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1. Úvod 
 
 

         Tématem mé absolventské práce jsou dětská kraniotraumata 

v přednemocniční neodkladné péči. Pracuji jako řidič vozidla zdravotnické záchranné 

služby Olomouckého kraje v Jeseníku. Pracuji v posádkách RLP i RZP. Za svou skoro 

dvouletou praxi se často setkáváme s problematikou kraniotraumat, a to jak u 

dospělých, tak u dětí. To je zřejmě dáno polohou Jeseníku v srdci hor, kde se pohybuje 

mnoho turistů provozujících zimní i letní sporty. Mezi nejčastější indikace  výjezdu 

posádky ZZS patří v letních měsících pády na  kole, v zimních pak pády a úrazy na 

lyžích. Obě tyto (a nejen ty) aktivity často provozují celé rodiny s dětmi. Přesto je 

bohužel v dnešní době velice často podceňována problematika používání 

bezpečnostních přileb, zejména mezi turisty z Polska, kteří v Jesenických horách 

převažují a tvoří hlavní osu turistického ruchu v regionu. Bezohledné chování na 

sjezdových tratích spolu s přeceněním vlastních lyžařských zkušeností je pak častou 

příčinou srážek dvou i více  lyžařů. Děti jsou při takové kolizi s dospělým vždy 

v nevýhodě a často dochází k mnohočetným traumatům, nevyjímaje poranění hlavy.  

        Problematiku dětí jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich je mezi 

záchranáři panující všeobecná obava z výjezdů k dětským pacientům. Ta je dána menší 

frekventovaností takovýchto výjezdů a s tím souvisejícím chyběním určité „rutiny“ v 

řešení situace, dále jistým přirozeným „respektem“ z dětí a v neposlední řadě také  ne  

ojediněle se objevující projekcí vlastních rodinných členů v dětském věku do pacienta 

stejného stáří. Kraniocerebrální poranění v dětském věku jsou ve svém důsledku 

závažnější než poranění dospělých. Jen obtížně si lze představit, jak zničující dopad 

mají tato poranění a jejich následky na dětské pacienty i na rodinné příslušníky. U 

každého kraniocerebrálního poranění (KPC) v dětském věku,  lze předpokládat 

negativní ovlivnění dalšího vývoje dítěte a do jisté míry menší či větší poškození jak 

fyzického, psychického a mentálního růstu.  

Z těchto důvodů jsem se rozhodl probrat problematiku kraniotraumat s ohledem na 
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děti. Poukázat na anatomické, fyziologické a biologické poměry krania a nitrolebního 

prostoru, možné poškození centrální nervové soustavy a na kazuistikách poukázat na 

správné postupy při řešení KCP vedoucí k minimalizaci sekundárního poškození mozku. 

 

2. Cíle práce 
 

Poukázat na kraniální a intrakraniální poměry, různé druhy poranění hlavy a péči o 

pacienta s kraniocerebrálním poraněním. Na kazuistikách pak poukázat na správné 

postupy vyšetření pacienta, jeho léčby a směřování do nemocnice.  
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3. Etiologie úrazů 
 

Každou minutu se v České republice stane jeden úraz či nehoda dítěte. Ročně je tak 

ohroženo kolem půl milionu nejmladších členů naší populace. Znepokojující je 

skutečnost, že v České republice umírá v dětském věku v důsledku úrazů dvaapůlkrát 

více dětí než například ve Švédsku. Česká republika se tak řadí mezi státy s vysokou 

dětskou úrazovou úmrtností. 

U dospělých jsou nejfrektovanější KCP vzniklá v dopravě (47%), z toho ve většině 

případů jsou to chodci (36%), dále pak následují domácnost (19%), sport (11%), 

zaměstnání, násilné činy a suicidální konání. Mortalita je nejvyšší přímo na místě 

události, kde zmírá 40% postižených. V časném poúrazovém období (do 4 hodin) pak 

umírá 7% a v nemocnici během hospitalizace v pozdním období ( po více jak 24 

hodinách od příhody) se pohybuje mortalita okolo  20%. Z hlediska hodnocení škály 

GCS na místě nehody posádkou ZZS pak dle očekávání mortalita roste se snižujícím se 

počtem dosažených bodů škály. GCS 9 a více  – mortalita 12% , GCS 5-8 představuje 

mortalitu 50-70% , hodnota GCS pod 4 body je pak provázena úmrtností 78%. 

