrázek - dítě
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1. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD POMOCÍ  
    ULTRAZVUKU  

 
K. Hodík  
Porodnická a gynekologická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Abstrakt nedodán. 
 
2. ZOBRAZOVACÍ METODY V DĚTSKÉ NEUROCHIRURGII 
 
P. Rejtar 
Radiodiagnostická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
     Správný postup při vyšetřování u dětí je preferovat použití neinvazivních metod, bez 
radiační zátěže se snahou nejkratším způsobem dospět k diagnóze. Nevhodné zvolení způsobu 
zobrazení vede často ke zbytečné radiační zátěži, falešně negativnímu výsledku vyšetření, 
zbytečné narkóze nebo zbytečnému stresování dítěte. V souvislosti s některými vyšetřovacími 
postupy  (CT, MR) jsou zmíněny i nežádoucí účinky některých používaných kontrastních 
látek. V úvahu je třeba brát i patologický stav, který chce klinik prokázat nebo vyloučit  
a zvolit tak optimální diagnostickou zobrazovací vyšetřovací modalitu 
Kontroverzní nativní snímek lebky je indikován při podezření na kraniosynostózu a obvykle 
jako vstupní vyšetření při traumatu lebky u dětí i dospělých. Sporná diagnostická výtěžnost 
těchto snímků je dokumentována četnými studiemi.  
Uveden přehled vhodnosti jednotlivých zobrazovacích modalit u VVV CNS včetně 
hydrocefalu, nádorů, traumatického postižení se specifickými změnami u syndromu týraného 
dítěte.   
 
 
3. CELKOVÁ ANESTÉZIE U  NEUROCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ V DĚTSKÉM  
    VĚKU 
 
V. Dostálová 
Klinika anesteziololgie, resuscitace a intenzivní medicíny LFUK a FN Hradec Králové 
 
Úvod:  Celková anestézie u neurochirurgických výkonů v dětském věku je podmíněna 
anatomickými a fyziologickými odlišnostmi u dětí, nezralostí jejich metabolického systému a 
s tím spojenou odlišnou farmakoterapií.  Neurochirurgické výkony jsou často indikovány pro 
řešení intrauterinní, porodní nebo genetické patologie,  tito pacienti trpí často vrozenou 
srdeční vadou nebo jinou genetickou anomálií, která může vlastní vedení anestézie ovlivnit.   
Příprava k výkonu: Předoperační vyšetření zdravého dítěte zahrnuje vyšetření pediatrem, další 
laboratorní nebo konziliární vyšetření vyplývají z povahy přidruženého onemocnění dítěte a 
typu a rozsahu výkonu. Předanestetické vyšetření po shrnutí dostupných informací o dětském 
pacientovi stanoví perioperační riziko, anesteziolog navrhne přípravu k výkonu, doporučí 
interval pro lačnění k zabránění rozvoje ketoacidózy  a  anxiolytickou medikaci.  
Vedení anestézie: Volba anestetik kopíruje odlišnou farmakokinetiku a možné nežádoucí 
účinky léků (např. epileptogenní účinek). Volumoterapie je vedena s použitím isotonických 
roztoků a prevence hypoglykemie u novorozenců. Hypertonický roztok NaCl je lékem volby 
v léčbě traumatické nitrolební hypertenze. Riziko vzduchové embolie v poloze v sedě je 
stejné jako u dospělých, ale zůstává vysoké i v poloze na zádech. Odtažení krve s bublinami 
vzduchu je u dětí technicky náročnější, někdy až nemožné . Změna polohy hlavy v  průběhu 
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operace může vést k endobronchiálnímu zasunutí rourky  a atelektáze jedné plíce, 
barotraumatu druhé plíce a hypoxemii dítěte. Použití tracheální rourky bez manžety může vést 
při nedostatečné fixaci k extubaci v průběhu výkonu. Vedení anestézie u výkonů 
s neurostimulací je závislé na věku pacienta, u dětí do tří let nepoužíváme propofol pro riziko 
rozvoje PRIS (propofol infusion syndrom). Pooperační nausea a zvracení jsou časté po 
kraniotomiích bez ovlivnění profylakticky podávaným ondansetronem. Operace při vědomí 
jsou možné po psychologické přípravě a zhodnocení kooperability dítěte u pacientů nad 11 
let. 
 
 
4. ENCEPHALOCÉLE NASOORBITALIS- ÚSKALÍ ČASNÉ LÉČBY 
 
M. Vaverka 
FNOL Olomouc 
 
Úvod. 
Encephalocele  (EC)  se v Evropě vyskytuje  s četností  1-3 /10 000  porodů, v Asii je častější.  
EC   bývá v 70% lokalisovaná okcipitálně   spojená s hydrocefalem.  
Vzácnější nasofrontálních  EC vznikají díky poruše vývoje   skeletu : membranosní čelní kost 
se formuje  ze zevní vrstvy dury,  čichová  je původu  endochondrálního a jejich spojení – 
foramen coecum je slabým místem potenciální herniace. 
Druhá  hypotéza je založena na persistenci spojení neurální trubice s obličejovým skeletem a 
pozdní uzávěr   vede k herniaci. 
Metoda: 
Kasuistika prezentuje  nasorobitální  EC s časnou poporodní intervencí díky nekvalitnímu 
kožnímu krytu. Na podkladě MR ve spolupráci  s plastikem byla provedena  resekce  EC , 
rekonstrukce tvrdé pleny  pomocí fascia lata a lalokový přesun pro  kožní kryt.  
Druhá fáze po půl roce vyřešila transciliárním minimálně invazivním přístupem dalším růstem 
vzniklou intraorbitální herniaci   přímou plastikou defektu orbity. Další  vývoj byl hladký 
s uspokojivým kosmetickým efektem a nástup školní docházky dítěte  byl nyní medializován.  
Diskuse:   
Řešení EC    se realizuje  v několika měsících  života , protože  časná intervence je náročná 
pro  obtížnou diferenciací jemných anatomických struktur ( ductus  nasolacrimalis…  ). 
Výrazný růst celé  nasofrontální oblasti může na jedné straně podmiňovat   rozvoj  další 
anomálie , na  straně druhé   vede ke spontánní korekci a kompenzaci počátečních asymetrií 
v poloze  očnic , víček atd. 
Závěr. 
Díky kvalitní  prenatální péči u nás  se neurochirurg setká s EC jen zřídka.Ve  sdělení je proto 
podán přehled klasifikace EC,  patofysiologie jejich vývoje, základní principy chirurgického 
řešení  a jsou  demonstrována úskalí  spojená s časnou  léčbou těchto anomálií. 
 
 
5. VVV PÁTEŘE A MÍCHY 
 
K. Zadrobílek, J. Jakubec  
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Vznik vrozených vad páteře a míchy souvisí s vývojem a uzavíráním neurální trubice a 
výojem segmentace a osifikace páteře. Příčiny jsou multifaktoriální, podílejí se vlivy 
prostředí, teratogeny, vlivy genetické, věk matky, abusus alkoholu, karence vitamínů... 
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Závažené vady bývají diagnostikovány prenatálně s možností ukončení gravidity při těžkém 
postižení plodu. Dominuje biochemická screening a UZ vyšetření.  
Může se jednat o izolované postižení páteře nebo o kombinaci s postižením neurální trubice. 
Některé vady jsou spojeny i s postižením ostatních systémů (např. GIT).  
Izolovaná postižení páteře vedou často k potížím s hybností a bolestem v pozdějším věku. K 
vývojovým vadám páteře patří anomálnie ve tvaru, počtu obratlů (anomálie C1,C2, 
hemivertevra, sakralizace, lumbalizace obratlů), spondylolýzy, listézy, komplexní vady 
například sakrální ageneze, Klippel-Feilův syndrom.    
Pro neurochirurgii jsou nejvýznamnějšími vadami poruchy uzavírání neurální trubice - 
rozštěpy páteře a míchy - spinální dysrafismy. Nejčastější dysrafismy se vyskytují v 
lumbosakrální oblasti. Základně můžeme dysrafismy rozdělit na spina bifida occulta, cystica a 
spina bifida aperta (meningomyelokéla, myelokéla). Některé okultní defekty mají jen význam 
kosmetický, jiné mohou mít závažné funkční následky. Závažné jsou okultní vady, které 
nejsou včas diagnostikovány a projeví až funkčním deficitem. Vzácnější dysrafismy se 
vyskytují v obl. C krajiny, CC přechodu a njevzácněji v obl. hrudní míchy.  
Pro terapii je důležité rozlišení otevřeného a zavřeného defektu a s tím souvidející načasování 
operace. U otevřených defektů je časná operace nezbytná, hlavním důvodem je prevence 
infekce.  
 
 
6. NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA KRANIOSYNOSTÓZ 
 
E. Brichtová, OˇZapletal, Z. Mackerle 
Neurochirurgické oddělení kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a LF 
MU Brno 
ˇOddělení dětské hematologie FN Brno    
 
První klinické popisy kraniosynostóz jsou známy již z dob Hippokrata a Galéna, moderní 
vědecké popisy anatomie lebečních švů a výsledných stavů jejich předčasného uzávěru 
pochází z první poloviny 19. století. Termín kraniosynostóza byl poprvé použit Virchowem 
v roce 1851. Kraniosynostóza je definována jako předčasný uzávěr jednoho nebo více 
lebečních švů se sekundárními změnami tvaru a/nebo objemu lebky. Absence lebečních švů 
během vývoje lebky vede k progresivním lebečním deformitám a možnému funkčnímu 
neurologickému postižení. 
   Incidence kraniosynostóz je udávána obecně kolem 1/2500 živě narozených dětí. Primární 
neboli prostá kraniosynostóza představuje předčasný uzávěr jednoho nebo více lebečních švů 
u dětí jinak zdravých. Prosté kraniosynostózy tvoří 90% všech kraniosynostóz. Zbývajících 
10% představují geneticky podmíněné kraniosynostózy, které se vyskytují jako součást 
kraniofaciálních syndromů s přidruženými vrozenými malformacemi (např. syndaktylie, 
polydaktylie, srdeční vady) a jsou nazývány syndromovými kraniosynostózami (M. Crouzon, 
Apertův syndrom, Carpenterův syndrom, Muenkeho syndrom, Pfeifferův syndrom, Saethre- 
Chotzenův syndrom a další). 
   Prosté (nesyndromové) kraniosynostózy se dělí na základě postižení jednotlivých lebečních 
švů. Skafocefalie neboli dolichocefalie představuje předčasný uzávěr sagitálního švu a je 
s výskytem 40-60% nejčastější formou prosté kraniosynostózy. Vyznačuje se úzkým a 
dlouhým tvarem lebky, v místě sagitálního švu je patrna hřebenová prominence a čelo bývá 
značně klenuté (frontal bossing). Klinocefalie neboli sedlová lebka označuje typ skafocefalie, 
při níž je vnější povrch lebky konkávní a v profilu má lebka sedlový tvar. Metopická 
kraniosynostóza představuje předčasný srůst metopické sutury a nazýváme ji trigonocefalií, 
jelikož se vyznačuje trojúhelníkovým tvarem lebky při pohledu shora. Lebka s předčasným 
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srůstem metopického švu má charakteristický tvar čela připomínající lodní kýl a nápadnou 
deformitou celé frontální a periorbitální oblasti. Jednostranný předčasný srůst koronárního švu 
nazýváme frontální plagiocefalií. Dochází k oploštění postižené poloviny čela, specifické 
deformaci orbity a nadočnicového oblouku (Harlekýnovo znamení). V důsledku 
oboustranného předčasného uzávěru koronární sutury vzniká krátká široká lebka - 
brachycefalie nebo též turicefalie - věžovitá lebka, která se nejčastěji vyskytuje jako součást 
kraniofaciálních syndromů, např. morbus Crouzon nebo Apertova syndromu. Jednostranné i 
oboustranné lambdové kraniosynostózy se vyskytují poměrně vzácně. Pachycefalií nebo též 
brachycefalií nazýváme oboustranný předčasný srůst lambdového švu, vyznačuje se typickým 
zploštěním záhlaví. Okcipitální plagiocefalii neboli jednostrannou lambdovou synostózu je 
nutné odlišovat od polohové plagiocefalie, která je dána predilekční polohou hlavy 
novorozence a nepatří mezi kraniosynostózy. Při pansynostóze dochází k předčasnému srůstu 
všech lebečních švů. Tento stav nazýváme oxycefalií. Oxycefalie neboli kónická hlava se 
vyznačuje vysokou, úzkou a krátkou lebkou s nevyvinutými paranazálními sinusy a mělkými 
orbitami. Většinou se vyskytuje jako součást kraniofaciálních syndromů.  
   Cílem operační léčby kraniosynostóz je uvolnění předčasně srostlých lebečních švů a 
uvolnění intrakraniálního objemu tak, aby byl zajištěn fyziologický vývoj mozkové tkáně a 
optimalizován tvar neurokrania.  

   Dříve používaná technika strip kraniektomie v průběhu předčasně zašlého lebečního švu se 
v současnosti jeví nedostatečnou jak z hlediska prevence retardace psychomotorického 
vývoje, tak především uspokojivého kosmetického efektu. Vlastní operační výkon je ve 
většině světových center specializujících se na danou problematiku v současnosti prováděn 
remodelační technikou, která spočívá v korekci deformity lebeční klenby přímo na operačním 
sále a nespoléhá tedy na další nejistý růst lebky. Na některých pracovištích jsou používány též 
výkony endoskopické či minimálně invazivní, například s implantací expandibilních pružin, 
nicméně remodelační výkony zůstávají zlatým standardem vzhledem k nejvyšší efektivitě. 
K fixaci remodelovaných kostních fragmentů kalvy slouží vstřebatelné dlahové systémy, které 
zaručují dostatečnou pevnost fixace v pooperačním období a současně umožňují pozdější 
další fyziologický růst lebky. K dosažení dostatečného efektu remodelačních operací je nutná 
jejich časná indikace a provedení, nejlépe mezi 4. - 6. měsícem života. To s sebou nese 
nutnost přesnější a časnější diagnostiky kraniosynostóz včetně genetického screeningu a 
odhalení hlubších vrozených vad. Pro určení závažnosti onemocnění a prognózy je 
v současnosti klíčovým provedení molekulárně genetického vyšetření k odhalení možné 
mutace v genu FGFR, především typu 2 a 3. 
   Operace malých dětí mezi 4.- 6. měsícem věku představují vyšší operační riziko, především 
díky větším krevním ztrátám při malém cirkulující objemu krve a nevyzrálosti 
hemokoagulačního systému. Riziku významných krevních ztrát a tím související nutnosti 
podávání krevních derivátů lze do značné míry předcházet komplexním hematologickým 
vyšetřením a individuální hematologickou předoperační přípravou s podáváním vitaminů, 
stopových prvků a erytropoetinu. 
   Objektivizace a hodnocení výsledků léčby je založeno na porovnávání tvaru lebky a objemu 
intrakraniálního prostoru. Klasickou, dvojrozměrnou metodou hodnocení je stanovování 
cefalického indexu. Cefalický index je dán poměrem šířky a délky lebky. Přesnější informace 
v  trojrozměrné rekonstrukci podává CT 3D vyšetření lebky, je však zatíženo poměrně 
vysokou radiační zátěží. Optimální alternativou se ukazuje využití 3D optických skenerů, 
kterými lze srovnat tvar lbi a objem nitrolebního prostoru před a po operaci bez radiační 
zátěže a potřeby celkové anestézie. 
   Včasná diagnostika a brzká operační léčba kraniosynostóz remodelační technikou 
s individuální hematologickou předoperační přípravou nejlépe zajišťuje další příznivý růst 
kalvy i fyziologický psychomotorický vývoj pacientů. 
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7. PATOFYZIOLOGIE CIRKULACE LIKVORU 
 
O. Teplý 
Neurochirurgické odd. Nemocnice České Budějovice a.s. 
 
Mozkomíšní mok (CSF)je za fyziologických podmínek čirá tekutina, která je tvořena uvnitř 
komorového systému mozku a odtud je transportována do subarachnoidálního prostoru. U 
dospělého člověka je přítomno asi 150 ml likvoru-7O ml uvnitř komor, zbytek 
v subarachnoidálním prostoru a v kanálu páteřním. Denní produkce u dospělého je asi 450 ml. 
Mozkomíšní mok má funkci mechanickou-omývá povrch mozku-mozek „plave“ uvnitř lebky, 
je likvorem nadlehčován a chráněn.  Dále mok slouží i k transportu metabolitů a hormonů–má 
tedy i funkci transportní. Pro lékaře představuje mok okno do CNS- při diagnostice 
nejrůznějších patologií používáme mok k biochemické analýze, cytologickému rozboru, 
kultivačnímu vyšetření, měření otevíracího tlaku. Mozkomíšního mok je z větší části tvořen 
v buňkách choroidálního, menší část likvoru je tvořena pasivně ultrafiltrací plasmy 
v ependymu. Důležitý je vztah mezi tvorbou CSF a intrakraniálním tlakem (ICP)-produkce 
mozkomíšního moku klesá až při vysokých hodnotách ICP. Mozkomíšní mok je při pulzaci 
mozku postupně posouván komorovým systémem do bazálních cisteren a odtud na konvexitu 
do arachnoidálních granulací, kde je reabsorbován. 
Arachnoidální granulace jsou chlopně umožňující neselektivní reabsorbci tekutiny do žilního 
systému.  Pokud je hodnota ICP nižší než  je tlak uvnitř mozkových splavů , k reabsorpci 
nedochází (dáno přítomností chlopní v granulacích), po překročení hraniční hodnoty ICP se 
reabsorbce zvyšuje linearně (produkce CSF při vysokém ICP naopak klesá). Vedle 
arachnoidálních granulací dochází k reabsorbci CSF také v extracelulárním prostoru mozku 
(význam při komunikujícím hydrocefalu) a podél hlavových nervů. 
Nerovnováha mezi tvorbou a vstřebáváním CSF vede k hydrocefalu. Jeho příčinou je 
obstrukce v určitém bodu cirkulace CSF. Je-li obstrukce v komorovém systému, jedná se o 
hydrocefalus nekomunikující, o komunikující hydrocefalus se jedná při překážce 
v subarachnoidálním prostoru. Překážka cirkulace moku může být vrozená (stenóza 
akvaduktu, atrézie foramen Luschke a Magendi, Chiariho malformace, 
encefalokéla,přítomnost arachnoidálních cyst) nebo získaná (infekce, krvácení, tumory, 
AVM). Zatímco při nekomunikujícím hydrocefalu zůstává normální směr toku CSF z komor 
do subarachnoidálního prostoru na konvexitách, u komunikujícího hydrocefalu je přítomen 
reverzní tok likvoru. 
Klinický obraz závisí na typu hydrocefalu, době trvání, zralosti mozkové tkáně, stavu 
lebečních švů a rychlosti jeho rozvoje. 
U akutního hydrocefalu, který se rozvíjí během 3-6 hodin (SAK, transtentorialní herniace při 
úrazech nebo dekompenzaci tumorů, náhlá obstrukce VP shuntu), dochází k nestejnoměrné 
dilataci komorového systému podle toho, jak rezistentní je okolní tkáň. Nejprve se rozšiřují 
frontální a okcipitální rohy postranních komor, při jejich dilataci se objevují trhliny 
v komorovém ependymu a mozkomíšní mok proniká refluxem do intersticia periventrilulární 
mozkové tkáně-vzniká otok. Tekutina je absorbována astrocyty v subependymální vrstvě. 
Edém mozku vede k poklesu lokálního CBF. 
U chronického hydrocefalu se uplatňují kompenzační mechanismy, které vedou k poklesu 
tlakového gradientu mezi komorami a mozkovou tkání. Patří sem růst lebky při nesrostlých 
švech, zmenšení mozkového cévního objemu a rozšíření mozkových komor (P=F/S).  
Zvýšený tlak v komorách vede k poranění ependymu a choroidálních plexů se snížením 
produkce CSF. Hlavní kompenzační mechanismus představuje tranventrikulární absorbce. 
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Periventrikulární bílá hmota atrofuje, dochází k destrukci axonů a ke ztrátě myelinu s 
následnou gliózou. Neurony zůstávají vzhledem k lepšímu krevnímu zásobení ušetřeny. 
 