U dětí jsou dvě nejčastější příčiny kraniocerebrálního poranění (KPC)  pády a dopravní 

nehody,a to  zejména u dětí do 4 let věku. U věkové skupiny mladší (0 až 4 let)  

dochází nejčastěji k úrazům v domácím prostředí. Úrazy doma jsou nejfrekventovanější 

v obývacím pokoji, ale svou závažností stojí v popředí poranění způsobené v kuchyni 

nebo na schodech. Z časového hlediska nejčastěji dochází k úrazům dětí v pozdním 

odpoledni nebo časně navečer, v létě, o prázdninách nebo o víkendu. U starších dětí je 

nejvyšší četnost poranění na hlavě, v souvislosti s dopravní nehodou. Poranění hlavy je 

hlavní příčinou úmrtí u dětí starších jednoho roku a u dětí do jednoho roku zaujímá 

třetí místo, přičemž úrazovost je asi dvakrát vyšší u chlapců než u dívek a mortalita je u 

chlapců více než trojnásobná. 

Úrazy můžeme dělit z nejrůznějších pohledů. Stran etiologie k nejčastějším příčinám 

patří upadnutí, pády za jízdy, pády z výšky, autonehody, sražení dopravním 

prostředkem, náraz hlavou do pevné překážky, porodní traumata, syndrom týraného 
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dítěte a bodná poranění. Dlouhodobě stále více slyšíme o závažných  KCP  k nimž 

došlo při sportovních aktivitách, např. v důsledku pádu branky na hlavu dítěte. 

Poranění mozku se vyskytuje u dětí převážně jako závažné monotrauma, v menším 

počtu případů pak jako součást polytraumatu. [BRICHTOVÁ 2008] 

4. Biomechanika KCP 
Kraniocerebrální poranění je zpravidla výsledkem působení dynamické síly ve velmi 

krátkém časovém intervalu. K vlastnímu poranění může dojít mechanizmem 

kontaktním nebo inerciálním. Po stránce biomechaniky je primární poranění mozku 

většinou způsobeno nárazem předmětu na hlavu dynamickou silou ve velmi krátkém 

čase (20-200 ms). Malé předměty mohou způsobit impresivní fraktury nebo otevřené 

poranění, velké kontaktní plochy způsobí spíše lineární fraktury. Pod místem fraktury 

pak vznikají při  kontaktním  mechanismu  traumatu  kontuze, a to jak  v místě 

nárazu, tak při dostatečně velké působící síle  i na straně opačné v důsledku pohybu 

mozkové tkáně v nitrolebním prostoru, tzv. mechanismus par contre coup.  

  

Někdy může poranění mozku vzniknout bez přímého kontaktu působící síly s lebkou, a 

to  pulzním mechanismem na základě akcelerace a decelerace, například při prudkém 

pohybu v krční páteři, tzv. inerciální poranění. Čím je delší doba působení 

akceleračního mechanismu, tím se síly propagují hlouběji do mozkové tkáně a vznikají 

různé typy difúzního axonálního poranění. U krátkodobých akcelerací se napětí 

projevuje nejvíce na mozkovém povrchu za vzniku fokálních poranění a subdurálního 

hematomu z roztržených přemosťujících žil. 

U penetrujících poranění střelnou zbraní zásadním způsobem záleží na rychlosti 

projektilu. Se zvyšující se kinetickou energií totiž dochází ke zvýšené destrukci tkání. U 

těchto rychlých střel dochází jednak ke kavitaci,   a poté navíc vzniku  šokových 

tlakových  vln následkem komprese a dekomprese  tkání přilehlých k střelnému 

kanálu. Tím vzniká primární nekróza zasahující rozsáhlé okolí vzdálené  střelnému 

kanálu. [Brichtová 2008]. 
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5. Klasifikace KCP 

  

5.1. Poranění lebky  
    

5.1.1Fraktury 
• lineární fisury – je nejjednodušší 

a u dětí nejčastější typ 

zlomeniny lebky. Základním 

projevem je otok měkkých tkání 

v místě fraktury. jsou varovné 

jako indikátory možného 

sekundárního nitrolebního 

krvácení. 

 

 

 

• impresivní fraktury - nejzávažnější (musí být 

řešeny stejně jako nitrolební krvácení při 

poranění cévní stěny kostním úlomkem). 