 
8. ZOBRAZOVACÍ METODY LIKVOROVÉ DYNAMIKY  
 
P. Rejtar 
Radiodiagnostická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
     Zobrazování hydrocefalu u dětí má některé odlišnosti od zobrazování v dospělém věku.       
Znalost těchto odchylek umožní indikovat správnou zobrazovací modalitu, ze které lze 
efektivně získat maximum informací. Důraz je přitom kladen na radiační zátěž malých 
pacientů, u kterých jsou biologické účinky záření vyšší.  
Pomocí dopplerovské ultrasonografie lze prokázat časný rozvoj nitrolební hypertenze ještě 
před vznikem klinických projevů. Metoda je velmi subjektivně závislá na zkušenosti 
vyšetřujícího. Výhodou je jednoduchost a dostupnost vyšetření. Radiační zátěž je nulová. 
Dynamika cirkulace likvoru je popsána Monro-Kellieho rovnicí z počátku 19. století, která 
stanoví, že součet objemu mozku, krve a likvoru musí být konstantní při nezměněném objemu 
lebky a páteřního kanálu. Změna objemu jednoho kompartmentu vždy úměrně mění objemy 
ostatních kompartmentů při celkově nezměněném objemu. Samotné zhodnocení velikosti 
komorového systému a šířky subarachnoidálních prostor nedokáže vždy spolehlivě odlišit 
aktivní hydrocefalus od rozvíjející se mozkové atrofie. Teprve dynamika vývoje velikosti 
likvorových prostor a posuzování dopplerovských křivek zvýšila v osmdesátých letech 
přesnost diagnostiky hydrocefalu s nitrolební hypertenzí. Další zpřesnění metody v roce 1997 
přinesl „tlakový provokační test“, při kterém se během měření dopplerovského signálu zatlačí 
na velkou fontanelu. Na index rezistence mají vliv i další faktory - gestační stáří, srdeční 
výdej, některé srdeční vady, perzistující dučej, léky. Tlak na fontanelu během vyšetřování 
zjistí rezervní kapacitu likvorových prostor a odezvu průtoku mozkových tepen. Spolehlivě 
zhodnotí průchodnost Sylviova akveduktu. Tento tlakový provokační test významně zpřesní 
diagnostiku hydrocefalu ještě před rozvojem klinických příznaků. Z dalších metod autor 
hodnotí přínos dalších metod, CT a MR a posuzuje vzájemné výhody a nevýhody 
jednotlivých zobrazovacích modalit.  
 
Radiologická klinika  
Fakultní nemocnice  
500 05 Hradec Králové 
pavel.rejtar@fnhk.cz 
49 583 2555 
 
 
9. POSTHEMORAGICKÝ HYDROCEFALUS U NOVOROZENCŮ 
 
J. Ventruba 
Neurochirurgické oddělení KDCHOT , Dětská nemocnice FN MU Brno 
 
Posthemoragický hydrocefalus (PHH) - patologické zvýšení objemu mozkomíšního moku 
(likvoru) v dilatovaném komorovém systému (ventrikulomegalie) s postupným různě rychle 
narůstajícím zvýšením intrakraniálního tlaku. 
Vzniká buď poruchou vstřebávání moku, obstrukcí v místech svého proudění nebo nejméně 
často při jeho hypersekreci. Za normálních okolností je produkce likvoru (převážně v 
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choroidálních plexech postranních a IV. komoře, jen v malé míře v ependymální výstelce 
komor, v intersticiu či v obalech nervových kořenů intraspinálně) v rovnováze s absorbcí 
moku (v arachnoidálních klcích na povrchu mozku zasahujících do venózních sinů tvrdé 
pleny, něco málo se vstřebá i v choroidálních plexech komor či v lymfatickém systému). Za 
hodinu se tak vytvoří i vstřebá cca. 15-30ml moku. 
Posthemoragický hydrocefalus se vyskytuje nejčastěji u nezralých,  předčasně narozených 
dětí, často s hmotností méně než 1000g,  často z umělé reprodukce. Povšechná orgánová 
nezralost  těchto jedinců s nezralostí i jejich autoregulačních mechanismů jsou pak příčinou 
zakrvácení do mozkové tkáně /PVH – periventricular hemorrhage/ nebo i do komorového 
systému /IVH –intraventricular hemorrhage/. Nejčastěji postihuje subependym postranních 
komor (tzv. matrix germinativa) a to mezi čelními rohy postranních komor a hlavou nukleus 
caudatus, kde později dochází k nekróze a rozpadu mozkové tkáně a vzniku různě velkých 
periventrikulárních pseudocyst. Krvácení je zpravidla žilní a může se provalit do komor, kde 
způsobí většinou částečný hemocefalus jedné, obou, vyjímečně i všech komor. Tak může 
krevní koagulum  uzavřít např. i vchod ze III. komory do Sylviova mokovodu a dát vzniku 
hydrocefalu obstrukčnímu. Častěji však krevní rozpadové produkty způsobí na stěnách komor 
drobné fibrotické změny s důsledkem vzniku tzv. aseptické ventrikulitidy. Krev nebo její 
rozpadové produkty zatečené do basálních cisteren v nich pak způsobují adhezívní 
arachnoiditidu. Následkem těchto patofyziologických  pochodů se může rozvinout vnitřní 
komunikující nebo i obstrukční posthemoragický hydrocefalus s klinickými projevy 
zvýšeného intrakraniálního tlaku. Je nutno podotknout, že i u zralých, v termínu narozených 
dětí, může dojít k drobnému zatečení krve intrakraniálně, ale to se zpravidla vůbec klinicky 
neprojeví a unikne pozornosti klinika i vyšetřovacích metod (sona). Naopak nezralé děti 
narozené před 34. týdnem gestace ke krvácení náchylné jsou často postiženi vznikem 
posthemoragického hydrocefalu, většinou v přímé úměře k tíži intrakraniálního krvácení. 
Klinicky se PHH projeví buď hned po porodu nebo i po 2 – 3 týdnech, a to  neprospíváním 
dítěte, jeho obtížnou nutricí, napnutou vyklenující se a na pohmat tuhou fontanelou, 
 postupným nárůstem obvodu hlavy (převažuje růst mozkové části nad obličejovou). Žíly 
skalpu jsou rozšířené, na pohled nápadné, je patrná tendence k rozestupu lebních švů, 
klasikové popisují poklep „nakřáplého hrnce“ (Macewenovo znamení). Není výjimkou 
konvergentní strabismus, jako projev parézy n.VI (abducentu), tedy nejcitlivějšího hlavového 
nervu na zvýšení tlaku v nitrolebí. Tzv. „sunset sign“ – příznak zapadajícího slunce se 
většinou objevuje až u kojenců. Dítě může mít i nepravidelnosti dechové s možností 
apnoických pauz. 
První a i v dalším průběhu sledování je nejčastější diagnostickou metodou  sono vyšetření 
mozku přes velkou fontanelu (s možností Dopplerovské ultrasonografie). Může být doplněno 
nestandardními vyšetřeními přes malou fontanelu (je-li ještě otevřena) nebo  přes šupinu 
temporální kosti - tzv. „temporální okno“. Velikost komor se měří většinou na úrovni for. 
Monroe a za normální se ještě považují hodnoty do 4mm, nad 5mm se již začíná mluvit o 
ventriculomegalii. Stejně tak normální šířka subarachnoidálních prostorů se udává do 4mm, 
zvětšená nad 5mm. Další diagnostickou možností je provedení nativního vyšetření CT mozku. 
Významnou nevýhodou tohoto vyšetření je  nutnost celkové anestézie a zejména  zatížení 
novorozence rtg zářením. Pro přesnější posouzení anatomických poměrů (zvláště v zadní 
jámě lební) je výtěžnější vyšetření magnetickou rezonancí (MR). To však vyžaduje narkózu 
ještě podstatně delší. 
Léčba posthemoragického hydrocefalu je zpočátku vždy konzervativní s podáváním diuretik 
(Diluran), často však s nutností časného operačního zavedení ventrikulárního katetru 
s Ommaya rezervoárem uloženým v podkoží (tzv. portu). Opakovanými punkcemi 
hemoragického moku (1-3x denně) z komůrky portu  se chrání mozek odlehčením 
hydrocefalu až do doby, kdy se buď obnoví normální proudění mozkomíšního moku a 
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přechodná dilatace komor ustoupí, nebo se likvor postupně „vyčistí“ a bude možné provést 
implantaci ventriculo-peritoneálního shuntu, aniž by hrozila obliterace jeho ventilu 
rozpadovými produkty proběhlého krvácení. Pokud přetrvává tříkomorový hydrocefalus 
s malou IV.komorou, pak je namístě indikovat místo V-P shuntu  endoskopickou 
III.ventriculocisternostomii (ETV – endoscopic third ventriculostomy). Teprve tehdy, pokud 
ETV nezajistí dostatečné oddrénování komor a nadále přetrváva ventrikulomegalie s  
klinickými příznaky intrakraniální hypertenze, je i zde  indikovaná následná zkratová operace 
V-P shuntem.   
Autor ve svém sdělení uvádí praktické poznatky a zkušenosti při léčbě těchto nemocných. 
 
 
10. PRINCIPY LÉČBY HYDROCEFALU DRENÁŽNÍMI SYSTÉMY 
 
Vacek P. 
Neurochirurgické oddělení, LF UK a FN v Plzni 
 
Do konce 19. století léčba „vody v mozku“ spočívala spíše v observaci než v jakékoliv 
intervenci. Jako první popsal a dokumentoval hydrocefalus Hippocrates (5. století př. n. l.), 
další popis a vymezení této jednotky přidal Galen (130-200 n. l.), který ale věřil, že tento stav 
je způsoben spíše extraaxiální akumulací likvoru než rozšířením komor. Vesalius (1514-1564) 
již přesně popisuje, že při hydrocefalu se likvor hromadí v mozkových komorách, Thomas 
Willis potom v r. 1664 jako první tvrdil, že likvor je produkován choroidálním plexem. V r. 
1701 Pachioni popsal arachnoidální granulace, v té době ještě chybně jako zdroj likvoru. Díky 
nepochopení patofyziologie hydrocefalu veškeré první pokusy o jeho léčbu v této době 
končily nezdarem. 
V r. 1825 Magendie jako první popsal cirkulaci likvoru v CNS, milníkem této problematiky 
byl potom anatomický atlas autorů Key A. a Retzius G. s detailním popisem 
subarachnoidálních prostorů, cisteren a cirkulace likvoru. Paralelně s těmito poznatky se 
objevily první úspěšné terapeutické postupy. V r. 1891 Quincke první popsal lumbální punkci, 
Mikulicz se pokusil drénovat postranní komoru do subgaleálního nebo subdurálního prostoru, 
Cushing navrhl drenáž lumbálních subarachnoidálních prostor do peritoneální dutiny. Dandy 
v r. 1918 zavedl do léčby oboustrannou plexektomii, později ventrikulostomii III. komory 
skrze lamina terminalis, kterou dále zdokonalili Stookey a Scarf.  
Rozvíjely se i snahy drénovat likvor do jiné kavity v lidském těle, ale tato éra neurochirurgie 
začala reálně až v r. 1952 zavedením prvních ventilů a biokompatibilních syntetických 
materiálů. V této době publikovali zprávu o první úspěšné ventrikulojugulární drenáži Nulsen 
a Spitz, ve spolupráci s Johnem Holterem, otcem dítěte s hydrocefalem. Použili ventil 
s kuličkovou chlopní - dodnes nejčastěji užívaný typ. Přibližně ve stejné době Pudenz vyrobil 
ventil se silikonovou chlopní. V dalších 60 letech bylo vyvinuto více než 150 typů ventilů pro 
léčbu hydrocefalu, nicméně technické a fyzikální komplikace následující po jejich implantaci 
stále dosahují nemalých procent. 
Technicky můžeme ventily  rozdělit do tří hlavních skupin: 1. ventily s pevně nastaveným 
otevíracím tlakem, 2. ventily s nastavitelným otevíracím tlakem, 3. hydrostatické ventily. Do 
první skupiny patří ventil se silikonovou chlopní, dále ventil s membránovou chlopní a ventil 
s kuličkovou chlopní, dnes nejvíce používaný pro nejvyrovnanější průtokové vlastnosti.  
U ventilů ve druhé skupině máme určitou možnost v přizpůsobování otvíracího tlaku 
potřebám pacienta i po operaci. Z fyziologie ale víme, že u zdravého člověka v horizontální 
poloze má intraventrikulární tlak hodnotu cca 10 cm vodního sloupce, zatímco ve vertikální 
poloze klesá k lehce negativním hodnotám. Ventily v prvních dvou skupinách ale propouští 
likvor v obou polohách při stejném otvíracím tlaku, takže otvírací tlak, umožňující udržet 
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intraventrikulární tlak ve fyziologických hodnotách v horizontální poloze, v poloze vertikální 
nestačí kompenzovat hydrostatický sloupec vody a výsledkem je předrenovaný pacient. 
Rozvoj overdrainage syndromu totiž souvisí především s vertikální polohou, ve které tráví 
aktivní člověk 2/3 dne, u dětí se k tomu navíc přidává jejich rychlý růst v prvních letech 
života. 
Tento problém se snaží řešit ventily skupiny třetí. Patří sem ventily velmi odlišných 
konstrukcí, hlavní skupiny tvoří ventily tzv. průtokově řízené, ventily s antisifonovým 
mechanismem a ventily gravitační. První dva typy mění svůj otvírací tlak buď v závislosti na 
tlaku likvoru v komorovém katetru nebo rozdílnou plochou membrány na vtokové a výtokové 
části antisifonové konstrukce, která zmírňuje sílu distálního sacího efektu vodního sloupce 
v peritoneálním katetru. Pouze třetí typ hydrostatických ventilů ke změně otvíracího tlaku při 
změnách polohy pacienta využívá gravitaci a otvírací tlak zvyšuje plynule během 
vertikalizace pacienta. U gravitačních ventilů, patřících do této skupiny, je toto umožněno 
využitím těžké tantalové kuličky, která ve vertikální poloze zvyšuje svou vahou otvírací tlak 
ventilu. Poslední 3 roky je na trhu k dispozici i programovatelná gravitační jednotka, která by 
mohla významně přispět ke snížení počtu předrenovaných pacientů s drenáží hydrocefalu. U 
novorozenců by se mohla v ideálním případě stát ventilem, který by bez výměny dobře 
drénoval komorový systém až do dospělosti. 
Všechny v současnosti používané ventily pracují v podstatě na jednoduchém mechanickém 
principu závisejícím na rozdílu mezi intrakraniálním a intraabdominálním (intraatriálním) 
tlakem. Při současných technických možnostech je logickým pohledem do budoucnosti ventil 
elektronický, pracující na principu měření intraventrikulárního tlaku. V současné době 
probíhají první klinické zkoušky s ICP čidlem zakomponovaným do komůrky drenážního 
systému s telemetrickým výstupem (ShuntSensor®). 
 
 
11. NPH – FUNKČNÍ TESTY 
 
M. Sameš, T. Radovnický 
Neurochirurgická klinika, Univerzita J.E.Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
 
Úvod 
Normotenzní hydrocefalus (normal pressure hydrocephalus – NPH) je chorobou osob vyššího 
věku, která vede k postupné invalidizaci pacientů. Důležitá je proto přesná a včasná 
diagnostika a léčba. NPH se vyskytuje ve vyšším věku, kdy se objevují neurodegenerativní 
onemocnění (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, etc.), která mohou NPH 
imitovat. Diferenciální diagnostika NPH oproti těmto chorobám je obtížná. V diagnostice 
NPH je důležitý soulad klinického i grafického obrazu a  likvorodynamických testů. Klinické 
projevy NPH jsou známé - triáda poruchy chůze, kognitivního deficitu a inkontinence. Tíže a 
přítomnost jednotlivých příznaků je variabilní, nejzávažněji a nejdříve je zpravidla postižena 
chůze. Základní screeningové grafické vyšetření je CT mozku, které u pacientů s NPH zobrazí 
dilataci komorového systému. To je sice velmi senzitivní, ale nedostatečně specifické. Stejný 
obraz může být totiž přítomen u pacientů s korovou atrofií (tzv. hydrocefalus e vacuo). MR 
mozku a její modality (DTI, volumetrie, spektroskopie, etc.) mají sice potenciál poskytnout 
další cenné informace, ale dosavadní vědecké práce jsou často s protichůdnými závěry a 
validita vyšetření je tedy prozatím sporná. Základním vyšetřením v diagnostice NPH zůstávají 
likvorodynamické testy. Mezi základní testy patří lumbální infuzní test, tap test a dočasné 
zavedení lumbální drenáže. Konkrétně které testy se k diagnostice používají, záleží na 
zvyklostech a zkušenostech daného pracoviště, možná je i jejich kombinace. Jasné a široce 
akceptované doporučení neexistuje. 
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Lumbální infuzní test (LIT) 
Tento test je založen na provedení lumbální punkce s následným měřením 
likvorodynamických parametrů. V diagnostice NPH jej uvedl Katzman. Provede se obvyklá 
lumbální punkce se změřením bazálního tlaku likvoru. Ten by u nemocných s NPH neměl být 
vyšší než 18 mm Hg. Poté se sleduje tlak mozkomíšního moku za kontinuální infuze 
fyziologického roztoku rychlostí 1,5 ml/min. Dříve se kladl důraz na měření tlaku po dobu 10 
minut. Z tohoto měření získaná hodnota, tzv. přírůstek tlaku, se však ukázala v diagnostice 
NPH jako insuficientní. V současnosti je preferováno měření tzv. výtokového odporu 
(resistence to outflow – Rout). Při měření Rout je fyziologický roztok infundován až do 
dosažení plateau tlaku likvoru. Hodnotu Rout získáme odečtením hodnoty bazálního tlaku 
likvoru od hodnoty plateau, toto pak vydělíme rychlostí infuze. Hraniční hodnota Rout je 
otázkou diskuzí a záleží na konkrétním pracovišti. Nejčastěji udávaná hodnota rozmezí je 10 
mmHg/ml/min. Na našem pracovišti máme nejlepší zkušenosti s hodnotou nad 11 
mmHg/ml/min. Pokud tlak likvoru během testu přesáhne hranici 50 mm Hg, je test ukončen a 
považován za pozitivní. LIT nám poskytne validní informace o likvorodynamických 
poměrech u vyšetřovaného pacienta, nicméně nezískáme představu o klinické reakci na 
implantaci shuntu. Další 2 metody jsou založeny právě na tomto principu. 
 
Tap test 
Tap test je založen na lumbální punkci se změřením bazálního tlaku likvoru stejně jako při 
LIT. Následuje odpuštění určitého objemu mozkomíšního moku. Množství odpuštěného 
likvoru se různí dle pracoviště. Nejčastěji se jedná o 30 – 50 ml. Zpravidla po 3 hodinách 
proběhne testování chůze a kognitivní složky pomocí neuropsychologických testů. Pokud 
nastane klinické zlepšení (nejčastěji definované alespoň o 20%), je tap test považován za 
pozitivní a je indikována implantace shuntu. 
 
Lumbální drenáž 
Tato metoda je založena na simulaci likvorodynamických podmínek po implantaci shuntu 
s následným klinickým testováním pacienta. Metoda se opět modifikuje dle pracoviště, 
nicméně nejčastěji je lumbální drenáž zavedena 2 – 3 dny s derivací cca 150 ml likvoru za 
den. Po této době probíhá testování chůze a neuropsychologické testování. Při zlepšení 
pacienta je indikována implantace shuntu. Nevýhodou této metody je částečná imobilizace 
pacientů vyššího věku po dobu několika dnů a vyšší procento infekčních komplikací než při 
jiných testech. 
 
Další metody 
Mezi další testy patří v dnešní době již méně používané přímé měření intrakraniálního tlaku 
čidlem či měření tlaku likvoru pomocí komorové drenáže. Sleduje se četnost a amplituda B-
vln, tedy krátkodobých elevací intrakraniálního tlaku. Ukázalo se však, že tato měření mají 
spornou validitu. Navíc tato vyšetření s sebou nesou nezanedbatelnou invazivitu (nutnost 
trepanace). 
 
Závěr 
Diagnostika normotenzního hydrocefalu je stále kontroverzní kapitolou. Názory se liší 
pracoviště od pracoviště. Důležitá je kritická analýza vlastních výsledků s ev. úpravou 
diagnostického algoritmu. 
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2. OBRÁZEK - HYDROCEFALUS
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12. ARACHNOIDÁLNÍ CYSTY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 
 
M.Smrčka, V.Vybíhal, E.Brichtová*, J.Ventruba* 
Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU 
Klinika dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie, FN Brno, LF MU* 
 
Mozkové arachnoidální cysty (MAC) jsou nahromaděním tekutiny podobné mozkomíšnímu 
moku (CSF) ohraničené arachnoideou. Poprvé byly popsány Brightem v roce 1831 jako 
serózní cysty ve spojení s arachnoideou. MAC představují přibližně 1% všech 
intrakraniálních expanzivních lézí. Jednou z nejvíce akceptovaných hypotéz vzniku MAC je 
jejich embryonální původ, kdy vznikají dysgenezí během embryonálního vývoje SAS, které 
se formují ve 4. měsíci. Vznikají tzv. „hydraulickou disekcí“, kdy po perforaci stropu 4. 
komory začíná CSF proudit z primitivního komorového systému do cisterna magna a oddělí 
od sebe arachnoideu a piu mater. Další hypotézy  předpokládají, že ke vzniku MAC dochází 
na podkladě sekrece substancí do SAS z venózního systému. Někteří autoři se domnívají, že 
MAC vznikají sekundárně při fokální mozkové hypoplázii. Mohou vzniknout ale i 
sekundárně, například po traumatu, zánětu aj. Postihují častěji muže než ženy. Větší část 
MAC se manifestuje během prvních dvou dekád života. Supratentoriálně bývá lokalizováno 
přibližně 70% MAC. Nejčastěji se vyskytují v temporální oblasti. 
Mechanismus, proč cysty začínají expandovat a stávají se symptomatickými, není dosud zcela 
jasný. Jednou z možností je v případě komunikujících MAC mechanismus jednocestné 
chlopně, kdy se tekutina dostává dovnitř cysty prostřednictvím arteriálních pulzací. Další 
zvažovanou možností na základě vyšetření elektronovou mikroskopií je přímá sekrece 
tekutiny z výstelky cysty s nálezem mikroklků buněk vnitřní výstelky cysty. Za méně 
pravděpodobný se pak považuje osmotický gradient indukovaný díky akumulované 
intracystické tekutině. 
Ze zobrazovacích metod je u MAC nejčastěji využívána CT a MR.  MR má oproti CT řadu 
výhod – pomáhá v diferenciální diagnostice, např. ve vyloučení cystického tumoru, dovoluje 
přesné zhodnocení anatomických poměrů a naplánování místa vytvoření stomie.  
MAC temporální oblasti jsou klasifikovány podle Galassiho na základě CT obrazu do 3 typů . 
I. typ je malá bikonvexní MAC lokalizovaná temporobazálně, nechová se většinou 
expanzivně a na CT cisternogramu bývá prokázána komunikace se SAS. V případě II. typu 
MAC zaujímá proximální a střední část Sylviovy rýhy, částečně komunikuje se SAS. III. typ 
pak vyplňuje celou Sylviovu rýhu, působí přetlak středočárových struktur, vyklenování 
šupiny temporální kosti a minimálně komunikuje se SAS. MAC zadní jámy lební jsou podle 
Araie a Sata rozděleny na retrocerebelární (středočárové či hemisferické) a na lokalizované 
v oblasti mostomozečkového koutu. 
Někteří autoři našli zvýšený ICP u pacientů s většími MAC u dětí a normální ICP u menších 
MAC. Naopak jiní nalezli normální ICP u všech pacientů. Naměřený ICP neměl vliv na 
stupeň redukce objemu MAC a na výsledný klinický stav. Autoři si myslí, že tlak uvnitř MAC 
může být vyšší než v okolí a symptomy mohou být způsobeny tlakovým gradientem, nebo se 
jedná o změnu poddajnosti (kompliance) mozku, která pak alteruje dynamiku ICP.  
Většina MAC je asymptomatických. Symptomatické MAC se projevují celým spektrem 
klinických příznaků, ať už nespecifických (např. bolesti hlavy) či specifických (fokálních). 
Tyto příznaky bývají způsobeny kompresí či iritací přilehlých struktur, mass efektem či 
poruchou cirkulace mozkomíšního moku. MAC mohou způsobit podle některých autorů i 
kognitivní či metabolický deficit, ovlivnit mozkovou perfúzi. Velice specifickou, ale vzácnou 
klinickou manifestací je u dětí tzv. syndrom kývavé panenky, kterým se projevují supraselární 
MAC. Kromě toho se mohou manifestovat poruchami funkce hypofýzy nebo příznaky 
z komprese zrakových nervů. MAC lokalizované v zadní jámě lební jsou často doprovázeny 
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hydrocefalem kvůli obstrukci cirkulace CSF. Pro temporální MAC je charakteristické, že se 
mohou projevit intracystickým krvácením s případným vznikem subdurálního hematomu, 
často po lehkém traumatu. Příčinou je přítomnost probíhajících cév v MAC, které jsou 
náchylné k ruptuře. Spontánní ruptury MAC mohou být pak doprovázeny vznikem 
subdurálních hygromů. V literatuře jsou i zmínky o spontánní regresi MAC, často asociované 
s traumatem mozku. Jako mechanismus je pak předpokládáno vytvoření  komunikace se 
subdurálním prostorem nebo SAS, kde dochází ke vstřebávání.  
MAC, které se projevují symptomy zvýšeného intrakraniálního tlaku či fokálními příznaky, 
jsou indikovány k chirurgické léčbě. Zvažovány k intervenci bývají i asymptomatické MAC 
s progredující velikostí na vyšetřeních zobrazovacími metodami z důvodu možné komprese 
okolních struktur a rizika vzniku intracystického či subdurálního krvácení. Nicméně názory 
na léčbu progredujících asymptomatických MAC se různí. 
Není ani zcela jednotný názor na způsob chirurgického ošetření MAC. V úvahu přichází 
punkce, otevřená operace s částečnou resekcí její stěny, endoskopický výkon nebo zavedení 
CPS, popřípadě cystosubdurálního shuntu . Punkce cysty je minimálně invazivní výkon, ale je 
zatížena vyšším procentem selhání. V současné době bývá preferovanou metodou 
endoskopická fenestrace cysty. Její výhodou je minimální invazivita, poměrně vysoká 
úspěšnost, ale nelze ji použít u zcela všech MAC. Výhodou implantace CPS je její 
bezpečnost, jednoduchost a univerzální použití, ale nevýhodou jsou možné revize pro selhání 
systému, nemožnost ošetřit multilokulární cysty a přidružené léze. Vyšší procento revizí bylo 
zaznamenáno v případě použití ventilů neprogramovatelných. Výhodou otevřené operace je 
možnost jejího širokého použití, dobrá orientace v operačním poli, ošetření případné 
přidružené léze, nevýhodou ale větší invazivita a riziko možných komplikací spojených 
s extenzivním výkonem. Použitá metoda by měla být vhodně indikována se snahou o použití 
minimálně invazivních technik. Možná je i kombinace jednotlivých technik, například 
otevřená mikrochirurgická operace s endoskopickou asistencí. Jiní autoři kombinují 
endoskopickou techniku s implantací CPS (u dětí). Důvodem je dosažení kolapsu MAC. Po 
jeho dosažení postupně zvyšují přepouštěcí tlak ventilu na maximum a snaží se následně 
shunt extrahovat. To se jim podařilo u 60% pacientů. V případě supraselárních cyst někteří 
autoři doporučují duální endoskopickou fenestraci – provedení cystocisternostomie společně 
s cystoventriculostomií. U multilokulárních cyst bývá endoskopická terapie nejméně úspěšná 
a je prospěšná především jako nástroj ke zjednodušení anatomické situace. Většinou je pak 
následována implantací CPS. V některých případech je vhodnou pomůckou navigace.Další 
možností je použití peroperačních zobrazovacích metod (MR, CT, sonografie), z nichž 
nejdostupnější je samozřejmě použití ultrazvuku. 
Podle některých autorů je korelace mezi zlepšením klinických obtíží a nálezu regrese velikosti 
MAC na zobrazovacích metodách, ale podle některých nemusí regrese velikosti MAC na 
zobrazovacích metodách znamenat ústup klinických obtíží a naopak. V případě současného 
výskytu hydrocefalu pak bývají lepší výsledky u pacientů bez hydrocefalu než u pacientů 
s asociovaným hydrocefalem. 
 
 
13. ENDOSKOPICKÁ  LÉČBA HYDROCEFALU 
 
R. Lipina 
Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
Endoskopická léčba hydrocefalu je dnes indikována jako metoda první volby v případě 
obstrukčního hydrocefalu. Obstrukce je nejčastěji lokalizována v oblasti Sylvijského 
mokovodu, ale může být i  v oblasti třetí, čtvrté, méně často postranní komory a dále v oblasti 
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výtokových částí čtvrté komory.  Dle lokalizace obstrukce je pak indikován způsob 
endoskopického řešení. 
Nejčastěji prováděným  endoskopickým výkonem je endoskopická ventrikulo-cisternostomie  
3.komory (dále jen EVS). Principem výkonu je vytvoření otvoru ve spodině 3. komory a   tím   
komunikace mezi komorovým systémem a subarachnoidálními prostory. EVS je rychlý a 
relativně bezpečný výkon, jehož hlavní indikací  je  nekomunikující hydrocefalus, s 
překážkou lokalizovanou v oblasti Sylvijského mokovodu  nebo 4. komoře. Úspěšnost léčby  
se v závislosti na typu hydrocefalu   pohybuje v rozmezí 50-94%, s nejlepšími výsledky v 
případech  stenosy mokovodu, nižší  úspěšnost je u  malých dětí. Bezprostřední komplikace 
výkonu, které se pohybují v rozmezí 7-14 %, jsou sice vyšší než u zkratových operací, většina 
komplikací je však přechodných. Pozdní komplikace po úspěšné EVS jsou na rozdíl od 
zkratových operací minimální a  zahrnují vlastně jen obliteraci  vytvořeného otvoru, které se 
klinicky projeví opětovnou progresí hydrocefalu. Řešením je pak opakování EVS nebo 
zkratová operace. 
K dalším endoskopickým výkonům prováděným pro  hydrocefalus  patří  zprůchodnění 
Sylvijského mokovodu, většinou spojené s provedením EVS, marsupializace a resekce 
cystických  expanzí (koloidní cysty, arachnoidální cysty), biopsie nebo  exstirpace nádorů 
komorového systému, většinou spojená s provedením EVS. 
Endoskopická technika vytlačila  dříve užívané chirurgické metody léčby obstrukčního 
hydrocefalu, ke kterým kromě zkratových operací patřila Torkildsenova drenáž, stereotaktická 
kanylace mokovodu (Bretova drenáž) a  otevřená perforace lamina terminalis 3. komory 
(Stookeyho-Scarffova operace).  
 
 
14. ROLE NEUROENDOSKOPIE U NEHYDROCEFALICKÝCH LÉZÍ  
 
Z. Novák 
Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.Anny v Brně  
 
Obecné indikace neuroendoskopických výkonů 
 
Hydrocefalus  
 
Cysty - arachnoidální cysty, intraparenchymové cysty, středočárové cysty (expanzivně 
se chovající cysta septa pellucida, cysta cavum Vergae, cysta veli interpoziti)  
 
Tumory - intraventrikulární 
Předoperační plánování : lokalizace a způsob růstu nádoru, typ plánované operace a umístění 
elokventních oblastí (endoskopický odběr histologie u tumoru postihující komorový systém 
na straně dominantní hemisféry s blokádou foramen Monroi ze strany hemisféry 
nedominantní přes septostomii s řešením blokády cirkulace moku mozkomíšního). 
Transfrontální transkortikální přístup : tumory postihující třetí komoru, oblast frontálního 
rohu a cella media komory postranní. Endoskopický obraz třetí komory záleží na průběhu 
zvolené trajektorie, která je odlišná pro přední (lamina terminalis), zadní (pineální oblast , 
okolí mokovodu) a střední část třetí komory (ETV).  
Occipitální přístup : trigonum postranní komory, temporální roh podél jeho dlouhé osy, oblast 
cella media. 
Jiné přístupové cesty - například transtemporální - nejčastěji cestou gyrus temporalis medius. 
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Zvolený přístup by měl umožnit i konverzi na otevřenou mikrochirurgickou operaci, a to jak 
v téže operační době s endoskopickým výkonem, tak s odstupem v závislosti na řešení 
intrakraniální hypertenze a biologickém charakteru expanze. 
Výkony v oblasti 4. komory - především pro endoskopicky asistované a kontrolované 
mikrochirurgické intervence, inspekci 4. komory včetně ústí akveduktu a laterálních recessů.  
Pineální oblast - histologická verifikace patologického procesu, zajištění průchodnosti 
mokových cest, zmenšení rozsahu pineálního tumoru, možnost odběru mozkomíšního moku 
na tumorové markery - AFP, HCG , ventrikuloskopický staging - před operací nepopsaná 
diseminaci tumoru v komorovém systému. 
Nemocní s maligním onemocněním a rozvojem hydrocefalu - identifikace metastatického 
rozsev primárního tumoru ve stěnách komorového systému (nemusí být patrný při 
předoperačním vyšetření CT nebo i MRI. 
 
Tumory - cystické 
Riziko stereobiopsie - krvácení do cystické dutiny. Endoskopický odběr pod kontrolou zraku - 
diagnostická validita a bezpečnost odběru, endoskopická fenestrace cysty do komorového 
systému , resekce tumorosního knofíku u některých cystických lézí (některé cystické 
astrocytomy, angioretikulom), zavedení drenáže cysty pod endoskopickou kontrolu 
s napojením na reservoár (Rickham, Ommaya), resekceintracystických sept.  
Volba přístupu - předoperační navigace :  fenestrace cysty do komory, možný i přístup opačný 
-  komunikace z komory do cysty.  
 
Intraparenchymové tumory  

Endoskopické intervence u solidních tumorů mozku jsou omezené pro nepřítomnost 
preformované cystické dutiny nebo jiného vhodného prostředí pro vlastní neuroendoskopický 
zákrok , výjimečně možnost u hluboko uloženého tumoru s centrální nekrotickou složkou 
aspirace nekrotických hmot a biopsie mimo nekrotické tkáně. Další výhodou je přímá zraková 
kontrola při vlastní biopsii nádorové tkáně, především s ohledem na cévní zásobení tumoru 
nebo cévní struktury v jeho okolí. Navíc je možno využít vztahu tumoru ke komorovému 
systému a jeho vyklenování intraventrikulárně . 
 
Intracerebrální hematom, hemocefalus 
Provalení intracerebrálního krvácení do komorového systému - důsledky: 
V akutní fázi bezprostředně po vzniku krvácení - blokáda mokových cest krevními koaguly se 
vznikem obstrukčního hydrocefalu 
V následujícím období rozvoj hydrocefalu při tvorbě pablán intraventrikulárně, vznik 
izolovaných kompartmentů mozkových komor, vznik infekce s rizikem potencovaným 
například dlouhodobě zavedenou komorovou drenáží a systémovými infekty .  
Endoskopická operace intracerebrálního hematomu - minimálně invazivní výkon, možnost 
aspirace koagul pod kontrolou zraku s hemostasou. V případě nitrokomorového krvácení je 
možno pod kontrolou zraku odsátím koagul uvolnit cesty mokové cirkulace a pojistit 
septostomií a endoskopickou třetí ventrikulostomií pojistit volný tok mozkomíšního moku.. 
 
Kraniocerebrální traumata  
Endoskopie v neurotraumatologii řeší některé z následků kraniocerebrálních traumat, zvláště 
pak fraktury base lební, intracerebrální hematomy a poúrazový hydrocefalus. 
Ventrikuloskopie dále odhaluje následky nitrokomorového krvácení, zvláště rozsah postižení 
středočárových struktur primárním traumatem. Zároveň je možné ošetřit hydrocefalus pomocí 
ETV nebo septostomie, a to v akutním období i v další fázi. Úspěšnost endoskopického 
ošetření hydrocefalu závisí na zachované schopnosti resorbce mozkomíšního moku při 
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úrazovém zakrvácení do subarachnoidálního prostoru. Nutné rozlišení poúrazového 
hydrocefalu a posttraumatické ventrikulomegalie při atrofii mozku. 
Pro endoskopické ošetření intracerebrálního traumatického hematomu platí obdobná pravidla 
jako pro hematomy spontánní.  
Možnost hemostasy za kontroly zraku je dalším přínosem neuroendoskopického zákroku i pro 
úrazové hematomy. Podobně jako u spontánních hematomů je hlavní výhodou cílený, 
minimálně invazivní přístup podobný stereotaktické evakuaci s možností kontroly hemostazy 
endoskopem. Využití endoskopu pro řešení chronických subdurálních hematomů spočívá 
v resekci sept pomocí rigidního nebo flexibilního endoskopu s aspirací zbytků tekutiny 
endoskopem. 
 
Endoskopicky asistované operace  
Příklady : endoskopicky asistovaná operace tumoru mostomozečkového koutu, 
intraventrikulární tumory - kombinace mikrochirurgické a endoskopické vizualizace, možno 
kontrola naložení klipu u aneurysmat  
 
 
15. ŘEŠENÍ SUBDURÁLNÍCH KOLEKCÍ U DĚTÍ 
 
D. Krahulík 
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc 
 
Subdurálních  kolekce  u dětí se vyskytují relativně často a jejich terapie může být v určitých 
případech zdlouhavá a svízelná. Nejčastější příčina subdurálních kolekcí je traumatická 
amusíme mít na paměti, že může být součástí syndromu týraného dítěte, společně s dalšími 
známkami jiných poranění ( retinální krvácení, zlomeniny lebky a další). Mimo tyto 
traumatické krvácení, sledujeme také mnohem častěji, díky rozšíření zobrazovacích metod, 
asymptomatické rozšíření subarachnoidálního prostoru nazývané BESS ( 
benignenlargementofthesubarachnoidspaces). Toto rozšíření je bráno jako rizikový faktor pro 
vznik subdurálního krvácení u dětí a dle recentních MRI studií se může vyskytovat až u 45 %  
asymptomatických novorozenců.  Na rozdíl od dospělých se subdurální kolekce u dětí 
objevují většinou bilaterálně a klinické příznaky mohou být velice nespecifické. Za příčinu 
subdurálního krvácení u dospělých je  nejčastěji považována trhlina v přemosťující žíle, ale  u 
novorozenců nové anatomické studie tvrdé pleny ukazují spíše na tento původ krvácení.  
Akutní subdurální krvácení u dětí může být kompletně resorbováno, ale někdy přechází 
v chronickou kolekci. Ta se poté hojí pomocí granulační membrány, která díky 
hyperfibrinolýzeje  zdrojem dalších krvácení ať spontánních či po dalších menších 
traumatech. Léčba subdurálních kolekcí bývá svízelná a ne vždy je jednoduché rozhodnutí, 
zda již indikovat evakuaci z trepanace, či ještě pokračovat v konzervativním postupu a 
sledovat nejčastěji sonograficky kolekci. V tomto rozhodování může pomoci MRI vyšetření, 
které nám dokáže zobrazit charakter kolekce, jeho uložení i eventuálně granulační membránu. 
Recidivující kolekce si mohou vyžádat opakovanou evakuaci například za použití portu nebo 
v malém počtu případů zavedení subduroperitoneální drenáže. 
 
 
16. KOMPLIKACE LÉČBY HYDROCEFALU 
 
L. Jurák, P. Buchvald, P. Suchomel 
Neurochirurgie, KN Liberec, a.s. 
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Hydrocefalus představuje abnormální nahromadění mozkomíšního moku intrakraniálně a 
s tím spojené rozšíření komorového systému. Cílem léčby hydrocefalu je opětovné nastolení 
dostatečné cirkulace mozkomíšního moku. Nejužívanějšími způsoby terapie hydrocefalu jsou 
endoskopická třetí ventrikulostomie a zkratová operace. Obě modality nesou riziko 
peroperačních i pooperačních komplikací. 

Peroperační komplikace u třetí ventrikulostomie se vyskytují v 5-15%. Trvalá 
morbidita je menší než 3% a mortalita je pod 1%. Může dojít k poranění nervových 
(hypotalamus, corpora mamilaria, třetí a šestý hlavový nerv) a cévních struktur (arteria 
basilaris) s odpovídajícími klinickými projevy. Mezi pooperační komplikace spadá likvorea, 
infekce a znovuuzavření vytvořené ventrikulocisternální komunikace. Na druhou stranu i přes 
adekvátně přetrvávající ventrikulocisternální komunikaci nemusí dojít k regresi hydrocefalu a 
zlepšení stavu pacienta, jelikož jeho organizmus nedokáže zpracovat zvýšený přítok likvoru 
ze třetí komory do interpedunkulární cisterny a tak nedochází k celkové úpravě cirkulace 
mozkomíšního moku. 

U zkratových operací může peroperačně dojít k poranění nervových (mozek či kořeny 
v durálním vaku), intraabdominálních (střevní klička), kardiovaskulárních a dalších struktur, 
kam je zavedena koncová část shuntu. Tyto komplikaci mívají ve většině případů dočasné 
nebo trvalé následky. Pooperační komplikace jsou relativně časté. U dětí jsou zjištěny v 14% 
do jednoho měsíce a 50% do jednoho roku od operace, u dospělých v 30% během prvního 
roku po operaci. Bez ohledu na typ zkratové operace mezi tyto komplikace patří infekce, 
malfunkce shuntu, likvorea, kožní dekubity a nepříliš obvyklá alergická reakce na samotný 
silikonový shunt. U shuntů s proximálním koncem zavedeným intraventrikulárně hrozí 
epilepsie, u ventrikuloperitoneálních kýla a likvorový ascites, u ventrikuloatriálních 
tromboflebitida a u lumboperitoneálních arachnoiditida a radikulopatie. Malfunkce shuntu 
může být na podkladě rozpojení, obstrukce shuntu, poruchy ventilu, dislokace konců shuntu 
z původně zavedených lokalit. Následky malfunkce jsou předrénování se možným vznikem 
„slit ventricles“, subdurálních hematomů, syndromu intrakraniální hypotenze, kraniosynostóz 
a stenózy či okluze Sylviova akvaduktu nebo poddrénování s přetrvávajícím hydrocefalem.  