Je-li poranění lebky spojeno s porušením 

kontinuity tvrdé pleny, pak hovoříme o 

penetrujícím poranění (přednostně ošetřit 

elevací úlomků a suturou dura mater). 

      penetrující poranění = porušení dura mater 

  

• fraktury base lební - charakteristické pro ně je 

únik mozkomíšního moku (otolikvorea ,  

rinolikvorea), brýlový hematom, hematom v 

mastoideální oblasti, hemotympanom, 

neztišitelné krvácení z nosohltanu. Často 

 

Obrázek 1 http://public.fnol.cz 

 

Obrázek 2 http://www.nemlib.cz 

Obrázek 3 http://public.fnol.cz 
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spojené s poraněním bazálních ganglií a mozkového kmene s hlubokým 

bezvědomím.  

� Poranění přední jámy lební - strop orbity, stěny paranazálních dutin, příznaky:             

brýlový hematom, nazální likvorea, epistaxe, postižení zraku (n. Opticus – 

II.hlavový nerv), čichu (n.olphactorius – I.hlavový nerv). 

          

� střední jámy lební - pyramidy, turecké sedlo, podélná fraktura pyramidy 

-poranění tegmen tympani, bubínku, zevního zvukovodu, příčná fraktura 

pyramidy -poranění n. facialis(VII.hl.nerv),  n. Vestibulocochlearis (VIII.hl.nerv), 

labyrintu, fraktura tureckého sedla - poranění hypofýzy, příznaky: battle sign 

(prokrvácení v oblasti processus mastoideus), krvácení nebo výtok likvor ze 

zevního zvukovodu či paradoxní nazální likvorea (při zachování celistvosti 

bubínku cestou Eustachovy trubice) 

� poranění zadní jámy lební - foramen occipitale magnum - os occipitale 

(poranění confluens sinuum či sinus transversus). [LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ 

2009] 

 

5.2 Poškození mozkové tkáně  
Mechanismus poranění mozkové tkáně: 

• translační - výsledek nárazu hlavy na pevný předmět, nebo předmětu na hlavu. 

Vznikají povrchově uložená kontuzní ložiska a to buď v místě nárazu (par coup) 

nebo na protilehlé straně (par contre coup). 

• akcelerační - prudké zrychlení bez nutnosti nárazu hlavy na předmět. 

• decelerační - prudké zbrždění bez nutnosti nárazu hlavy. Zde působí především 

střižné síly, setrvačné síly lineární a rotační, jejich kombinace. 

• rotační - rychlé úhlové zrychlení. 

 

Mechanismy poranění mozkové tkáně se mohou kombinovat. 
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5.3 primární poškození 
• lebky 

• mozku - difúzní 

      - ložiskové 

Jedná se o poranění, ke kterému dochází bezprostředně při úrazu působením násilí. 

Rozsah primárního postižení je terapeuticky neovlivnitelný. 

5.3.1 Difuzní axonální poškození 
• Mechanické poškození axonálních výběžků bílé hmoty mechanismem střižných 

sil. Mikroskopické změny morfologické. V klinice: dlouhé bezvědomí negativní 

CT. Po čase dochází k atrofii mozku zánikem Vlkových buněk. 

• Komoce mozku 

Otřes mozku je funkční porucha bez anatomického 

postižení. Jedná se o nejlehčí formu poranění hlavy. 

Může být způsoben úderem do hlavy – dopravní 

nehody, úrazy při sportu a rvačkách.  

Mezi příznaky patří ztráta vědomí bezprostředně po 

úrazu, bezvědomí je obvykle jen krátkodobé, amnezie, 

vegetativní symptomatologie (nausea, zvracení,…). 

Úprava stavu ad integrum. 

               

5.3.2 Ložiskové  
• kontuze 

Zhmoždění mozku, prokrvácení a nekróza. Může dojít až k roztržení mozkové tkáně - 

laceraci. Predilekčně tyto změny nastávají při translačním poranění ve frontobasální a 

frontotemporální oblasti par coup a protilehle par contre coup. Kontuzní ložisko má 

vždy za následek neurologický deficit dle lokalizace. Vědomí ale nemusí být postiženo. 

Kontuzní ložiska se mohou chovat expanzivně s projevy NH. 

• Intraparenchymové krvácení 

5.4 Sekundární poškození mozku 
• nitrolební příčina – vasospasmy, hematom, swelling, edém, hydrocefalus, 

infekce 

Obrázek 4 

http://www.zbynekmlcoch.cz 
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• extralební etiologie – hypotenze, anemie, hypoxie, hyperkapnie, hypertemie, 

hyperglykémie a další 

 

Rozvíjí se následně po primárním poranění. Je výsledkem řady intra a extrakraniálních 

procesů, které navazují na primární inzult a jsou do jisté míry ovlivnitelná terapeuticky. 

Podstatou terapie je právě jejich ovlivnění. V podstatě sekundární poškození vede k 

poruše perfuze CNS a tím k hypoxii, anaerobnímu metabolismu, rozvoji laktátové 

acidozy, funkční poruchy a nakonec strukturální poškození buněk s jejich zánikem. 

6. Intrakraniální krvácení 

6.1 Rozdělení intrakraniálních krvácení  
 

• Epidurální - především se vyskytuje jako arteriální 

krvácení z natržení durální artérie, nejčastěji a. 

meningea media. Na RTG na tuto komplikaci varují 

lineární fraktury lebky v temporální či parietální 

oblasti. Nutný rychlý management, jelikož arteriální 

krvácení rychle progreduje. Rychlý management = 

dobrá prognóza. 

• Subdurální - nejčastěji se jedná o venozní krvácení z 

natržení přemosťujících žil mezi mozkovou kůrou a 

tvrdou plenou. Vyskytují se často spolu s lacerací 

mozku a proto mají horší prognozu než epidurální 

krvácení. 

• Intraventrikulární krvácení - nejčastěji spolu s 

intracerebrálním poškozením. Mají velmi špatnou 

prognozu. 

• Intracerebrální - kdekoliv, nejčastěji v bílé hmotě frontálně  a temporálně  při 

laceracích. Mnohočetná hluboká prokrvácení spojena často s difuzním 

axonálním poraněním. 

• Úrazové subarachnoideální krvácení - je významné především výskytem 

Obrázek 5 

http://public.fnol.cz/ 

Obrázek 6 

http://public.fnol.cz/ 
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cerebrálních vazospazmů s následným poklesem CBF. Může být příčinou 

pozdních neurologických defektů. 

                    

6.2 Traumatické intrakraniální krvácení 
Jde o krvácení v dutině lební následkem traumatu. 

6.2.1Subarachnoideální krvácení traumatické  
Jediným rozdílem proti SAK netraumatickému je příčina vzniku. Většinou roztržení 

a.basilaris či jedné z a.vertebralis. Klinika - bolest hlavy (náhlá, prudká, progredující), 

nekonstantní další příznaky, zvracení, závrať, změna mentálních funkcí, meningeální 

dráždění, ztráta vědomí, přechodně ložiskové neurologické příznaky. 

Patogeneze - krev v subarachnoideálním prostoru - tamponáda zevních likvorových 

cest - pokles cirkulace likvidu přes foramina Luschke a Magendi - snížená resorpce 

likvoru v granulationes arachnoideales - zvýšení ICP - venozní stagnace - difuzní edém 

mozku. Cave vznik vazospasmu s protrahovanou následnou hypoxií mozku. Prevencí 

jsou částečně Ca bloky - nomidipin (NIMOTOP tbl 0,35mg /kg/ každé 4h p.os.). 

 

6.2.2 Epidurální hematom  
Jedná se o traumatické krvácení mezi duru mater a kalvu. Příčinou nejčastěji poranění 

a.meningea media s nebo bez doprovodné fraktury lebky temporoparietálně. Zřídka se 

jedná o krvácení žilní ze splavů. Je častější u dětí a adolescentů. 

Klinika - amnezie relativně velkého traumatu, krátká ztráta vědomí, lucidní interval 

(minuty, hodiny i dny), opětovné zhoršování vědomí s dilatací zornice na postižení 

straně z útlaku n.oculomotorius (III), a pohled dolů a laterálně. Rozvoj kontralaterální 

hemisymptomatologie., známky nitrolební hypertenze. 

 

6.2.3 Subdurální hematom 
Akutní nebo chronické krvácení mezi dura mater a arachnoideu. Dochází k tomu 

nejčastěji z přemostujících žil, které spojují duru (sinus sagitalis superior) a korteš, ei ze 

splavů. Stačí menší náraz, riziko je větší u opilců, starších lidí, kde je mozek atrofován a 

je více pohyblivý v lební dutině. 
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Klinika- v akutním stavu je podobná epidurálnímu hematomu. Při chronickém průběhu 

se objevují kolísavé poruchy vědomí, změn osobnosti, hemisymptomatologie, bolesti 

hlavy, příznaky zvýšení ICP 

6.2.4 Intraventrikulární krvácení  
Sekundární krvácení provalením do komor, špatná prognoza. 

6.2.5 Intraparenchymové traumatické krvácení 
Jedná se o krvácení do mozkové tkáně při zhmoždění mozku. Může se vyskytnout 

kdekoliv, nejčastěji frontálně a temporálně v bílé hmotě. Klinika - dominují poruchy 

vědomí, ložiskové příznaky dle místa krvácení. 