Je vhodné mít na paměti, že 45-60% provedených zkratových operací vyžaduje 
v neurčitém čase po prvotním provedení revizi a že po třetí ventrikulostomii dochází ke 
znovuuzavření vytvořené ventrikulocisternální komunikace v 20-50% v průběhu pěti let po 
operaci. Proto je nutné postupovat u všech pacientů, kterým byla provedena třetí 
ventrikulostomie nebo zkratová operace, obzvláště obezřetně. Žádný z příznaků nepodcenit, 
ale naopak důsledně vyšetřit, poněvadž symptomy mohou znamenat porušení primárně 
nastolené dostatečné cirkulace mozkomíšního moku a v případě nedostatečně zaléčeného 
akutně dekompenzovaného hydrocefalu může dojít k rychlé a fatální progresi stavu pacienta. 
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3. OBRÁZEK - BOLEST
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17. LÉČBA BOLESTI  VE VZTAHU K PATOFYZIOLOGII 
 
J.  Hrubešová                                                                                          
Ambulance pro léčbu bolesti KARIM, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
Bolest je nezávislá entita vnímání.  Systém zprostředkující vnímání bolesti je samostatný, byť 
má se somatosenzorickým systémem mnoho společných míst a drah.  Důkazem je vrozený 
syndrom ztráty vnímání bolesti,  kdy ostatní somatosenzorické vjemy zůstávají zachovány, ale 
vnímání bolesti  je porušeno 
Percepce bolesti začíná na specifických receptorech – nocisensorech (nociceptorech)  
transdukcí energie periferní noxy na elektrický signál. Ten je dále  veden (transmise) 
primárními aferentními neurony  přes zadní rohy  míšní do vyšších center  centrální nervové 
soustavy,  přes podkorová centra (prodloužená mícha, thalamus, limbický systém) až do 
korových center,  kde je zpracován a vyjádřen jako nepříjemný prožitek.  Na všech úrovních 
dochází také k endogenní modulaci signálu (senzitizace, desenzitizace – nejvíce v zadních 
rozích míšních),  která ovlivní výslednou intenzitu a charakter tohoto prožitku. 
Z hlediska patofyziologie můžeme bolest rozdělit do 2 základních kategorií: nociceptivní a 
neuropatickou. 
Nociceptivní  bolest je způsobena normální aktivací periferních receptorů (somatické, 
viscerální )   a je vyvolána působením zjistitelné noxy.  Základem léčby bolesti jsou 
analgetika. 
 Neuropatická bolest vzniká v důsledku poškození nervového systému (centrálního i 
periferního), kdy místo poškození  se stává vlastním generátorem impulzů,  buď spontánním 
nebo v reakci na změny v okolí axonu,  bez nutnosti dalšího působení  nocicepčního podnětu.  
Základem farmakoterapie bolesti jsou koanalgetika (nejčastěji antidepresiva, antikonvulziva),  
analgetika mají efekt podpůrný a vyžadují vyšší dávkování , než v případě bolesti  nocicepční. 
Akutní bolest představuje biologický varující signál, který má zabránit dalšímu poškození 
organismu. Je  silným stresorem, aktivuje autonomní systém.  Trvá většinou krátkou dobu a 
základním krokem léčby je odstranění příčiny – kauzální terapie.  Základem léčby  jsou 
analgetika dle intenzity bolesti. Vodítkem je třístupňový žebříček WHO,  postup „step down“, 
přednost mají  rychle nastupující analgetika,  neinvazivní podávání,  dávkování se určuje  dle 
monitorace efektu a nežádoucích účinků, častěji „ad hoc“.  Cílem léčby je úplné uzdravení 
jedince. 
Chronická bolest přetrvává déle než 3 měsíce nebo se rekurentně vrací,  v čase postrádá svůj 
aktivní biologický význam a je spojena s postupným rozvojem únavy,  deprese, poruch 
spánku a příjmu potravy,  je zdrojem tělesných, duševních i sociálních útrap.  Základem léčby 
je farmakoterapie -  analgetika dle WHO v pomalé titraci „step up“,  neinvazivní aplikace, 
pravidelně dle hodin,  s upřednostněním retardovaných forem.  Terapie by měla být 
komplexní,  s ovlivněním většiny symptomů onemocnění,  benefit musí jednoznačně 
převažovat nad nežádoucími účinky.  Cílem léčby je dosažení úlevy od bolesti, zvýšení 
funkční kapacity a zlepšení kvality života. 
 
Doporučený algoritmus léčby bolesti: 

1.  odstranění příčiny pokud lze 
2.  fyzikální terapie + RHB 
3.  farmakoterapie 
4.  psychoterapie 
5.  invazivní metody, přednostně modulační 
6.  alternativní medicína 
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18. KRANIOFACIÁLNÍ NEURALGICKÁ BOLEST 

K. Zadrobílek 
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 

Diagnóza a léčba kraniofaciálních bolestí je náročná vzhledem k velikému množství 
klinických jednotek a jejich příčin. K diagnóze neuralgie musíme vyloučit jiné jednotky: 
bolesti zubů, bolesti pocházející od temporomandibulárního skloubení, temporální arteritidu, 
primární a skundární bolesti hlavy... Neuralgické bolesti jsou součástí mezinárodní klasifikace 
bolestí hlavy (ICHD). Je třeba určit, zda bolesti nejsou v rámci sekundarity - pooperační, 
poúrazová, onkologická příčina. Ve vlastní skupině neuralgií je popisováno několik jednotek: 
Neuralgie trigeminu, neuralgie glossofaryngu, neuralgie okcipitální, neuralgie nervus 
intermedius (genikulární), neuralgie n.vagus-n. laryngeus superior, neuralgie postherpetická. 
Dalšími jednotkami potom jsou neuralgie jednotlivých periferních větví - např. nasociliární, 
supraorbitální.  

Diagnostika a léčba je multidisciplinární záležitost. Uplatní se stomatologie, ORL, oční 
lékařství. Algeziolog je nezbytným článkem, zvláště, pokud budeme postupovat 
konzervativně. Zákroky můžeme rozdělit na zákroky periferní - většinou ablační, zákroky v 
obl. Gasserského ganglia (elektrokoagulace, ozáření gama nožem), stimulační zákroky 
(typicky u okcipitální neuralgie). Kauzálním zákrokem je mikrovakulární dekomprese v 
případě neurovaskulární kolize. V případě skundárních neuralgií řešíme příčinu, pokud je 
řešitelná.  

V praxi se ale může stát, že se jednotky překrývají, včetně kombinací primárních a 
sekundárních příčin. Zde potom není možné paušálně stanovit přesný postup léčby a řešení. 
Na závěr přednášky budou uvedeny některé kazuistiky pacientů právě s atypickými, nebo 
překrývajícími se příčinami.  

 
19. OKCIPITÁLNÍ STIMULACE - PRVNÍ ZKUŠENOSTI 
 
V. Masopust1, T. Nežádal2 

Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IVPZ a ÚVN Praha 1 

Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku 2 

 

Úvod 
Neuromodulace představují moderní reverzibilní způsob léčby bolesti a jsou dnes již běžnou 
součástí léčebných postupů při zvládání farmakologicky neovlivnitelné bolesti. Možnosti 
neuromodulační léčby se rozšiřují nejenom v rozsahu diagnostikých skupin, ale i v místě 
stimulace. Stimulace okcipitálního nervu (ONS) představuje efektivní metodu v léčbě 
vybraných typů bolesti hlavy.   
 
Metodika 
ONS je metoda založená na nizkofrekvenčním dráždění nervus occipitalis major. Stimulátor 
byl na neurochirurgické klinice 1.LF UK, IPVZ a ÚVN Praha implantován celkem u čtyř 
nemocných : pacientky s occipitální neuralgií vzniklé v souvislosti s operací Chiariho 
malformace, nemocné s chronickou denní bolestí hlavy a zároveň po neefektivní operaci 
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arachnoidální cysty, nemocné s oboustrannou occipitální neuralgií a pacientky s chronickou 
migrénou. Efekt ONS byl hodnocen pomocí stupnice VAS.  
 
Výsledky 
U všech nemocných byla neurostimulace účinná a pokls intenzity bolesti se pohyboval od 70 
do 90% dle VAS. Jedné pacientce byla zcela vysazena dosavadní analgetická léčba, ostatní v 
současné době pomalu medikaci redukují.   
 
Závěr 
Occipitální stimulace je metodou volby u farmakologicky nezvladatelného cervikokraniálního 
syndromu, cluster headache, chronické denní bolesti hlavy a některých typů migrén. Jedná se 
reverzibilní metodu bez vedlejších účinků a jejímu většímu rozšíření brání pouze cena 
systému.  
 
 
20. FAILED BACK SURGERY SYNDROM A NEUROMODULACE 
 
V. Masopust, K. Saur 
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a ÚVN Praha 
 
Úvod 
Operace bederní páteře jsou velmi úspěšné při správné indikaci. Přesto může dojít k 
neúspěchu chirurgického výkonu a rozvoji failed back surgery syndromu. Existuje zde 
rozsáhlá konzervativní terapie, která nemusí být úspěšná. V tomto případě připadají v úvahu 
invazivní postupy, mezi které v současné době patří i stimulace zadních provazců.  
 
Metodika 
Na neurochirurgické klinice 1.LF UK bylo v roce 2010 provedeno 25 implantací stimulace 
zadních provazců. Z tohoto počtu bylo 19 provedeno pro failback surgery syndrom, kde na 
zobrazovacích metodách převažovala epidurální fibróza jako známka pooperačních změn. 
Byly použity různé neuromodulační systémy s jednou či dvěma osmipólovými elektrodami s 
uložením konce elektrody Th8-9 při vstupu do epidurálního prostoru Th12-L1.  
 
Výsledky 
U jedné nemocné i přez úspěšné zkouškové období nedošlo k žádoucímu efektu a na žádost 
nemocné byl systém odstraněn. U ostatních došlo k poklesu o 4-9 bodů dle VAS. Zaznamenali 
jsme jednu zánětlivou komplikaci, kterou jsme přeléčili ATB, odstranění neuromodulačního 
systému nebylo nutné. Dvakrát došlo k posunu elektrody, jednou ve zkouškovém období, 
jednou po třech měsících, kdy jsme upravili polohu elektrody s velmi dobrým efektem. 
Jednou došlo k zalomení elektody po pádu na záda z výšky, po její výměně opět velmi dobrý 
efekt stimulace.  
 
Diskuse 
Neuromodulační metody jsou nyní vyhrazeny pro nemocné, kde dojde k selhání všech 
dostupných konzervativních metod. Otázkou však je čas, kdy je neuromodulace od počátku 
obtíží použita. Jedná se o složitou a cenově nákladnou metodu, v případě intenzivních obtíží 
by měla být tato metoda v základním výběru léčebných postupů a měla by být indikována 
včas.  
 
Závěr 
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Jedná se o reverzibilní metodu, jejímž jediným omezením je cena.  
 
 
21. KRANIÁLNÍ  NEURALGIE  V LÉČBĚ GAMA NOŽEM 
 
D. Urgošík 
Stereotaktická a radiační neurochiurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha 
 
 

Neuralgie resp. bolesti v oblasti obličeje a hlavy mají často různý charakter a různou 
etiologii. Jednou z možností léčby jsou neurochirurgické protibolestivé zákroky. 
Radiochirurgie  pomocí gama nože  (LGN) je  jedním z nich.  Ozáření vybrané anatomické 
struktury může vést k výrazné úlevě od bolesti.  Cíl záření je třeba zvolit podle 
předpokládaného původu a podle základních rysů bolesti. V současné době jsou k ozáření 
LGN vybírány tyto oblasti: 
1) Kořen trojklaného nervu v jeho průběhu pontocerebellární cisternou pro neuralgie 
trojklaného nervu (klasická, atypická, symptomatická (se vztahem k roztroušené sklerose, 
postherpetická, při nádorech komprimující trigeminus) 
2) Ganglion inferior n. IX a X pro glossofaryngeální neuralgii. 
3) Ganglion sphenopalatinum pro trigeminální autonomní cefaleu /TAC/ (neuralgie ggl. 
sphenopalatinum, cluster headache), chronickou migrénu. 
 Radiochirurgické ozáření má vlastnosti minimálně invazivního zákroku. 
Pravděpodobnost vyvolání úlevy od bolesti je vysoká a vzniku vedlejších příznaků nízká.  Je 
však třeba vědět, že efekt záření  nastupuje s latencí několika týdnů.  
 
 
22. MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE TROJKLANÉHO NERVU PRO  
ESENCIÁLNÍ NEURALGII TRIGEMINU 
 
J. Klener 
Neurochirurgické oddělení , Nemocnice na Homolce, Praha 
 
 
Esenciální (idiopatická, primární, typická) neuralgie trigeminu je onemocnění 
charakterizované   záchvaty   ostré , intenzivní bolesti  v inervační oblasti trojklaného nervu , 
často vyvolané spoušťovým „triggering“ mechanizmem  a zpravidla zpočátku dobře reagující 
na léčbu specifickými antiepileptiky.Přestože patogeneza tohoto onemocnění není zcela 
objasněna, za rozhodující (i když  ne jediný) patofyziologický mechanismus se považují 
demyelinizační změny  přechodné zony senzorického kořene trojklaného nervu v důsledku 
abnormálního kontaktu s cévou , tzv. neurovaskulárního konfliktu. Rekonstrukci normálních 
anatomických poměrů mikrovaskulární dekompresí (MVD) lze proto u nemocných 
nereagujících na konzervativní léčbu považovat za kauzální  a nedestruktivní  léčebnou 
metodu volby. 
  Mikrovaskulární dekomprese byla zavedena Gardnerem a Miklosem (1959) a následně 
popularizována Peterem Janettou (1967). Přestože jsou základní operační principy metody 
poměrně pevně definovány, existuje řada  technických variant .V rámci postgraduálního kursu 
je prezentována bezretrakční   „keyhole“ varianta MVD v poloze na zádech na základě 
zkušenosti autora se 100 MVD u 93 nemocných. Hlavním smyslem této techniky je 
minimální invazivita a snaha o minimalizaci perioperačních komplikací. Hlavní zásady 
popisované techniky jsou : 1. Poloha na zádech  s rotací hlavy kontralatrálně ,  elevace 
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kraniální části torza a vedení anestezie  umožní relaxaci mozečku a jeho spontánní opadnutí 
gravitací  2. Osteoplastická kraniotomie 2-3 cm v průměru je dostačující , zásadní je její 
přesné umístění s jasnou vizualizací okraje příčného  a sigmového splavu . Durotomie ve 
tvaru T s vizualizací obou splavů umožňuje odtažení okrajů splavů k okrajům kraniotomie a 
rozšíření operačního koridoru 3.V intradurální fázi  je prvním manévrem dosažení 
pontocerebellární cisterny a evakuace  likvoru, poté dojde k výrazné relaxaci mozečku a je 
možno vést  operaci bez použití mozečkováých retraktorů 4. K trojklanému nervu nutno 
postupovat mezi horní plochou mozečku a tentoriem, respektive úhlem tentoria a pyramidy, 
vyvarovat se  retrakce mozečku v ose n. VIII , zachovat arachnoideu v okolí n VII-VIII. 
Ušetřit v. petrosa superior, nebo alepsoň část jejich větví, pokud lze. 5. Vlastní dekompresi 
provést metodou „sling“ pokud možno, jinak tak, aby ani   vložka nebyla v kontaktu 
s nervem.Často lze využít v . petrosa  sup. k zajištění polohy vložky či SCA . Minimalizovat 
manipulaci s n. V ,  mít na paměti možnost vícečetného neurovaskulárního  konfliktu. 
6.Suturu, resp. plastiku dury, ošetření mastoidálních sklípků a rekonstrukci kraniotomie a rány 
provést s maximální pečlivostí. 
  Uvedenou technikou jsme dosáhli u souboru  100 MVD  výborné úlevy od bolesti (BNI 
score I a II) u 82% nemocných .Nezaznamenali jsme žádné úmrtí , infekční ani likvorovou 
komplikaci . Porucha sluchu se objevila u 3 nemocných; obtěžující porucha citlivosti u 2, 
neobtěžující u 6 pacientů; u jednoho lehká pareza lícního nervu a vertigo.  
  Mikrovaskulární dekomprese je   etablovanou rekonstrukční metodou léčby esenciální 
neuralgie trigeminu.Správná indikace a adekvátní mikrochirurgická operační technika  jsou 
nezbytné pro dobré výsledky léčby. Vzhledem k benigní, funkční povaze léčeného 
onemocnění je minimalizace operační zátěže a rizika komplikací mimořádně důležitá. 
   
 
23. MOŽNOSTI VYUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK V TERAPII  
      NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
 
Y. Mazurová 
Ústav histologie a embryologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci 
Králové 
 
    Neurodegenerativní onemocnění (NDO) mozku typu Alzheimerovy (AD), Huntingtonovy 
(HD) a Parkinsonovy choroby (PD) se, vzhledem k významnému nárůstu počtu takto 
chronicky nemocných pacientů (zejména u AD) a absenci adekvátní léčby, stávají značným 
společensko-ekonomickým problémem. Proto již více než čtvrt století je aplikace různých 
forem buněčné terapie předmětem rozsáhlého výzkumu pracovišť po celém světě (a to i 
komerčně zaměřených). 
    Již koncem 80. a začátkem 90. let minulého století se (na základě úspěšných 
experimentálních studií) přistoupilo k prvním transplantacím fetální nervové tkáně do mozku 
pacientů s PD (poprvé v r. 1987), následně i u HD. Během 5 let byl tento typ transplantace 
proveden u více než 100 pacientů s PD (zejména na pracovištích v Evropě a v USA), ale jen u 
několika pacientů s HD. Byla stanovena přesná pravidla, zejména pro výběr pacientů a jejich 
hodnocení před a po transplantaci (CAPIT - Core Assessment Program for Intracerebral 
Transplantation). I přes popisované poměrně výrazné zlepšení především motoriky u většiny 
pacientů s PD (výjimečně až 50% původního stavu), došlo v následujících letech k útlumu 
neurotransplantačního programu, a i v současné době je počet takto léčených PD a HD 
pacientů jen malý. Jedním ze základních problémů je i dnes jednak nedostatek fetální nervové 
tkáně vhodné pro transplantaci (pro 1 pacienta je potřeba tkáň z eminentia ganglionaris 3-5 
fétů), jednak etické problémy spojené se získáváním této tkáně. 
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    S rozvojem genetiky (a zejména epigenetiky) se během posledních 20 let dostal do popředí 
zájmu výzkum kmenových buněk (KB), tedy i neurálních kmenových buněk (NKB) a 
možností jejich použití v léčbě NDO. Podle zdroje rozlišujeme exogenní a endogenní 
(adultní) kmenové buňky. Základní pro buněčnou terapii NDO jsou neurální progenitorové 
buňky (NPB) se schopností diferencovat se v linie neurálních buněk (neurony a glii). 
Z exogenních KB se zatím jako poměrně perspektivní jeví (1) iPSC (Induced Pluripotent 
Stem Cells – r. 2006) - adultní somatické buňky (obvykle fibroblasty daného jedince/druhu), 
které reprogramováním pomocí transkripčních faktorů získají charakteristiku 
nediferencovaných embryonálních kmenových buněk (ES) schopných následné diferenciace 
např.v NKB/NPB; (2) iDA (Induced Dopaminergic Cells) – reprogramované tak, že generují 
přímo funkční DA neurony; (3) Embryonic Stem Cells - pocházejí z embryoblastu 
v blastocystě, takže to jsou „pravé“ pluripotentní KB – schopnost diferenciace až v 
NKB/NPB; (4) MSCs (Mesenchymal Stem Cells) - obvykle z kostní dřeně, příp. z 
pupečníkové krve, jsou to multipotentní KB, které mají potenciál diferencovat se (mimo jiné) 
i v linie neurálních buněk. 
    Endogenní adultní NKB, které jsou hlavním předmětem našeho zájmu, se nacházejí 
postnatálně v mozku všech savců včetně člověka v subependymové vrstvě (SEZ) v laterálních 
mozkových komorách a v subgranulární vrstvě (SGZ) v gyrus dentatus hipokampu.  
    I když výsledky stovek experimentálních studií jsou velmi povzbudivé, aplikace NKB u 
pacientů s NDO má ještě řadu závažných, dosud nevyřešených úskalí. Exogenní KB však 
mají řadu dalších využití, zejména např. pro testování látek ve farmaceutickém průmyslu (vč. 
léků pro léčbu NDO). 
 
 
24. PRINCÍPY FUNKČNEJ NEUROCHIRURGIE, DEŠTRUKČNÉ   
      A NEUROMODULAČNÉ TECHNIKY – PREHĽAD 
 
M. Novotný, R. Illéš, J. Šteňo 
Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Limbova 5, Bratislava, Slovenská republika 
 
Definícia: Funkčná neurochirurgia slúži k ovplyvneniu funkcie štruktúr centrálneho 
a periférneho nervového systému, a tým k liečbe niektorých ochorení. 
Výkony funkčnej neurochirurgie je možné rozdeliť na: 1. deštrukčné(ablačné) a 2.modulačné. 
V prvom prípade, je cieľom operačného výkonu poškodenie, resp. zničenie anatomickej 
štruktúry, ktorého cieľom je úprava funkcie nervového systému. 
Cieľom modulačných výkonov je ovplyvnenie funkcie anatomickej štruktúry, napr. 
elektrickou stimuláciou, nedochádza však k jej poškodeniu. 
Termín „neuromodulácia“ označuje chirurgickú intervenciu, ktorej cieľom je ovplyvnenie 
funkcie centrálneho, periférneho alebo autonómneho nervového systému s pomocou 
sofistikovaného implantovaného zariadenia(Houdek, M. et al., 2007). 
Pomocou neurochirurgických zákrokov vo funkčnej neurochirurgii sa snažíme ovplyvniť 
klinický obraz a priebeh niektorých skupín ochorení, u ktorých je chirurgická liečba 
indikovaná primárne, alebo pri zlyhaní konzervatívnej terapie. 
Medzi tieto ochorenia patria pohybové poruchy, liečba neztíšiteľnej bolesti (liečba bolesti), 
epilepsia a v neposlednej miere sem  zaraďujeme psychiatrické poruchy(tzv. 
psychochirurgiu). 
Náslene sú uvedené niektoré druhy chirurgických zákrokov: 
Pohybové poruchy: (tremor, dystonia, myoclonus, chorea, ballismus, tic, bradykinesia, 
freezing, dyskinesia, akathisia, hyperekplexia) 
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Parkinsonova choroba(PD) – (thalamus, globus pallidum, subthalamic nuclesu-STN) – 
talamotómia, palidotómia, subtalamotómia alebo DBS(hĺbková mozgová stimulácia, deep 
brain stimulation).  
Liečba bolesti: Neuralgia trigeminu: injekcia(alkoholizácia), avulzia(exhairéza), perkutánna 
termokoagulácia,  retrogasserská neurotómia, trigeminálna traktotómia a rádiochirurgické 
metódy. Nedeštrukčné metódy - mikrovaskulárna dekompresia (MVD). 
Nestíšiteľná bolesť chordotómia, DREZ(dorsal root entry zone), lieková pumpa, SCS(spinal 
cord stimulation), DBS. 
Epilepsia: selektívna amygdalohipokampektomia, topectomia a subpiálna transekcia, 
kalozotomia(corpus callosum), stimulácia nervus vagus (VNS vagus nerve stimulation), DBS. 
Psychiatrické poruchy(psychochirurgia): predná cingulotómia(anterior cingulotomy), 
subcaudátna traktotómia(subcaudate tractotomy), limbická leukotómia(limbic leucotomy), 
predná capsulotómia(anterior capsulotomy). 
 
 
25. DIAGNOSTICKÉ METODY FUNKČNÍ NEUROCHIRURGIE  
 
Z. Novák 
Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.Anny v Brně  

 
Parkinsonova choroba   

   K operační léčbě Parkinsonovy choroby je vhodných 1 - 10 % nemocných s motorickými 
symptomy resistantními na léčbu a motorickými komplikacemi terapie L - Dopou. Při 
rozhodování o možnosti operace je nutno vzít do úvahy kontraindikace operační intervence .  
Absolutní kontraindikace: atypická symptomatologie , příznaky svědčící pro 
multisystémovou atrofii , těžké kognitivní postižení , mozková atrofie, celkový stav 
nemocného a antikoagulační léčba . 
Relativní kontraindikace - příznaky , podporující podezření na jiné degenerativní 
onemocnění -vegetativní poruchy ( syndrom Shy Drager ), okohybné poruchy ( podezření na 
progresivní supranukleární paralýzu ), dále pak postižení dlouhých drah , mozečková 
symptomatologie , negativní odpověď na terapii L dopou .  
Při zobrazovacích metodách je nutno věnovat pozornost  již zmiňované mozkové atrofii , 
dále pak lakunárním infarktům v oblasti subthalamického jádra a nálezu poklesu metabolismu 
striatálních struktur (diagnoza striatonigrální degenerace ) .    

 Kromě důsledného klinického vyšetření specialistou na extrapyramidová onemocnění v 
rámci centra a následném komisionálním zhodnocení jsou součástí diagnostiky u nemocných 
s Parkinsonovou chorobou metody k identifikaci funkčního cíle ( nejčastěji univerzální cíl 
ncl. subthalamicus , dále pak GPi jako cíl u dyskines , a Vim pro tremor dominantní formu) . 
Rozlišujeme techniky morfologické a elektrofyziologické .  

    Mezi morfologické techniky řadíme zaměření cílové struktury s pomocí 
ventrikulografie, CT (onmezená rozlišovací schopnost, kompenzovaná nepřítomností distorze 
magnetického pole  při vyšetření MRI) a MRI (možnost rozlišení struktur bazálních ganglií 
především při využití scannerů nejnovějších generací), fúze obou zobrazovacích technik . 
   Vyhodnocení elektrofyziologických technik pro identifikaci cílené struktury vyžaduje  
spolupráci s erudovaným specialistou - a to jak při mikrorecordingu , tak při makrostimulaci ( 
footprint) s přehledem o průchodu přes jednotlivé struktury ( ncl caudatus , thalamická jádra , 
substantia nigra).  

 
Dystonie  

Klinické vyšetření s patofyziologickým rozborem , genetická analýza  !!! 
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MRI – zobrazitelné změny v MRI , putaminální hypointenzity , často v korespondenci se 
stranou dystonie , nutno sledovat i thalamická jádra – Vim a VPL jádra thalamu . Vyšetření 
MRI často nutné v celkové anestezii , cílení struktur pro stereotaktické operační intervence  
 Vyloučení  morfologické příčiny – RS , tumory , vaskulární léze , zánětlivé změny  

 Možnost sekundární dystonie jako příznaku neurodegenerativního onemocnění – 
oploštění mesencefala ( PSP ) , hypointenzity dorsální části putamen ( MSA ) , dále pak 
kortikobasální degenerace , MR spektroskopie – lipofuscinosa.  
 MRI angio – u cévních lézí ,  SPECT s menším přínosem , výhodnější PET  
 
Epilepsie  
- nativní snímek lebky ( kalcifikované expanze, stav po operacích a úrazech, kalcifikované 
části AVM, přetlak glandula pinealis při tumoru mozku 
- pneumoencefalografie a ventrikulografie (například asymetrie temporálních rohů 
s předpokladem epileptogenního ložiska na straně atrofie 
- DSA : Wada test, diagnostika a endovaskulární terapie arteriovenózních malformací, 
durálních píštělí a aneurysmat jako příčin farmakorezistentní epilepsie.  
- CT : intracerebrální krvácení, kalcifikované léze, pooperační komplikace  
 
- MRI - zcela zásadní posun v diagnostice  
 standardizovaný protokol - T1 WI (lepší anatomické hodnocení u dospělých ), T2 WI ( lepší 
detekce změn signálu ), high resolution T1 volume acquisition a FLAIR(tkáňový kontrast).  
Detekce většiny známých strukturálních anomálií - HS/MTS - hippokampální sklerosa , 
mesiotemporální sklerosa , HIMAL HIppocampal MALrotation , malformace kortikálního 
vývoje, tumory, cévní malformace, limbická encefalitida atd. 
Non lezionální epilepsie - není prokázána léze detekovatelná MRI - až 25 % počtu 
nemocných před epileptochirurgickou operací. Ne zcela jednoznačná definice - schopnost 
detekce diskrétních strukturálních lézí záleží na použité zobrazovací technice.  
Diagnostika kortikálních dysplazií - kombinace nových technologií -multikanálové cívky a 
silnější magnetická pole -3T, 7T s novými sekvencemi -arterial spin labeling (ASL), 
susceptibility weighted imaging (SWI) a diffusion tensor/spectrum imaging (DTI/DSI).  

 
MR volumetrie  
Kvantitativní MR zobrazení - při zpracování objemových T1 sekvencí přesné měření objemu 
definovaných oblastí mozku. Dříve oblast hippocampu, využití i u jiných temporálních 
struktur(amygdala, temporální pol). Provedení automatické nebo manuálně.  

 
DWI (Diffusion Weighted Imaging) 
 Identifikace mozkových oblastí s cytotoxickým edémem různé etiologie - původně u cévních 
mozkových příhod. V epileptologii - zobrazení cytotoxického edému v epileptogenní zóně po 
záchvatu (protrahovaná fokální aktivita, nutnost provést vyšetření časně po záchvatu )  
 
MR spektroskopie  
Cíl MR spektroskopie- stanovení koncentrace metabolitů v mozkové tkáni in vivo. Především 
protonová spektroskopie (1 H MRS), experimentálně 32 P MRS.   
V epileptologii - především temporální epilepsie (zvláště hippokampus). Na straně 
epileptogenního fokusu - snížení N -Acetyl aspartátu ( NAA) - pokles poměru NAA/Cr 
(kreatinin - fosfokreatinin), NAA / cholin, NAA/Cr + Cholin). ! Rozsah změn prokazatelných 
MRI spektroskopií přesahuje epileptogenní zonu !  
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Traktografie, Diffusion Tenzor Imaging    
Informace o lokalizaci, organizaci a projekci drah bílé hmoty - pyramidová dráha (zvláště 
extratemporální epilepsie) a zraková dráha (extratemporální i temporální epilepsie).Studium 
možného přínosu DTI pro neinvazivní lokalizaci epileptogenní oblasti- korelace s SEEG. 
Předběžná data naznačují,  že vyšetření DTI mohou poskytnout přesná prostorová data 
týkající se lokalizace a rozsahu epileptogenní sítě u některých nemocných s extratemporálních 
epilepsií . 
 
 
26. PARKINSONOVA NEMOC – „ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ“          
 
M. Bednář 
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 
 
Parkinsonova nemoc (PN) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, s  
prevalencí narůstající s věkem (postiženo 1-2% starších 65 let). Zánik dopaminergních 
neuronů v pars compacta substantiae nigrae s klinickými motorickými projevy (tremor, 
rigidita, bradykineze, posturální poruchy, asymetrie) a odpovídavost na dopaminergní léčbu 
(L-DOPA, agonisté dopaminu) jsou již dlouho dobře známé charakteristiky PN. Pozdní 
hybné komplikace (fluktuace, dyskinézy) jsou fenoménem částečně indukovaným  
dopaminergní terapií u PN.  
     Do popředí zájmu u PN se v posledních letech dostávají tzv. non-motorické příznaky. 
Jedná se o vegetativní poruchy, psychiatrické projevy (včetně demence a deprese), 
poruchy cyklu spánek/bdění, senzorické a senzitivní projevy. Non-motorické příznaky PN 
jsou považovány z většiny za non-dopaminergní, časté, lékaři přehlížené, významně alterující 
kvalitu života u nemocných s PN, zejména v pozdních stadiích. 
     Etiopatogeneza PN stále není kompletně objasněna. Obecně je respektována teorie 
kombinace genetických faktorů, faktorů zevního prostředí a biologického stárnutí.  
Předpokládá se celá řada různě interagujících patofyziologických mechanismů, které ve 
výsledku vedou u PN k neurodegeneraci - indukci apoptózy neuronů. Lewyho tělíska jsou 
charakteristickým histopatologickým nálezem u PN (ale také u demence s Lewyho tělísky) 
jako korelát abnormní agregace alfa-synukleinu v neuronech. 
     Neurodegenerace u PN je pravděpodobně mnohem širší než se dříve předpokládalo, 
zahrnuje centrální nervový systém od oblongáty po mozkovou kůru, což koresponduje i 
s novým klinickým pohledem na PN (nejen motorické, ale i non-motorické příznaky). 
     Současný výzkum u PN reflektuje dosavadní opomíjení non-motorických příznaků. 
Intenzivně se pracuje na vývoji potenciálních neuroprotektiv. Hledají se časné (téměř 
preklinické) markery PN (např. hyposmie, abnormní chování v REM spánku). Významných 
pokroků bylo dosaženo také na poli genetiky u PN. Přes veškerý pokrok u PN nezbývá než 
nadále skromně konstatovat – kauzální léčba PN stále není známa.  
 
      
27. DYSTONIE – DEFINICE, KLASIFIKACE, PATOFYZOLOGIE, TERAPIE 
 
E. Ehler 
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzita Pardubice 
 
Podle definice se jako dystonie označují mimovolní svalové kontrakce, které vyvolávají 
abnormní postavení a stereotypní kroutivé pohyby postižení částí těla. U fixní dystonie  je 
abnormální držení tělesného segmentu prakticky trvalé a vzorec kontrakce je pro zúčastněné 
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svaly konstantní. U mobilní dystonie se abnormní postavení mění v závislosti na poloze a 
aktivitě postižené části těla. Na dystonie často nasedají trhavé pohyby – dystonický 
myoklonus nebo rytmické pohyby – dystonický tremor.  
Podle klinického nálezu se dystonie dělí na fokální, segmentové, multifokální, hemidystonie a 
generalizované dystonie. Pro přesnou klasifikaci je důležité, zda se dystonie aktivuje 
pohybem či je přítomna i v klidu, zda se objevuje či pouze akcentuje při specifické činnosti 
nebo vzniká paroxysmálně. Je důležitý  i věk, ve kterém se dystonie manifestovala.  Jsou 
dystonie s familiárním výskytem, zatímco jiné jsou sporadické. 
V patofyziologii dystonie je charakteristická dynamická kokontrakce – tedy současné stahy 
agonistů tak i antogonistů. Kromě toho dochází rovněž k šíření aktivity na další svaly, 
sousední a někdy i vzdálené svalové skupiny. Podkladem této nadměrné motorické aktivity je 
nedostatečné inhibice i nadměrná aktivace příslušným motorických drah. Primární postižení je 
na úrovni zpracování senzorických vstupů do CNS. Jsou prokázány změny organizace 
primárního somatosenzitivního kortexu a dále funkčně-anatomické změny bazálních ganglií 
(zejména strita a pallida) a thalamu. 
V terapii se užívá celková medikamentózní léčba (psychofarmaka, méně anticholinergika), 
aplikace botulotoxinu do postižených svalů, fyzioterapie a léčebná rehabilitace, zákroky na 
nervech svalech (selektivní denervace, myotomie) a v posledních letech při neúspěchu léčby 
medikamenty a botulotoxinem i hluboká mozková stimulace (DBS). 
Z jednotlivých klinických jednotek se jedná o primární generalizovanou dystonii, cervikální 
dystonii, idiopatický blefarospamus, oromandibulární dystonii, fokální dystonie vázané na 
specifické aktivity (dystonie ruky – grafospasmus, dystonie hudebníků, laryngeální dystonie) 
V závěru je prezentován přehled nemocných léčených na pracovišti autora pro dystonie, 
včetně demografických ukazatelů, hodnotících škál i způsobů terapie. 
 
 
28. SPASTICITA A LÉČBA BACLOFENOVOU PUMPOU   
 
I. Štětkářová 
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 
 

V posledních letech se v léčbě těžké generalizované spasticity spinálního i 
cerebrálního původu využívá kontinuální 24-hodinové podávání baclofenu pumpovými 
systémy. K nejčastějším indikacím patří míšní a mozkové trauma, roztroušená skleróza, 
dětská mozková obrna a cévní mozkové příhody. Ovlivnění spasticity je důležitou součástí 
péče o tyto nemocné. Nutné je stanovení vhodného a reálného léčebného cíle mezi lékařem a 
pacientem.  

K léčbě intratekálním baclofenem jsou indikováni pacienti, u nichž již nelze zvyšovat 
dávky perorálních antispastických léků kvůli nežádoucím účinkům, nebo ti, u nichž je jiná 
forma léčby neefektivní. Základním indikačním kriteriem pro implantaci pumpy je pozitivní 
odpověď na jednorázové podání baclofenu intratekálně, které se provádí za hospitalizace 
jednorázově lumbální punkcí nebo kontinuálně intratekálně zavedeným katétrem.  

Implantace pumpy se provádí v celkové narkóze. Pumpa se umístí do podkožní kapsy 
na břiše. Katétr zavede nejprve podkožně a poté intratekálně tak, aby jeho konec byl ve výši 
obratlového těla Th10. Po implantaci pumpového systému se titruje účinná dávka baclofenu a 
poté se v pravidelných intervalech doplňuje rezervoár pumpy.  Je nutné pečlivé sledování a 
doplňování rezervoáru, aby nedošlo k vývoji abstinenčních příznaků, kdy je v rezervoáru 
pumpy minimum léku. Mezi časné abstinenční příznaky z nedostatku baclofenu patří pruritus, 
febrilie, motorický neklid, pocení a nárůst spasticity. 
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I když se kontinuální aplikace baclofenu pumpovými systémy ukazuje jako relativně 
bezpečná metoda, je nutné počítat s komplikacemi během implantace a v následném období 
spolu s nežádoucími lékovými účinky, které většinou nebývají závažné. Důležitý je rovněž 
multidisciplinární tým, který se o pacienty stará ve vybraných nemocničních centrech.  

 
 
29. CHIRURGICKÁ LÉČBA  SPASTICITY – INDIKACE, METODIKA, OPERACE A   
      JEJÍ EFEKT S ČASOVÝM ODSTUPEM 
 

M. Tichý1, R. Libý1, J. Kraus2  
1 - Oddělení neurochirurgie FN Motol, Praha, 2 - Klinika dětské neurologie FN Motol, Praha 
 
Spasticita je motorická porucha charakterizovaná zvýšením napínacích reflexů (svalového 
tonu), které je přímo úměrné rychlosti prováděného pohybu. Léčba spasticity je  převážně 
konzervativní, v indikovaných případech je vhodná chirurgická léčba. Zásadní roli hraje 
v obou postupech správná a trvalá fyzioterapie.  
Injekční botulotoxin- Das, Snow 1990, především lokální ovlivnění elasticity, nízká 
invazivita,  
krátká doba účinku, suprasegmentální neúčinnost.  
Alternativy chirurgických postupů- Selektivní neurotomie- 1887 Lorenz; 1976 Gros,  
N.tibialis nebo n. obturatorius, cílová skupina chodící nemocní, provádí se předoperační blok 
lidokainem, při pozitivním výsledku se indikuje 3/4 fascikulární neurotomie.  
DREZ- dorsal root entry zone ektomie, 1972- Sindou M.,  prováděna především u pacientů  
v kombinaci spasticity a bolesti. Indikace dle etiologie – RS- 53%,  transv.léze.míšní -  28% , 
spasticita mozkového původu-  11%. 
V chirurgické léčbě spasticity hrají svoji roli vedle tradičních ortopedických operací a stále 
rozšířenějších infuzních technik i neuroablační výkony jako je selektivní zadní rizotomie 
(SZR). Neurochirurgický výkon nevede k napravení muskuloskeletálních deformit, 
ortopedický výkon nevede ke snížení spasticity. Snížení segmentální aferentace selektivní 
zadní rizotomií se projeví jako snížení patologické reflexní  odpovědi vyšších míšních a 
kmenových etáží. Toto snížení je elektrofyziologicky prokazatelné a má významný vliv na 
zlepšení kvality života nemocných se spasticitou. Vzhledem k časovému odstupu od operace 
lze efekt operace pokládat za trvalý (Arens, 1989), pečující osoby udávají pokračující 
zlepšování motorických dovedností pacientů zejména v souvislosti s pokračující rehabilitací 
(Engsberg, 2006 ). 
Rozhodující vliv na efekt operace má vedle peroperačního neurofyziologického monitorování 
výběr pacientů. Kontraindikací je dystonie, athetosa, trupová hypotonie či oslabení, snížení 
síly DK včetně oslabení po provedených neurotomiích a tendonotomiích. V případě, že jsou 
přítomny projevy špatné rovnováhy, špatné držení trupu a těžké kontraktury, budou tyto 
projevy přetrvávat i po operaci. Jsou  dvě základní skupiny kterým operace přináší prospěch. 
První je skupina  pohyblivých soběstačných nemocných, u kterých  operace zlepší schopnosti 
pro každodenní činnosti a druhá je skupina s těžkou formou spasticity, kde operace umožní 
lepší ošetřování a rehabilitaci.       
Baclofen podávaný kontinuálně intrathékálně (ITB) implantovanou programovatelnou 
pumpou je účinný u pacientů s těžkou formou spasticity po poranění míchy a mozku, u  dětí 
s mozkovou obrnou, se spastickou tetraplegií či tetraparézou, Ashworth skóre > 4.    Před 
implantací pumpy je třeba identifikovat vhodné kandidáty neurologickým vyšetřením s EMG, 
rehabilitačním, ortopedickým s RTG, psychologickým vyšetřením a baclofenovým testem.  
Operace se provádí v poloze na boku, z malé incize interspinózně  se Tuohy jehlou zavádí 
lumbální katétr, subkostálně na břiše je vytvořena subkutánní či subfasciální kapsa pro 
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umístění pumpy, systém je propojen katétrem  po podtunelování podkoží.  Pumpa se plní 
perkutánně a dávka se mění zevním  programátorem. Cílem je  zmírnění spasticity, úleva  od 
bolestivých spasmů a zlepšení ošetřovatelské péče.  
Práce podpořena institucionálními prostředky interního grantu  FN Motol 
 
 
30. FUNKČNÍ STEREOTAXE V LÉČBĚ EXTRAPYRAMIDOVÝCH  
      PORUCH 
 
D. Urgošík 
Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha 

 
Extrapyramidové poruchy pohybu (movement disorders) reprezentuje celá řada 

chorob neurodegenerativního charakteru různé etiologie. Klasickými reprezentanty  jsou 
Parkinsonova choroba, rozličné formy dystonií, esenciální a jiné typy třesů. 