7. Patofyziologie edému mozku 
 

• Hydrocephalus - zmnožení mozkomíšního moku 

• Hemodynacké zduření (turgescence, swelling) - výšená náplň cévního řečiště v 

CNS. 

          - arteriolární etiologie ( změna autoregulace prokrvení CNS snížením pH či 

vzestupem paCO2) 

          - žilní etiologie ( zhoršení odtoku krve při vysoké nitrohrudním tlaku, 

tromboza v. jugularis , opět porucha autoregulace) 

• Mozkový otok - zmnožení vody v mozkové tkáni, tedy intracelulárně nebo 

intersticiálně. 

 

Etiologie otoku mozku  - traumatický 

                    - netraumatický 

 

7.1 Patogeneze vzniku otoku mozku 
Cytotoxický - prvotním impulsem je porucha membránové funkce buněk CNS. K tomu 

dochází při rozvratu energetického hospodaření buňky, neboť k udržení 

membránových funkcí je nutné velké množství energie. K rozvratu energetiky buňky 

dochází nejčastěji při ischemii jakékoliv etiologie a při toxickém poškození. Důsledkem 

je akumulace tekutiny intracelulárně. 
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nebo patolog.procesem v zadní jámě lební. 

8. Patofyziologie KCP 
 

Z hlediska rozvoje patofyziologických změn je možné dělení na primární a sekundární 

změny.  

Primární poranění vznikají v důsledku přímého kontaktu mozku a lebky nebo 

poraněním jiné části mozku v důsledku střihových mechanizmů na podkladě rozdílné 

akcelerace a decelerace šedé a bílé hmoty mozkové. Toto působení nejsme schopni 

terapeuticky ovlivnit. Primární poškození je nevratné! Změny nastartují intrakraniální 

procesy vedoucí k sekundárním lézím. 

Sekundární traumatické změny vznikají posléze, jednak z intrakraniálních příčin – 

prokrvácení, edém mozku, hydrocefalus, infekce, vazospazmy či zduření (swelling), a 

jednak z   příčin   exrakraniálních  ,   systémových      –  hypoxie, 

hyperkapnie, hypotenze, hypovolemie, anémie, porucha acidobazické rovnováhy, 

iontů, hypo nebo hyperglykemie. Tyto procesy je možné prevencí odchýlit! Jejich 

ovlinění a stabilizace v mezích protektivních hodnot je hlavním cílem terapeutické 

intervence.  

Mozková tkáň představuje až 90% intrakraniálního prostoru a je považována za 

relativně nestlačitelnou, tudíž s konstantním objemem. Za normálních podmínek 

hematoencefalická bariéra dovoluje jen minimální změnu objemu mozku.  

 

Ať už je sekundární mozkové poškození po úrazu mozku nastartováno mechanickým 

poraněním axonů, ischemií mozkové tkáně, vasogenním edémem nebo zvýšeným 

nitrolebním tlakem, na buněčné a subcelulární úrovni existují společné 

patofyziologické projevy porušeného metabolismu, vedoucího nakonec ke smrti buňky.    

Při ischemii dochází ke snížení oxidativní fosforylace a k získání energie jsou použity 

zásoby glukózy prostřednictvím anaerobní glykolýzy. Výsledkem je excesivní 

nahromadění laktátu a současně chybí energie k proteosyntéze. [BRICHTOVÁ 2008] 
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Zásadní role v buněčné patofyziologii poraněného mozku patří tzv. excitatorním 

aminům (glutamát, aspartát), k jejichž vyplavení dochází na základě mechanického 

poškození mozku. Podle 

tohoto konceptu vede 

hyperstimulace neuronů až 

k jejich smrti. Tyto aminy 

aktivují influx sodíku a 

vápníku do buňky a aktivují 

fosfolipázu C. Patologický 

nárůst koncentrace 

intracelulárního kalcia je 

obvykle považován za 

klíčový mechanismus, 

vedoucí k pozdější smrti 

buňky. Zvýšená hladina 

intracelulárního kalcia poté 

vede k poruše oxidativní 

fosforylace a k nevhodné 

aktivaci buněčných enzymů. Nastartovaná lipolýza způsobí poruchu membránových 

funkcí, za vzniku diacylglyceridů, lipofosfolipidů, volných mastných kyselin a 

destičkového aktivačního faktoru. Porucha proteinové fosforylace vede k narušení 

genové transkripce a pravděpodobně k aktivaci sebevražedného algoritmu - apoptózy. 