Funkční stereotaxe u pohybových poruch  v sobě  zahrnuje jak lesionelní 
(destruktivní) tak elektrostimulační  (neuromodulační) zákroky, které mohou vést ke zlepšení 
nebo dokonce odstranění některých patologických příznaků nemoci.  Bohužel  u žádné z 
chorob nejde zatím o kauzální léčbu. Léze mají elektrokoagulační charakter, kdy 
radiofrekvenční elektroda ohřevem okolní tkáně vytváří ohraničenou termolézi, jejíž velikost 
závisí na výši teploty. Většinou je aplikovaná postupně se zvyšující teplota (vrstvená 
termoléze) o teplotách 60, 65, 70 a 75°C po dobu 60 s. Výsledná léze  je ovoid přibližného 
průměru 3 – 4 mm a výšky cca 6 mm (závisí take na průměru koagulační elektrody).  Ve 
vybraných případech můžeme pro lézi použít radiochirurgické gamaléze (aplikace 
jednorázové dávky 130 – 150 Gy gama nožem). Pro stimulaci používáme  tzv. hloubkové 
mozkové kvadripolární elektrody, které v bipolárním nebo unipolárním zapojení stimulují 
cílové struktury. Nejčastější stimulační parametry jsou tyto: šíře pulsu 60 – 90 us, frekvence 
130 – 160 Hz a amplituda 1-3 V. Zdrojem elektrických pulsů jsou implantabilní generátory 
napojené na intracerebrálně zanořené elektrody.  Hovoříme o hluboké mozkové stimulaci  - 
deep brain stimulation (DBS). Stimulace je v naprosté většině případů kontinuální trvající 24 
hod. Efekt stimulace je na rozdíl od lesionelních zákroků reversibilní. 

Stereotaktické cíle pro léčbu pohybových poruch  jsou u lesionelních i stimulančích  
zásahů prakticky totožné. I když  hledání dalších  struktur pro nové cílení ve  funkční 
stereotaxi nepřetržitě pokračuje, nejprobádanějšími a nejužívanějšími cíli pro stereotaktické 
zákroky jsou tato jádra bazálních ganglií: nucleus subthalamicus (STN), ventrální 
intermediální jádro thalamu (VIM) a posterolaterální jádro vnitřního pallida (GPi): 

1) STN : indikace – Parkinsonova choroba. Snižuje významně rigiditu, třes, akinesu, 
vede k snížení antiparkinsonské medikace a tím i ke snížení L-DOPA indukovaných dyskinéz. 
Pro možné komplikace se zde léze provádějí zcela vyjímečně, především DBS.  Jádro je 
umístěno 10 – 14 mm od střední čáry, 4-6 mm pod interkomisurální linií (AC-PC linie) a 2- 4 
mm za midpointem (polovina AC-PC linie tj. spojnice přední a zadní komisury). 

2) VIM: indikace – dominantní jádro k ovlivnění třesu různé etiologie, především 
esenciální tremor. VIM leží 11 mm od stěny III. komory, 3/12 AC-PC vzdálenosti před zadní 
komisurou,  v úrovni AC-PC linie. 

3) GPi: indikace –a/ Parkinsonova choroba. Snižuje rigiditu a akinesu, má přímý 
dyskinetický účinek, který umožňuje podávání vysokých dávek antiparkinsonik. b/dominantní 
cíl pro zákroky u  dystonií  segmentových a  generalizovaných. Posterolaterální část jádra 
cílena: 17 – 24 mm od střední čáry (nad střed nebo zevně probíhající retrochiasmatické části 
optické dráhy) 1.5 – 3 mm před midpointem, 3 – 5 mm pod AC-PC linií (nad úrovní optické 
dráhy).   
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31. TARGETING THE SUBTHALAMIC NUCLEUS FOR DEEP BRAIN     
      STIMULATION IN PATIENTS WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER 
 
P. Poczos,1,2 H. Belaid,1,2,3 B. Mathon,1,2 and C. Karachi1,2,3 
1Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Groupe Pitié-Salpêtrière, Paris, France. 
 2Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, Paris, France. 3INSERM, Paris, France.  
 
OCD is an anxiety disorder characterized by unwanted thoughts (obsessions) that cause 
anxiety, resulting in ritualized behaviour (compulsions) to reduce it. Severe OCD causes 
major personal distress and social dysfunction. Some severe OCD patients are resistant to 
standard behavioural therapy and medications, and surgical interventions using deep brain 
stimulation (DBS) may be an effective alternative. The pathophysiology of OCD remains 
unclear, but one recent hypothesis suggests a role for the dysfunction of the associative-limbic 
loop of the basal ganglia. Experimental data in monkeys supports the idea that the 
subthalamic nucleus (STN), a nucleus of the basal ganglia, controls not only motor function 
but also cognitive, emotional, and motivational processes. Anatomically, the STN receives 
inputs mainly from motor cortices but also from the external globus pallidum (GPe). GPe 
inputs define three functional territories within the STN: a sensorimotor territory in the 
posterior and dorsal part, an associative territory in the middle part and a limbic territory in 
the most anterior and medial part.1 In Parkinson’s disease (PD), DBS of the STN has been 
shown to be a remarkable treatment to alleviate motor symptoms. The optimal target places 
the electrodes into the middle of the nucleus. Recently, it has been shown that DBS of a more 
anterior and medial part of the STN -the limbic territory- can be an efficient treatment for 
severe and resistant OCD patients.2 Here we report our methods for targeting the limbic 
territory of the STN. Before surgery, a Leksel frame is placed on the head of the patient. A 
stereotactic MRI is performed. We used a deformable 3D anatomical atlas of the human basal 
ganglia in which boundaries of the three functional territories of the STN were superimposed 
on each patient’s MRI.3,4 This allowed the precise targeting of the limbic STN, which we 
confirmed by recording individual STN neurons during surgery. We placed the definitive 
stimulating electrodes in accordance with anatomical and physiological data. Deep brain 
stimulation of the anterior and medial STN could represent an efficient future treatment for 
patients with severe and resistant OCD. Further trials should be performed using carefully 
designed research programs with double blind evaluation and ethical approval.  
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32. ANTIEPILEPTIKA V NEUROCHIRURGII 
 
J. Šimko 
Neurologická klinika FN v Hradci Králové 
 
Léčba epilepsie, bolesti a použití antiepileptik (AE) v psychiatrii činí z AE 
farmakoepidemiologicky významnou skupinu léků. Z klasických AE jsou doposud používány 
především fenobarbital, benzodiazepiny, fenytoin, carbamazepin a valproát. Od počátku 
devadesátých let minulého století jsme svědky neutuchajícího nástupu nových AE do klinické 
praxe - počet běžně používaných AE se od té doby více než zdvojnásobil. Sdělení se věnuje 
jak základním aspektům farmakoterapie AE (indikace k léčbě AE, výběr AE, ukončení 
medikace), tak specifickým situacím použití AE v neurochirurgii (profylaxe, interakce AE s 
cytostatiky a radioterapií atp.). 
 
 
33. FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA EPILEPSIE  
 
J. Chrastina 
Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.Anny v Brně  
 
Funkční zobrazovací metody  
 
PET  
První funkční zobrazovací technika (70.léta 20.století) pro předoperační vyšetření u 
farmakorezistentní epilepsie (18 – FDG fluorodeoxyglukoza, distribuce některých receptorů -
např.Flumazenil - receptory pro benzodiazepiny). Interiktální FDG-PET: snížení metabolismu 
glukózy v oblasti epileptického fokusu. U nemocných s temporální epilepsií - PET 
nejužitečnější u MR negativní temporální epilepsie. Využití PET u extratemporální epilepsie - 
nálezy na FDG PET studiích u extratemporální epilepsie s normálním MR obvykle 
nevýznamné. Iktální PET je pro klinické použití nevhodný snad s výjimkou záchvatů, které 
mohou být provokovány v průběhu získávání dat.  
 
SPECT  
Single photon emission computed tomography (SPECT) využívá injekce radioaktivním izotopem 
značeného nosiče , který se váže na mozkovou tkáň v době prvního průtoku krve mozkem po 
aplikaci. Iktální SPECT studie (provedené po injekci podané co nejčasněji po začátku 
záchvatu se scanováním cca 2-3 hodin po aplikaci )jsou výhodnější než interiktální. 
Interiktální SPECT - hypoperfúze zóny počátku záchvatu (senzitivita 45-70%).Iktální SPECT 
-hyperperfúze v zóně počátku záchvatu  (senzitivita ~ 90%, specificita ~ 80%). Možnost 
porovnání iktálního a interiktálního SPECT včetně kvantitativní subtrakce 
 
SISCOM 
Koregistrace subtrahovaných obrazů SPECT s MRI . Indikace- nemocní s farmakorezistentní 
fokální epilepsií a normálním MRI nálezem, nemocní s multilobární patologií, diskordance 
non invazivních předoperačních vyšetření a nemocní zvažovaní k reoperaci. Významné u 
nemocných s extratemporální epilepsií připravovaných k resekci nebo exploraci.  
 
Funkční MRI (fMRI) 
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Princip:detekce  fokálních změn toku krve a stupně její oxygenace, k nimž dochází při 
aktivaci odpovídající oblasti mozku. 
Základním využitím metody v epileptologii je   
1) určení elokventních kortikálních oblastí (řeč, senzimotorické funkce, paměť, zrak)  
2) lokalizace paroxysmálních a iktálních fenomenů ( mapování spontánní interiktální 
epileptické EEG) 
EEG-triggered fMRI (spikes-triggered fMRI) - akvizice MRI scanů spuštěna manuálně - - -
Continuous EEG/fMRI - EEG a fMRI měřeny kontinuálně a paralelně; klíčovým krokem je 
odstranění artefaktů zobrazovacích technik (pulsy a gradienty scanneru) Nutnost umístění 
EEG snímacího systému uvnitř MRI  bez  ovlivnění kvality EEG záznamu.  
 
Magnetoencefalografie(MEG) 
Detekce magnetických signálů mozku, doplnění EEG dat, funkční mapování. Při srovnání 
MEG a invazivního video EEG - MEG - méně přínosné ve srovnání s invazivním EEG pro 
určení rozsahu resekce u nemocných s extratemporální epilepsií. Iktální MEG je použitelná 
pouze u nemocných s častými nebo snadno provokovatelnými epileptickými záchvaty   
 
Indikace k invazivní encefalografii - obecné poznámky 

Invazivní encefalografie - pouze u nemocných, připravovaných k epileptochirurgické operaci. 
Indikací k invazivnímu vyšetření je situace , kdy výsledky neinvazivního vyšetření 
nedostačují k lokalizaci / lateralizaci epileptogenní oblasti, výsledky  neinvazivních studií 
jsou diskordantní , dále předpokládané extratemporální postižení u nemocných s temporální 
epilepsií, určení vztahu elokventních oblastí k epileptogenní zoně a vztahu epileptogenní zóny 
ke strukturální lézi . Možnou indikací je MRI prokázaná duální patologie nebo obraz 
výrazných artefaktů ve skalpovém EEG (zvláště excesivní svalové a pohybové artefakty), 
znemožňujících lateralizaci a lokalizaci záchvatu, ale dokonce potvrzení epileptické povahy 
záchvatu.  
 
Technické aspekty invazivního vyšetření  
Pro invazivní monitoraci je možné použít následující typy elektrod  
a) elektrody epidurální. Pouze historický význam - využití v současnosti snad pouze když 
nelze použít jiný způsob monitorace (přítomnost cévních struktur nebo rozsáhlé subdurální 
adheze).  
b) elektrody subdurální ( stripové , gridové)  
c) elektrody intracerebrální  
d) elektrody intraventrikulární (omezená data ), řešení hypothalamického hamartomu  
e) intravaskulární  elektrody- kasuisticky monitorace  v průběhu amytalového cestu, nelze  
dlouhodobá monitorace (komplikace v místě punkce, trombosa v okolí katetru)   
 
Intracerebrální elektrody - historické poznámky  
V období 50.let 20.století byl rozpoznán potenciál stereotaktické neurochirurgie pro 
monitoraci elektrické aktivity pomocí elektrod exaktně zavedených do definovaných struktur. 
Již r. 1947 byl jeden z prvních stereotaktických systémů (Horsley -Clarkův stereotaktický 
systém)poprvé využit pro hlubokou encefalografii Robertem Haynem a Frederikem Gibbsem. 
Pro iniciální lokalizaci cíle v oblasti kortexu nebo subkortikálních struktur (thalamus) 
využívali vztahu plánované cílové struktury k zevním vztažným bodů. Definitivní cíl 
potvrzovali a upřesňovali pomocí pneumoencefalografie.V tomto pionýrském období  byla 
hlavním cílem explorace subkortikálních oblastí ve vztahu k petit mal epilepsii a takzvané 
centrencefalické epilepsii. Měření bylo prováděno pouze na operačním sále, takže 
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zachycovalo v naprosté většině pouze interiktální nález a zcela vzácně spontánní záchvat. Do 
stejného období spadá i využití peroperačních záznamů při epileptochirurgických operacích – 
Walker 1947, Penfield a Baldwin 1954.  
 
Současné možnosti  
V současné době jsou využívány  2 způsoby implantace intracerebrálních elektrod .  Jedná se 
o implantaci diagonálních – šikmých elektrod  a techniku ortogonálních elektrod.  Často 
používaný termín stereoencefalografie byl zaveden pro exploraci mozku pomocí ortogonálně  
implantovaných elektrod , i když se v současné době používá i v obecnější rovině  
Techniky invazivní explorace Talairachovou technikou :  
Provedení:  
- historicky fúze RTG lebky s nasazenou Talairachovou mřížkou s teleradiograficky 
pořízenými angiografickými snímky(arteriální i žilní fáze) a MRI scany..   
- MRI stereotaxe - platinové , MRI kompatibilní elektrody, které umožňují provedení MRI po 
implantaci . Různé typy elektrod se liší  tloušťkou (do 1mm), počtem kontaktů (5 – 18).  
 Za předpoklady úspěchu považujeme pečlivý výběr nemocných po vyčerpání možností 
předoperačního došetření, minimalizace nutného počtu elektrod (snížení rizika komplikací).  
 
 
34. CHIRURGICKÁ  PROBLEMATIKA TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE  
 
Mohapl M.  
Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IVPZ a ÚVN Praha 
 
 
    Počátky epileptochirurgie je možné zařadit do konce 19 století. Za iniciátora 
epileptochirurgie je označován Sir Victor Horsley, od něhož pochází popis resekčních 
zákroků pro extratemporální epilepsiii u 3 nemocných. Wilder Penfield, který roku 1934 
založil Montreal Neurological Institute, kde spolu s fyziologem Jasperem vypracovali 
metodiku epileptochirurgických zákroků, nepochybně  i díky vlivu Harveye Cushinga.   
Falconer v 50.letech  vypracoval  techniku  anatomické resekce temporálního laloku 
s odstraněním mesiotemporálních struktur en bloc. Vzhledem k deficitům, spojeným  
s extenzivní resekcí  neokortikálních struktur zesílila tendence k omezení  rozsahu resekce 
neokortexu při odstranění mesiotemporálních struktur, tuto techniku rozpracovali zejména 
Yasargil a epileptolog Wieser, kteří vypracovali techniku  transsylvické mikrochirurgické 
amygdalohippocampectomie jako selektivního zákroku. Niemayer r.1958 navrhl 
transventrikulární amygdalohippocampektomii kdy odstraňoval mesiotemporální struktury 
z kortikální incize v gyrus temporalis medius.  .  
   V oblasti české a slovenské neurochirurgie – epileptochirurgie  je nutno kromě výše 
zmiňovaných jednoznačně zmínit práci prof.Zdeňka Kunce.  Doc.Vladyka se zabýval 
především problematikou stereotaktických intervencí a radiochirurgických zákroků . 
Tematem práce prof.Šourka byla cerebrální hypotermie a operace mesiotemporálních struktur.  
 
Resekčních výkony.  
 
 1)  Topektomie s resekcí temporálního neokortexu v definovaném rozsahu (Broadmanovy 
oblasti )  
 2) Anteromediální resekce spočívá jednak v resekci polu temporálního laloku se zachováním 
gyrus temporalis  superior  a resekci mesiotemporálních struktur – amygdaly, hippocampu a 
parahippokampálního gyru (Spencer) .Rozsah resekce polu se definuje přibližně v rozsahu 3,5 
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cm  délky.  Určitou modifikací je  apikomesiální temporální resekce, kdy se odstraňuje 
mesiobasální část polu temporálního laloku a následně struktury amygdalohippokampálního 
komplexu  
3)  Temporální lobektomie představuje  rozsáhlejší zákrok, kdy resekce temporálního laloku 
je provedena v rozsahu 5 – 6 cm od jeho polu v závislosti na hemisferální dominanci. Provádí 
se i resekce mesiotemporálních struktur. 
4) Selektivní  zákroky představuje především selektivní  amygdalohippocappectomie.Nelze 
ovšem opomenout ani selektivní resekci neokortikálních struktur temporálního laloku  ve 
smyslu laterální lobektomie s ušetřením mesiotemporálních struktur, kterou u čistě 
neokortikální temporální epilepsie doporučuje Schramm v rozsahu 4,5 – 5,5 cm od polu T 
laloku nedominantní hemisfery a  3,5 – 4,5 cm u hemisfery nedominantní.   
   Krome již zmiňované techniky selektivní amygdalohippocampectomie  , vytvořené 
Yasargilem – transsylvického přístupu  , byly publikovány další možné přístupy do oblasti 
temporálního rohu  k selektivní resekci mesiotemporálních struktur.Washingtonská skupina   
(Park) presentuje přístup přes basi T laloku do oblasti temporálního rohu s následnou resekcí 
mesiotemporálních struktur. Nevýhodou je nutnost retrakce  basálních temporálních struktur a 
z toho vyplývající riziko pro drenující žíly temporálního laloku  Dalším možným přístupem je 
cesta sulcus temporalis superior  (Olivier) nebo cestou gyrus temporalis superior, jak popsal 
Rougier. Navigovaný přístup cestou gyrus temporalis  inferior  se zaměřením laserovým 
paprskem  popisují japonští autoři a uvádějí nulovou četnost deficitů zorného pole.  Na 
pomezí chirurgie base lební se nachází  technicky zajímavý přístup , který autoři (Ture U a 
další) označili jako  malý petrosní přístup ke střední  části mediobasálních temporálních 
struktur. K získání přístupu se využívá parciální mastoidectomie  a méně rozsáhlá temporální 
kraniotomie. 
        Přístup do oblasti  amygdalohippokampálního komplexu může být ovlivněn řadou 
faktorů . Zřejmě nejpodstatnější je konfigurace temporálního laloku,  jeho gyrifikace, žilní 
drenaž a arteriální cévní zásobení.   Kompletní navigační studie umožňuje detailní analýzu 
neurovaskulárních vztahů a volbu optimálního přístupu , který je individualizován (tailored 
surgery) Z anatomického hlediska je nutno zdůraznit vztah mediobasálních struktur 
temporálního laloku  především k mozkovému pedunklu, mesencefalu, optickému traktu, 
corpus geniculatum laterale, n. III a IV, a. chorioidea anterior a  cerebri posterior a vena 
basalis Rosenthali.  
 
 Možné komplikace:    
 
  Příčinou pooperační hemiparézy je nejčastěji porušení perforátorů jdoucích do oblasti 
pedunklu mozku nebo capsula interna. Z r. 1953  pochází Penfieldův termín manipulační 
hemiplegie, kterou přičítá stlačení a. cerebri media, jejíž výskyt  uvádí  v  četnosti 5%.  
Spencer vidí příčinu  spíše v  porušení cévního zásobení a.chorioidea anterior. Užití 
operačního mikroskopu  minimalizuje četnost této komplikace ,jejíž výskyt uvádí Schramm   
1,8 % ,jiná serie  (Pilcher)  popisuje  permanentní hemiparesu u 2 % nemocných. Potíže 
řečové při resekcích na straně dominantního temporálního laloku jsou vesměs přechodné, 
jejich četnost se uvádí okolo 3 %  
   Postižení zorného pole ve smyslu nejčastěji horní kvadrantové hemianopsie se přičítá  
porušení Meyerovy kličky, závisející mimo jiné na rozsahu resekce laterálního temporálního 
neokortexu. Plná  kvadrantová hemianopsie  je  zjišťována poměrně vzácně (2 – 3 %), deficity 
zorného pole menšího rozsahu jsou dle literatury poměrně časté (až 50 %  !!) . 
    Paresa n. III a IV na straně resekce  je  popisována  přibližně u 5 % nemocných (jiná studie 
uvádí srovnatelnou četnost 3,7 % přechodných lézí , nikdy se nejedná o  kompletní  nebo 
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trvalou lézi) , její výskyt  rovněž snižuje užití operačního mikroskopu a mikrochirurgické 
techniky. 
  Přechodnou  cefaleou, teplotami  se manifestuje obraz hematogenní meningitidy. 
Z diagnostického hlediska je rozhodující lumbální punkce s nálezem tisíců  leukocytů při 
negativní kultivaci.Léčebně reaguje na podání antipyretik a Dexamethazonu, je nutné na ni 
myslet při trvání teplot více než 72 hodin po operaci.  
     Resekce temporálního laloku a to především řečově dominatního temporálního laloku 
může vést ke zhoršení mnestických funkcí, a to s postižením především jejich verrbální 
složky. Výsledný mnestický stav po operaci je ovlivněn jejich předoperační úrovní, funkční 
kapacitou resekované tkáně, funkční reservou zbývající mozkové tkáně a jejich 
kompenzačními schopnostmi, a pooperačním výsledkem z hlediska redukce záchvatů.   
Souhrnem je možno říci, že výsledky neuropsychologických studií  srovnávajících pooperační 
kognitivní  profil s předoperačním upřednostňují časné operace, po kterých je pacient bez 
záchvatů a které maximálně šetří funkční kortex.  
      Mortalita u temporálních resekcí je uváděna různými autory v rozmezí  0 – 1% (vanBuren 
méně než 0,5 % , Polkey 0,7 %, Pilcher přibližně 1,0 %). U některých pacientů byla 
pozorována pooperační deprese, spíše je vázána na psychiatrickou zátěž v předchorobí.    
   
 Výsledky operační terapie pro temporální epilepsii.  
 
  Wylerova studie, provedená jako prospektivní, randomizovaná a double blind studovala  
výsledek anteromediálních temporálních resekcí v závislosti na rozsahu resekce  
hippokampálních struktur.  Ve skupině nemocných, kde byla provedena parciální 
hippocampectomie (po úroveň mozkového pedunklu ), bylo  38 % nemocných bez záchvatů 1 
rok po operaci, zatímco ve skupině, kde byla provedena totální hippokampektomie, dosahoval 
počet úspěšných výsledků 69 %. Nebyla prokázána vyšší neuropsychologfická morbidita  
v závislosti na rozsahu resekce hippokampu.    
  Z hlediska   dlouhodobých výsledků byly získány podobná data ve studii Walczaka a spol., 
která navíc analyzovala dlouhodobý průběh po temporálních resekcích pro epilepsii.  
v odstupu 2 let bylo celek 63 % nemocných bez záchvatů, a u  dalších 16 % se podařilo 
dosáhnout výrazného zlepšení. V průběhu déletrvajícího sledování nebyla prokázana 
významná změna v průběhu dalších let, kdy byly  pozitivní chirurgické výsledky stabilní. 
 Finští autoři poukazují na zlepšení výsledků od r. 1993, kdy byl do práce epileptologického 
centra zaveden standardizovaný protokol MRI vyšetření   (Engel I – II ze 64 % na 74 %).   
   Podobné údaje z r. 1992 prezentuje i Engelova monografie. Úplná eliminace záchvatů je  
výsledkem operace u 70% nemocných s temporální epilepsií a u dalších 20 %  se daří 
dosáhnout významného zlepšení. Upozorňuje i na  prognostickou relevanci histologického 
nálezu.  
   Studie Salanové a dalších poukazuje na skutečnost, že výsledků  Engel I a II  se daří 
dosáhnout i 90 % nemocných, významné zlepšení pak u přibližně 4 % nemocných a 
v kategorii nezlepšeno  zůstává přibližně 5 % nemocných   
 
Doporučená literatura: 
 
Dbalý V. Epileptochirurgie dospělých. Grada Publihing a.s.2004.  
 
Milan Brázdil - Petr Marusič et al.: In: Epilepsie temporálního laloku. ČR, Praha, 2006, s. 
235-246. 1. vydání, Triton. 80-7254-836-0  
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35. EXTRATEMPORÁLNÍ EPILEPTOCHIRURGIE A VAGOVÁ STIMULACE  
 
J. Šroubek, Z. Vojtěch, T. Procházka, I. Marečková  
Neurochirurgické  oddělení Nemocnice na Homolce, Praha   
 
Pacienti s farmakorezistentní epilepsií, kterých je přibližně 25% ze všech epileptiků  
podstupují obvykle rozsáhlý vyšetřovací protokol pomocí něhož lze identifikovat ty , kteří 
mohou profitovat z  eventuelního epileptochirurgického výkonu.   
Vyšetřovací protokol: Mezi základní vyšetřovací protokol  patří  MRI mozku , PET a  
SPECT mozku (iktální i interiktální), videoEEG monitorace k přesnějšímu určení semiologie  
záchvatu, neuropsychologické vyšetření a v případě nezbytnosti  invazivní studie. Tato 
vyšetření jsou v ideálním případě ve shodě  a přesně určují, kterou část tkáně je potřeba 
resekovat.  Tato  přesná  shoda však často není přítomna a nalézt epileptogenní ložisko může 
být komplikované. Elokventní  oblasti, které by mohly být zavzaty do resekované 
epileptogenní zony jsou došetřeny funkční MRI (motorický kortex, řečová krajina,  
kortikospinální a optická dráha)   
Lezionální epilepsie: Substrát záchvatu lze v početné skupině epileptiků  nalézt při  analýze 
MRI (kavernom, nízkostupňové gliomy, posttraumatické  a pooperační gliozy, kortikální 
dysplázie,…)  a obtížnost jejich resekce je dána lokalizací.  Rozsah epileptogenního ložiska  
může přesahovat rozsah  léze. K resekci lze využít peroperační elektrokortikografii. 
Intraoperační MRI  je s výhodou využita u makroskopicky obtížně odlišitelných lézi (např. 
vývojové malformace kortexu).      
Nonlezionální epilepsie:  V případě, že se jedná o  MRI negativní epilepsii, avšak další 
vyšetření  prokazují  fokální začátek,  lze doplnit invazivní studie se stereotaktickým 
zavedením jehlových elektrod intraparenchymově nebo otevřeně zavedení subdurálních stripů 
a gridů na povrch mozku.  Následné několikadenní mapování fčních oblastí a zdroje záchvatu 
vede k určení kortikální resekce, kterou lze v druhé době  provést.  V elokventních  oblastech 
lze místo resekčního výkonu využít dyskonekční výkon mnohočetné subpiální transekce 
(MST), který vede k omezení šíření výbojů  a zachovává fci.    
Přes možnosti detailního došetření extratemporální  epilepsie  je efektivita  resekčních výkonů 
nižší než u temporálních resekcí a dosahuje  Engel I kolem 40%.   
Dyskonekční výkony:  Kromě MST  jsou mezi méně časté metody uváděny přední 
callosotomie (přední 2/3 corpus callosum)  převážně u rychle se šířících záchvatu 
druhostranně (např.  drop attack záchvaty). Další možnou metodou ojediněle používanou je   
funkční hemisferektomie u rozsáhlých jednostranných lézi s předoperačně těžkým 
neurologickým deficitem s cílem zabránit vzniku druhostranných epileptogenních ložisek 
Vagová stimulace:  Pacienti s farmakorezistentní epilepsií, u kterých nelze resekční či 
dyskonekční výkon provést,  mohou profitovat z chronické stimulace vagového nervu, který 
dle současných studií  vede u více jak 60% pacientů k  50% redukci záchvatů. Nezávisle na 
redukci  záchvatu vede ke zlepšení kognice a kvality života.  Technicky relativně jednoduchý 
výkon má nevýhodu v ceně generátoru.   
Závěr:  Extratemporální resekční výkon vyžaduje poměrně složitou předoperační rozvahu 
k určení resekovatelného ložiska. Přes  technické možnosti nedosahuje takové efektivity ve 
srovnání s resekčním výkonem  prováděných na temporálním laloku.  Chronická vagová 
stimulace je pro řadu refrakterních epileptiků  dobrou alternativou.   
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4. OBRÁZEK - RUKA
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36. ZOBRAZENÍ PERIFERNÍCH NERVŮ - METODY A NÁLEZY 
 
J. Brtková  
Radiodiagnostická klinika LFUK a FN Hradec Králové 
 
Přednáška přinese informaci o možnostech zobrazení periferních nervů s ukázkami norm. 
nálezů zejména v UZ a MR obraze. Patologické nálezy - jak ty, které jsou podmíněny 
patologií vlastního nervu, tak ty, kde nerv je inzultován nálezem ve svém okolí, budou 
zahrnovat ukázky posttraumatických a pooperačních změn, některých úžinových syndromů, 
nádorů aj. 
 
 
37. OPERAČNÍ LÉČBA PORANĚNÍ PLEXUS BRACHIALIS 

 
P.  Haninec 
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 
 

Poranění pažní pleteně je velmi těžký úraz. V posledních letech nabývá na významu 
jak pro jeho vzrůstající incidenci (vyšší přežívání pacientů po polytraumatech), tak pro větší 
úspěchy s operační léčbou. Navíc se dostává do popředí i, v minulosti opomíjená, 
problematika perinatálních poranění. Velká část poraněných elementů plexus brachialis je 
řešena přenesením dárcovského nervu na příslušného příjemce, tzv. neurotizací. V poslední 
době se ukazuje, že může mít dokonce lepší výsledky než sutura přerušeného nervu v 
proximální části pleteně. Hlavní předností neurotizace je možnost sutury co nejblíže cílovému 
svalu. Novějšími metodami jsou Oberlinova technika a end-to-side anastomóza. Kvůli 
chybění větších randomizovaných studií zůstává nadále ne úplně jasné, který dárce je lépe 
využitelný pro daného příjemce. Obecně však platí, že neurotizace s využitím intraplexálních 
nervů jako dárců motorických vláken je lepší než neurotizace pomocí extraplexálních zdrojů. 
 
 
 
38. OBECNÉ PRINCIPY LÉČBY PORANĚNÍ NERVŮ 
 
E. Zvěřina, P. Haninec P 

Neurochirurgická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady 
 
Vycházíme ze základního výzkumu a 42 letých mikrochirurgických ošetřování několika set 
periferních a mozkových nervů všech lokalizací. 
V dávných válečných konfliktech byly nervy neuvědoměle sešívány jako šlachy. Sešil je G. 
de Saliceto 1210-77 a jistě G Ferrara před 416 lety (1596). Proč  mohou úspěšně regenerovat 
víme od r. 1852 od stanovení Wallerových zákonů. Bez chápání těchto zákonů a bez chápání 
jejich elektrofysiologického intraoperačního vyšetření by nervy nikdo neměl vyšetřovat a 
dokonce ošetřovat. Od r. 1970 víme, že dokonalé využití Wallerových zákonů je možné dosud 
jedinou úspěšnou technikou spojení nervů. Tou je steh-spojení nervů bez podélného napětí. 
Při překlenování defektů je jen a jedině úspěšné použití autotransplantátů z kožních nervů. 
Dovoluje je realizovat jen a jedině perfektní mikrochirurgická technika. Již přes 40 let patří 
k zlatým standardům ošetření poraněného nervu. Naše republika patřila k prvním, díky 
jednomu z autorů, kde se tento pokrok realizoval. Od publikace z r. 1979 (l) a dále 2005 (2) se 
jí mohli v ČR naučit a realizovat ji všichni neurochirurgové, plastici, ortopedi a chirurgové, 
ošetřující poranění periferních  nervů. Je důležité, aby tyto znalosti měli i neurologové a 
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elektrofysiologové, kteří poraněné vyšetřují a rozhodují o operační indikaci. Každý 
elektromyografista a každý operatér, indikující ošetření nervů, musí vědět, že EMG techniky 
nemohou při poranění nervů rozlišit naprosto zásadní otázku. Tou je, zda k Wallerově 
degeneraci (2. stupeň poškození nervu) došlo při zachované kontinuitě nervu (axonotmesis), 
který nepotřebuje operaci nebo došlo k jeho rozdělení (3. stupeň poškození nervu, 
neurotmesis), které musí být absolutně indikováno k operaci. EMG vyšetření tyto stavy nemá 
možnost diagnostikovat. K operační indikaci a sledování regenerace periferních nervů je 
elektrofysiologické vyšetření extrémně důležité již od prvních hodin od poškození nervu, ne 
až za 3 týdny, jak se mylně uvádí.  Má však význam jen a jedině v kontextu se stavem rány, 
znalostí Wallerových zákonů  a respektování času od poranění.  
1. Zvěřina E., Stejskal L.: Poranění periferních nervů. Avicenum, Praha 1979. 
2. Zvěřina E.: Poranění periferních nervů. V: Dungl P. a kol. Ortopedie. Grada Pubishing, 
Praha 2005, s. 450-470. 
 
 
39. PRINCIPY PEROPERAČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE PŘI REVIZI 
PORANĚNÝCH PERIFERNÍCH NERVŮ 
 
I. Holečková, D. Štěpánek 
Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň 
 
 
Traumatické léze periferních nervů dělíme na otevřené a uzavřené.  
 
Operační přístup k otevřeným poraněním je jednoznačný.  
 
Poranění zavřená vyžadují přístup komplexnější.   
 
  V indikační rozvaze k operačnímu řešení má důležitou úlohu předoperační 
elektrodiagnostické vyšetření (EMG – elektromyografie, NCS – nervové kondukční 
studie,event. SEP – somatosenzorické evokované potenciály), které umožní v časném období 
po úrazu (4 týdny) rozlišit poranění typu neurapraxie od axono či neurothmesis, ale nerozliší 
již  axonothmesis od neurothmesis V případě léze typu axonothmesis s možnou spontánní 
regenerací nás v dalším časovém období o probíhající reinervaci informují klinické známky 
regenerace (postupující Tinelův příznak v průběhu poraněného nervu), které však nezaručují 
funkčně dobrou klinickou reinervaci. Rovněž EMG známky reinervace v příslušném efektoru 
(nejbližším svalu) po latentní době  nejsou zcela přesvědčivou a dostatečnou zárukou funkční 
regenerace nervu. Kromě toho, čím více je efektor vzdálen od místa léze, tím více se 
prodlužuje latentní interval a snižují se možnosti dobré reinervace.  
 
  Vzhledem k výše uvedenému, by rozhodující úlohu při ošetřování i uzavřených poranění 
měla představovat včasná revize nervu, která musí být spojená s peroperační neurografií. 
 
  Peroperační neurografie je nejdůležitější nástroj při rozhodování o způsobu chirurgické 
léčby nervových poranění v kontinuitě, ať se jedná o primárně uzavřená poranění či revize 
neregenerujících ošetřených poranění nervů, či event. nádory periferních nervů. Peroperační 
neurografie umožňující funkční vyšetření nervu v průběhu operace dovoluje operační revizi 
uzavřených poranění časnější, přibližně za 2 měsíce od úrazu, při revizích neregenerujících 
nervových poranění jsme z hlediska časového intervalu konzervativnější.   
Provádí se přímo v operačním poli na obnaženém periferním nervu.  
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Vyšetření v operačním poli přináší technické problémy, které musí být aktuálně řešeny. 
S jejich možností musí elektrofyziolog počítat a musí je umět eliminovat. 
Peroperační stimulační i registrační parametry (délka trvání stimulu, frekvence stimulace, 
intenzita stimulace, filtrační rozpětí, časová základna, zprůměrnění) se částečně liší od 
příslušných parametrů užívaných při vyšetření vodivosti nervu v laboratoři. Často jsou během 
vyšetření přizpůsobeny aktuálním podmínkám. 
Nervový akční potenciál ( NAP) je sumační potenciál, který je vybaven supramaximálním 
stimulem. Intenzitu stimulu určujeme na zdravé části nervu, poté pokračujeme vyšetřením 
přes oblast léze se zachovalou kontinuitou. Stimulujeme nerv nad lézí, při registraci NAP pod 
lézí, či opačně. Užíváme bipolární elektrody, které se přikládají na nerv. Zemnící elektrodou 
je jehlová elektroda uložená mezi stimulační a registrační elektrodu. Peroperační neurografie 
může být v  případech nekompletní nervové léze nahrazena peroperační fascikulární 
neurografií, která umožňuje vyšetřit funkci jednotlivých fasciklů . 
Peroperační vyšetření může být doplněno i peroperačním  SEP příslušného nervu, se 
stimulací distálně od léze a registrací odpovědi v krční oblasti či na skalpu.  
 
Přítomnost NAP přes oblast kontinuální léze je spojena až v 90 % případů s  funkčně 
významnou reinervací. Nepřítomnost NAP 3-4 měsíce po úrazu téměř vylučuje spontánní 
reinervaci a je tedy indikací k chirurgickému ošetření nervu. 
   
  Na základě více než třicetiletých zkušeností s peroperační registrací NAP je doporučováno 
v případě výbavnosti a dobré reprodukovatelnosti NAP,  ošetřit nerv zevní či vnitřní 
neurolýzou.V případě nevýbavnosti NAP přes oblast léze je třeba poškozený nerv resekovat a 
ošetřit mikrosuturou.  
 
 
40. SOUČASNÉ MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ TERAPIE PORANĚNÍ LÍCNÍHO   
     NERVU 
 
P. Vachata, M. Sameš, J. Kozák, L. Zikmund 
Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 
 
   Perzistující porucha funkce lícního nervu je spojena se závažnými zdravotními a především 
sociálními aspekty. Přes pokroky v chirurgické terapii zůstává stále velká část pacientů bez 
adekvátní terapie.  Primárním cílem současné chirurgie lícního nervu je především prevence 
nejčastějších iatrogenních lézí během ORL a NCH výkonů.  Podmínkou je dokonalá znalost 
topografické anatomie, elektrofyziologická monitorace a precizní mikrochirurgická technika.            
   Sekundárním cílem je komplexní přístup k řešení již vzniklé léze pomocí reinervačních a 
reanimačních operací. Metodou volby v případě dostupného proximálního pahýlu schopného 
regenerace je nezkřížená reinervace přímou anastomózou mezi centrální a periferní částí 
lícního nervu bez anebo s použitím autotransplatátu.  Dostatečnou část lícního nervu 
k provedení anastomózy lze s ohledem na závažnost doprovázející sluchové poruchy získat 
technikami „reroutingu“ ve všech jeho segmentech. V případě nedostupnosti proximálního 
pahýlu je mimické svalstvo reinervováno zkříženě z kontralaterálního n. facialis, 
ispilaterálního n. hypoglossus, n. accessorius, n. phrenicus nebo motorické větve n.trigeminus. 
V případě selhání reinervačních technik, nebo příliš dlouhého odstupu od vzniku léze jsou 
indikovány aktivní nebo pasivní reanimační techniky v podobě statických anebo dynamických 
plastických operací (pasivní závěsy, aktivní závěsy, transpozice svalů, implantace závaží do 
víček). Cílem komplexní péče včetně nezbytné a dlouhodobé rehabilitace je dosáhnutí 
optimálního kosmetického a funkčního výsledku. I přes kombinaci všech dostupných typů 
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reinervačních a reanimačních výkonů bývá dosahováno, jako nejlepšího funkčního výsledku 
po kompletním přerušení nervu, pouze stupně III dle House-Brackmannovy škály. Vzhledem 
k širokému spektru operačních výkonů lze problematiku úspěšně řešit pouze ve 
specializovaných multioborových centrech s využitím technik rekonstrukční a okuloplastické 
chirurgie. 
 