Proteolýza vede též k desintegraci mikrotubulů a cytoskeletu. Kalcium dále aktivuje 

některé enzymatické systémy za tvorby volných radikálů. Jejich hlavní zdrojem je v 

poúrazovém období kyselina arachidonová. Exces hydroxylových radikálů potom začíná 

oxidovat membrány v procesu nazývaném lipidová peroxidace. Mezi lipidy v 

membráně dochází k řetězové oxidační reakci, která se může šířit také na lipoproteiny 

v membráně, což znamená postižení iontových kanálů. Sekundárně může dojít k 

destrukci velké části mozkového parenchymu, který nebyl při úraze primárně postižen. 

Zjednodušené schéma základních biochemických pochodů v traumatem postižené 

mozkové buňce ukazuje obrázek výše. [BRICHTOVÁ 2008] 



 

 

19 
 

Důležitou veličinou, která se podstatně podílí na vývoji sekundárního ischemického 

poškození mozku je mozkový perfůzní tlak (CPP). Hodnota CPP udává tlak, pod nímž 

krev proudí mozkem a je určena rozdílem mezi arteriálním a venózním tlakem. 

V klinické praxi je obtížně stanovitelná hodnota venózního tlaku nahrazena téměř 

shodnou hodnotou intrakraniálního tlaku a mozkový perfůzní tlak CPP je pak definován 

jako rozdíl středního arteriálního MAP a nitrolebního ICP tlaku. CPP = MAP – ICP 

[BRICHTOVÁ 2008] 

Fyziologická hodnota nitrolebního tlaku (ICP) je 15 mmHg. Mozek je schopen tolerovat 

nitrolební tlak až o hodnotě 60 mmHg (takzv. Kritická hypertenze), nesmí však dojít k 

poruše perfuze CNS! Hlavním škodlivým mechanismem  při zvýšeném nitrolebním 

tlaku (ICP) je tedy porucha perfuze (CBF)! Dostatečnou perfuzi (CBF) se snažíme zajistit 

několika mechanismy, zejména terapeutickým ovlivněním a udržením dostatečné 

hodnoty perfuního tlaku (CPP). CPP je na arteriolární úrovni stimulem pro autoregulaci 

krevního průtoku mozkovou tkání. Na kapilární úrovni je pak hnacím mechanismem 

výměny tekutin s okolní tkání (vzn.edému). Normální hodnota CPP se pohybuje nad 60 

mmHg. 

 

  

U pacientů s poraněním 

mozku se snažíme udržet 

CPP nad 70 mmHg. Význam 

CPP spočívá v tom, že má 

vztah k mozkovému 

krevnímu průtoku (CBF). 

Vztah mezi CBF a CPP odráží 

tzv. autoregulační křivka, 

kdy mezi hodnotami CPP 40 

- 160 mmHg zůstává CBF 

téměř nezměněn, při 

hodnotách CPP pod 40 mmHg se CBF dramaticky snižuje a prakticky pasivně sleduje 

Obrázek 8 http://www.wikiskripta.eu 
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systémovou cirkulaci. U pacientů s poraněním mozku je velmi často schopnost 

autoregulace porušena. 

 Vztah mezi CBF a CPP zprostředkovává veličina, která se nazývá cerebrovaskulární 

rezistence. R = CPP / CBF (mmHg/ml/sec). Podle Poiseuilleova zákona je nepřímo 

úměrná čtvrté mocnině průměru cévy. Podstatou autoregulace mozkových cév jsou tak 

změny cerebrovaskulární resistence. U pacientů s těžkým poraněním mozku je 

autoregulační schopnost mozkových cév výrazně narušena. Při  kraniocerebrálním 

poranění je proto v zájmu zachování dostatečného prokrvení mozkové tkáně ( a tím 

dodávky kyslíku CNS ) dolní limit autoregulace posunut často nahoru (stejně tak např. u 

chronických hypertoniků), proto je nutný vyšší CPP k udržení dostatečného průtoku 

krve mozkem (nad 70 mmHg). Při KCP je v  postižených oblastech mozku je CBF  

v důsledku ztrát autoregulace a vzniku tkáňové acidózy často zvýšen, což je spjato  

s vazodilatací , vazoparalýzou  a  tkáňovou hyperémií. 