Literatura: 
1. May M, Schaitkin B eds.: The Facial Nerve: May’s second edition, Thieme, 2000. 
2. May M, Schaitkin B eds.: Facial Paralysis: Rehabilitation Techniques, Thieme, 2002. 
3. Sanna M, Khrais T, Mancini F, Russo A, Taibah A: The Facial Nerve in Temporal Bone 
and Lateral Skull Base Microsurgery, Thieme, 2006. 
4. House JW, Brackmann DE: Facial nerve grading system. Otolaryngol. Head Neck Surg, 
[93] 146–147, 1985. 
 
 
41. SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU A JEHO OPERAČNÍ LÉČBA 
 
V. Vybíhal, M. Smrčka 
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno 
 
Syndrom karpálního tunelu (SKT) patří mezi nejčastěji se vyskytující úžinové syndromy, kdy 
dochází ke kompresi nervus medianus v karpálním tunelu. 
Onemocnění postihuje častěji ženy než muže (2–4 : 1). Průměrný věk se pohybuje mezi 40 a 
60 lety. Často bývá postižení oboustranné. 
SKT se projevuje typickými parestéziemi prstů ruky s nočními maximy. Téměř patognomický 
je úlevový manévr – svěšení ruky a její protřepání. V klinické diagnostice SKT se používá 
několik provokačních testů – Tinelův příznak, Phalenův zápěstní test aj. 
Diagnózu stanovujeme na základě důkladné anamnézy a fyzikálního vyšetření. Pro upřesnění 
a objektivizaci doplňujeme elektromyografii, která spočívá ve vyšetření motorického a 
senzitivního vedení n. medianus, případně doplněného o jehlovou elektromyografii. 
Zobrazovací metody nejsou využívány rutinně při diagnostice SKT, ale mohou být v určitých 
případech užitečné (rtg, CT, ultrazvuk, MR). 
Konzervativní terapii indikujeme při krátkém trvání symptomů, lehkých či intermitentních 
symptomech a tam, kde očekáváme zlepšení po odstranění vlivu systémového faktoru. 
Indikováni k chirurgické terapii jsou pacienti se SKT středně těžkého a těžkého stupně dle 
klinického a EMG nálezu. 
Cílem chirurgické terapie je dostatečná dekomprese nervu pomocí discize ligamentum carpi 
transversum. Možností, jak uvolnit nerv, je několik. Nejčastěji se používá klasický otevřený 
přístup, kdy je vedena incize v proximální části dlaně nad průběhem nervus medianus. Ve 
vedení řezu existuje řada variant. Výhodou je dobrá vizualizace průběhu nervu a jeho větvení.  
Další možností je operace pomocí endoskopické techniky za použití speciálního 
endoskopického instrumentária. Vaz se inciduje nožem zavedeným ze stejného přístupového 
místa („single portal approach“) za endoskopické kontroly nebo při tzv. „dual portal 
approach“ se ze stejného řezu jako v předchozím případě zavádí endoskop a nůž se zavádí v 
dlani distálně od ligamenta. Výhodou endoskopické techniky je rychlejší rekonvalescence, 
menší bolesti či pooperační obtíže a nepřítomnost jizvy (nebo jen minimální) ve dlani. 
Přístup radiálně od šlachy m. flexor carpi radialis, tzv. „flexor carpi radialis approach“, 
znamená protnutí obou listů vazu, které obtáčejí šlachu m. flexor carpi radialis před jejím 
úponem na os trapezium. Vaz se inciduje radiálně od úponu thenarového svalstva na 
ligamentum. Výhodou tohoto přístupu je, že kožní řez neprochází dlaní (je veden na radiální 
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straně proximálně od zápěstní rýhy), je zčásti zachována funkce tětivy ligamenta a n. 
medianus je nadále chráněn. Nevýhodou je, že operace je časově náročnější a anatomická 
orientace není tak snadná jako při klasickém přístupu. 
Přístup z dvojí incize („twin incision technique“) je proveden pomocí podélné incize ve výši 
distálního konce ligamenta a druhé příčné incize v zápěstí mezi šlachami m. palmaris longus a 
m. flexor carpi radialis. Je zde ponechán intaktní kožní můstek v proximální části dlaně. 
Využiván je i retinakulotom (speciálně upravený nůž), kdy je vaz protínán ze stejného 
přístupu jako při uniportální technice. 
Revizi motorické větve se nedoporučuje provádět paušálně (jen při známkách jejího možného 
poškození – hypotrofie či atrofie thenarového svalstva) stejně jako epineurotomii či vnitřní 
neurolýzu (jen pokud si to vyžádá peroperační nález). 
Úspěšnost chirurgické terapie je udávána více jak v 90 % a její výsledky jsou považovány za 
výborné při minimálním počtu komplikací. 
 
 
42. SYNDROM ÚTLAKU N. ULNARIS V OBLASTI LOKTE – MOŽNOSTI 
CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ ENDOSKOPICKÝCH TECHNIK 
 
I. Humhej, M. Sameš 
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní 
a.s. 
 
    Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte (SUS) přestavuje po syndromu karpálního 
tunelu druhý nejčastěji se vyskytující úžinový syndrom periferního nervu. Jedná se o 
chronickou kompresivní mononeuropatii vznikající útlakem ulnárního nervu při jeho 
průchodu anatomicky definovanými úžinami v oblasti lokte. Rozlišujeme 5 nejčastějších míst 
komprese ulnárního nervu v oblasti lokte – Struthersovu arkádu, mediální intermuskulární 
septum, ulnární sulkus (útlak nervu pod Osbornovým vazem), kubitální kanál (vstup nervu 
mezi hlavy m. flexor carpi ulnaris, spolu s ulnárním sulkem nejčastější místo komprese nervu) 
a submuskulární membránu. Navíc může být nerv v oblasti lokte komprimován z důvodu 
přítomnosti lokální anomálie (aberantní m. epitrochleoanconeus, ganglion, lipom), 
poúrazových změn (fragment kosti, osteosyntetický materiál, jizvení) a degenerativních změn 
lokte (artrotické změny s osteofyty, valgozita lokte). 
 
    SUS se klinicky projevuje parestéziemi v inervační zóně nervu, ve stejné lokalitě 
nacházíme hypestézii postihující i inervační oblast ramus dorsalis n. ulnaris (větvička 
zajišťující senzitivitu malíkové části dorsa ruky a dorsa 4. a 5. prstu), v pokročilejších stádiích 
bývá přítomno oslabení jemné motoriky (zejména dukcí prstů, malík v abdukčním postavení), 
dochází k rozvoji hypotrofií interoseálních svalů, hypothenarového valu a semiflekčnímu 
postavení 4. a 5. prstu (drápovitá ruka). Bývá pozitivní Tinelův příznak nad průběhem nervu 
v lokti. Ve specifikaci místa útlaku nervu a odlišení onemocnění projevujících se podobnými 
klinickými potížemi (zejm. syndromu Guyonova kanálu, radikulopatie C8, léze dolní porce 
brachiálního plexu) hraje významnou roli EMG. 
 
    V terapii SUS se uplatňují jednak konzervativní postupy, které jsou rezervovány zejména 
pro lehčí formy útlaku nervu s krátkodobým trváním. Patří mezi ně režimová opatření 
(vyhýbání se činnostem vyvolávajícím potíže, klid, podkládání lokte), protektivní návleky na 
loket, dlahy, ortézy, nesteroidní protizánětlivé léky, lokální injekce kortikosteroidů a 
fyzioterapie. U pokročilejších forem útlaku nervu či při neefektivní konzervativní léčbě 
přichází v úvahu operační řešení. Existuje několik způsobů chirurgického řešení SUS 
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sahajících od prosté dekomprese nervu v oblasti lokte s jeho ponecháním in situ přes 
provedení mediální epikondylektomie humeru až k některé z metod transpozice nervu před 
mediální epikondyl s uložením nervu subkutánně, intramuskulárně či submuskulárně. 
V posledních letech dochází rovněž k rozšiřování endoskopických či endoskopicky 
asistovaných technik v terapii SUS. Níže charakterizujeme jednotlivé metody operačního 
řešení SUS, zmíníme jejich indikaci, výhody a nevýhody. 
 
Dekomprese nervu in situ 
Stále více se rozšiřující metoda operační léčby SUS. Vzhledem k výsledkům komparativních 
studií srovnávajících jednotlivé metody operační léčby SUS ji lze prohlásit jako metodu první 
volby. Mezi její hlavní výhody patří miniinvazivita, dochází při ní k minimálnímu 
mechanickému kontaktu s nervem, šetří se jeho cévní zásobení a zůstává intaktní flexoro-
pronátorový svalový komplex. Jedná se o metodu relativně jednoduchou, rychlou, což má 
odezvu i v nižším výskytu pooperačních komplikací. S rehabilitací je možno započít 
bezprostředně po operaci, čímž se zkracuje doba rekonvalescence a urychluje se návrat do 
zaměstnání. Mezi její nevýhody patří možnost trvání trakce nervu při flexi v lokti a jeho 
frikce přes mediální epikondyl, pokud má nerv tendenci luxovat ze sulku. Nelze ji rovněž 
doporučit v případě přítomnosti lokální patologie v průběhu nervu (ganglia, rozsáhlejšího 
jizvení, pokročilých degenerativních změn lokte atd.), kde je vhodné provést po deliberaci 
nervu jeho transpozici.  
 
Mediální epikondylektomie 
Metoda spočívající v částečném snesení mediálního epikondylu humeru. Jako její hlavní 
výhoda bývá uváděna možnost hladkého a přirozeného posunu ulnárního nervu anteriorně při 
flexi v lokti aniž by byl nerv transponován ze svého lůžka, byl ohrožen ischémií a 
poškozením nerv. větviček limitujících transpozici. Naopak mezi nevýhody této metody patří 
častá pooperační bolestivost lokte, ztráta protektivní funkce epikondylu pro loketní nerv, 
riziko rozvoje instability loketního kloubu (důležité neporušit při operaci mediální kolaterální 
ligamentum), potenciální slabost flexoro-pronátorové svalové masy při větším rozsahu 
epikondylektomie, riziko heterotopní osifikace a nebezpečí vzniku kontraktury lokte. Tato 
metoda je dominantou ortopedů, na neurochirurgických pracovištích se provádí zřídka. 
 
Přední subkutánní transpozice 
Nerv se u této operace po rozsáhlém uvolnění v oblasti lokte a mobilizaci od spodiny za 
šetření odstupujících svalových větviček transponuje do podkoží před mediální epikondyl, 
kde se volně fixuje suturou podkoží k fascii flexoro-pronátorové svalové masy. Důležité je 
vytvoření pozvolných „náběhů“ pro nerv vytětím vazivových sept, aby nedocházelo při flexi a 
extenzi v lokti ke kinkingu nervu a jeho zalamování o ostré vazivové hrany. Výhodou metody 
je řešení SUS přední transpozicí nervu bez atakování flexoro-pronátorové svalové masy a 
tudíž malá invazivita výkonu. Mezi hlavní nevýhody patří vystavení nervu potenciálním 
traumatům (zvýšení vulnerability nervu) a riziko jeho hypersenzitivity. Tato rizika jsou 
vystupňována u štíhlých pacientů s tenkým podkožím, u nich je indikace tohoto operačního 
postupu diskutabilní. Mezi další nevýhody patří, podobně jako u ostatních druhů transpozic, 
nutnost částečné devaskularizace nervu při jeho uvolnění od spodiny a riziko poranění 
proximálně odstupujících svalových větviček nervu pro m. flexor carpi ulnaris, které bychom 
se měli snažit vždy zachovat. Tato metoda umožňuje časné zahájení rehabilitace již v prvních 
pooperačních dnech. 
 
Přední intramuskulární transpozice  
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Nerv se při této metodě po mobilizaci od spodiny v oblasti lokte uloží před mediální 
epikondyl do předem vytvořeného lůžka ve flexoro-pronátorové svalové mase. Tato metoda je 
v současné době ze všech transpozičních operací používána nejméně. Mezi její hlavní 
nevýhody patří riziko jizvení kolem nervu a z toho rezultujících recidiv potíží a oslabení 
flexoro-pronátorové svalové masy.  
 
Přední submuskulární transpozice 
Jedná se o postup, který je oproti dekompresi nervu in situ či přední subkutánní transpozici 
náročnější jak z hlediska časového, tak technického. Nerv se zde po přední transpozici ukládá 
pod flexoro-pronátorovou svalovou masu uvolněnou z mediálního epikondylu. Někdy se k 
zpětné resutuře začátku flexoro-pronátorové svalové masy na med. epikondyl používá její 
Z plastika, což má snížit riziko recidivy útlaku nervu pod těmito svaly. Výhodou metody je 
kvalitní ochrana nervu měkkými tkáněmi před traumatickými inzulty. Mezi nevýhody však 
patří extenzivní disekce tkání a nutnost pooperační imobilizace lokte na několik týdnů, což 
zvyšuje riziko vzniku flekčních kontraktur a prodlužuje rekonvalescenci. Tento postup se na 
některých pracovištích užívá zejména u pacientů s recidivou SUS po předchozí operaci či u 
štíhlých pacientů, u kterých je nutné provést transpozici nervu a jeho subkutánní uložení by 
vzhledem k tenkému podkoží vystavilo nerv na vulnerablní místo. 
 
Endoskopické techniky 
V terapii SUS se používají od roku 1995. Jejich cílem je minimalizace chirurgického přístupu 
(zmenšení jizvy z cca 7 cm u „klasické“ operační techniky na 2-3 cm), tudíž redukce 
pooperační bolestivosti jizvy (menší riziko poranění senzitivních větví n. cutaneus antebrachii 
med.) a docílení rychlejší rekonvalescence pacientů. Zvláště výhodná a k nervu šetrná metoda 
endoskopicky asistované dekomprese n. ulnaris byla popsána v r. 2006 Krishnanem et al. 
Umožňuje šetrnou deliberaci nervu protětím vazivových struktur za pohledu na nerv z „ptačí 
perspektivy“ a to rozsáhle proximálně i distálně od loketního sulku, což umožňuje spolehlivé 
uvolnění nervu ve všech místech jeho potenciální komprese v oblati lokte. Tato technika 
umožňuje dokonalou vizualizaci nervu, z něj odstupujících větví i jeho cévního zásobení a lze 
s ní provést i přední subkutánní transpozici nervu. Endoskopicky asistovanou dekompresi n. 
ulnaris v oblasti lokte používáme i na našem pracovišti. 
 
Závěr 
Způsob operační léčby pacientů se SUS do značné míry zavisí na zkušenostech pracoviště a 
osobní preferenci operatéra. Každá z operačních metod má své výhody i nevýhody a doposud 
není jednoznačný konsenzus favorizující jednu metodu nad jiné. Přesto však převládá obecný 
trend k miniinvazivitě operačního výkonu, který upřednostňuje u většiny pacientů s 
idiopatickým SUS (bez ohledu na tíži předoperačního postižení nervu) prostou dekompresi 
nervu s jeho ponecháním in situ. Rozvoj endoskopických technik umožňuje dosažení 
maximální možné miniinvazivity avšak při zachované možnosti rozsáhlé a přehledné 
dekomprese nervu v oblasti lokte za šetření všech anatomických struktur v okolí.  
 
 
43. TOS – THORACIC OUTLET SYNDROME 
 
M. Kanta, D. Laštovička, R. Hanáček, J. Habalová, S. Řehák 
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, LF UK Hradec Králové 
 
TOS – tato klinická jednotka se také označuje jako syndrom horní hrudní apertury, skalenový 
syndrom, syndrom krčního žebra, hyperabdukční syndrom. Jde o vzácnou klinickou jednotku, 
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u které dochází ke kompresi struktur brachiální pleteně v úrovni horní hrudní apertury nebo 
cévních struktur ( a. a v. subclavia). Podle toho se TOS rozděluje na  neurogenní či cévní 
TOS. Neurogenní TOS se dále dělí na tzv. pravé (true) a nespecifické (nonspecific, disputed) 
TOS. Je také nutné uvést poúrazové formy. TOS je poměrně zřídka diagnostikován, často se 
na tuto diagnózu nepomýšlí. 
Pacienti s TOS mají příznaky podobné CB syndromu, častěji se vyskytují bolesti a parestezie 
v inervační zóně kořenů C8 a Th1, případně i motorické léze, méně často se objevuje 
symptomatologie v teritoriu C6-7. Někteří z našich pacientů měli i jiné bizardní, zdánlivě 
nesouvisející obtíže - jako dechové obtíže, hemikranie, hemihypestezie ap., které po 
dekompresi většinou ustoupily.  
Při fyzikálním vyšetření bývá supraklavikulárně pozitivní Tinelovo znamení, zde lze i 
palpačně vyvolat projekce do periferie, dále je pozitivní „ kufřík“ a Adsonovo znamení. Při 
elevaci HK nad horizontálu pacienti uvádí velmi záhy zhoršení parestezií a bolestí, které se 
zhoršují při rychlém stisku a uvolnění prstů. Při hyperabdukci lze zjistit i oslabení pulsu na a. 
radialis nebo i úplné vymizení pulsací. 
Z grafických metod se doporučuje RTG C páteře a horní hrudní apertury k vyloučení krčního 
žebra nebo elongovaného processus transversus obratle C7. NMR zaměřená na struktury 
horní hrudní apertury může prokázat kompresi brachiální pleteně atypickými kostěnými či 
vazivovými strukturami. Vždy je nutné vyšetřit MR i krční páteř a míchu a odlišit případnou 
míšní či kořenovou kompresi. Z dalších metod se uplatňuje UZ cév k vyloučení jejich 
komprese (v základní pozici HK a při elevaci), případně vyšetření angiografické. EMG je 
pozitivní u tzv. „true“ TOS, elektrofyziologicky lze odlišit léze kořenové či léze periferních 
nervů. U nespecifické formy je EMG negativní. 
Při léčení TOS doporučujeme nejprve cílenou rehabilitaci, uvádí se, že až 80% pacientů se po 
cílené RHB upraví. Neurochirurgická léčba spočívá v dekompresi výše uvedených struktur ze 
supraklavikulárního přístupu (transaxillární přístup preferují spíše chirurgové). Při 
supraklavikulárním přístupu protínáme m. scalenus anterior v blízkosti úponu na 1. žebro a 
pátráme po anatomických vazivových abnormalitách, kterých byla popsána celá řada. 
Protětím zadní fascie m. scalenus anterior získáme přístup k a. subclavia, kterou uvolňujeme 
v celém rozsahu přístupu. V případě krčního žebra provedeme resekci žebra s uvolněním 
pleteně i tepny. Úspěšnost chirurgické léčby se pohybuje kolem 80%. 
 
 
44. TUMORY PERIFERNÍCH NERVŮ 
 
J. Hradil 
Neurochirurgie, KN Liberec, a.s. 
 
Abstrakt nedován. 
 
 
45. ŠLACHOVÉ A SVALOVÉ TRANSPOZICE PŘI PORANĚNÍ PERIFERNÍCH  
      NERVŮ 
 
T. Hellmuth 
Ústav chirurgie ruky a platické chirurgie, Vysoké nad Jizerou 
 
Mezi nejčastější příčiny periferních paréz patří: trauma, chronické kompresivní syndromy, 
metabolické onemocnění a nádory nervů. Základní indikací k transpozičním výkonům je – 
výluka reparace nervu (rozsáhlé trauma, infekt, věk pacienta, atd.) 
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Klinika je dána výpadkem senzitivity, motoriky, poruchou trofiky a potvrzena EMG a evok. 
potenciály. 
Klasickým finálním obrazem paresy medianu je „opičí ruka“, ulnárního nervu „ruka přísahy“, 
obou nervů pak „drápovitá ruka“, při parese radiálního nervu hovoříme o obrazu „labutí šíje“. 
Prevencí těchto konečných stavů je časné funkční dlahování a následná chir. intervence!!! 
Paresa medianu: cil = opozice palce, flexe FPL, FDP II, rekonstrukce I meziprstí, ev. 
rekonstrukce senzitivity.     

Opoziční plastiky: 1. statické   - dermodéza, tenodéza – Camitzův transfer 
         - Foeresterova technika 

2. dynamické: FDS transfer, Huberův transfer, EDM transfer, 
doplněné o ev. dézu zákl. kloubu palce 

 Rekonstrukce FPL: brachioradialis → FPL 
 Rekonstrukce FDP II, III: ext. carpi radialis longus transfer 
Paresa uln.nervu: cíl= stabilizace základních kloubů, addukce malíku, extenze ve středních 
kloubech prstů 
 Stabilizace zákl. kloubů: Zancoli lasso palstiky, sliding kl. pouzder 
 Addukce malíku: EDM transfer na rad. str. zákl. čl.  

Dukce prstů: EI + EDM do lat. pruhů dorsální aponeurosy 
Paresa radiálního nervu: cíl: extenze zápěstí, extenze prstů, extenze + abdukce palce 
 Transfery: PT → ECRB, FCR → EDC, PL → EPL  
 
Přednáška bude dostupná ke stažní na:  www.ruka-kosmetika.cz 
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