Vliv parciálního tlaku oxidu uhličitého v ateriální krvi – paCO2 na prokrvení mozkové 

tkáně je při kraniotraumatu zachován podstatně déle. Hyperkapnie vyvolává 

vazodilataci mozkových cév a tím zvyšuje průtok krve mozkem. Hypokapnie způsobuje 

vazokonstrikci mozkových cév, čímž se CBF snižuje. Tato reaktivita bývá při 

kraniocerebrálních poraněních ovlivněna podstatně méně než tlaková regulace. 

Příznivý vliv hypokapnie na snížení ICP  u pacientů s KCP je  pouze dočasný 

(vazokonstrikce nastupuje s latencí 2 min a trvá cca 2 hod., než je nastolena nová 

rovnováha mezi H+ a HCO3
-  a vyrovnáno pH extracelulárního prostoru.)  dále se 

doporučuje udržovat normokapnii. 

Perfuze nitrolebního prostoru je důležitá pro těsnou korelaci s intrakraniálním tlakem. 

Obecně platí:          CBF = MAP – ICP 

                                     70mmHg = 90 mmHg – (10-15) mmHg 

CBF je udržován relativně konstantní v rozmezí MAP 50-150 mmHg formou 

autoregulace (viz autoregulační křivka výše), která je však ovlivněna mnoha vlivy, např. 

posun autoregulační křivky doprava při chronické hypertenzi, nebo naopak omezení 

možnosti autoregulace u traumat, hyperkapnie, hypoxie, vlivem anestetik… 



 

 

21 
 

CBF = 50ml/100g tkáně/min ……. 750 ml/min /1500g (mozková tkáň). V jednom 

okamžiku je v mozku 150 ml krve, toto množství je udržováno  

     Tlakovou autoregulací: konstantní CPP v rozmezí 50-150mmHg MAP, latence 

změn do 2 min, cave posuny autoregul. křivky doprava nebo doleva (viz výše). 

      Metabolickou autoregulací: zvýšení CBF při stresu, bolesti, traumatu, naopak 

snížení CBF v komatu, hluboké anestezii…  

Hyperkapnie způsobí změnu koncentrace H+ v liquoru a ECT  CNS  s  následnou 

vazodilatací nitrolebních cév a sekundárním zvýšením CBF. Nastolená hyperemie pak 

ovlivní ICP ve smyslu jeho vzestupu. (vzestup CO2 o  1mmHg způsobí elevaci CBF o 

2ml/min/100g). Obdobně pokles pCO2 vede k poklesu CVR, poklesu CBF a tím poklesu 

ICP. Změny působí s 2 minutovou latencí, jsou nastoleny změnou H+ v ECT a liquoru  a 

během 120 minut vliv ustupuje pro nastolení nové acidobazické rovnováhy v ECT a 

liquoru díky vyrovnání koncentrace HCO3-  a navrácení se CVR  k  původním 

hodnotám. 

Hypoxie s poklesem hodnoz paO2 pod 50 mmHg (6,6kPa) vede obdobným 

mechanismem ke zvýšení CBF. 

(Metabolismus v CNS – Základními zdroji jsou kyslík a glukoza. Spotřeba 02 v mozkové 

tkáni je charakterizována CM R02= CBF x avDO2 = 3ml/min/100g.   Mozek nemá 

prakticky žádnou kyslíkovou rezervu, bez dodávky kyslíku dochází do 10 sekund 

k bezvědomí.  Spotřeba glukozy je 5mg/min/100g , přičemž 90% je metabolizováno 

aerobně ( Glu + 602 --- 6C02 + 6 H20) a 10% anaerobně na laktát. Mozková tkáň je 

schopna využít jako zdroj energie i ketolátky.) 

 Neurogenní autoregulace: nemá příliš velký význam. Maximální aktivace sympatiku 

vede pouze k omezené vasokonstrikci, navíc jen u větších arteriol v pia mater. 

Nelze opomenout ani vliv viskozity krve na autoregulaci CBF. V rozmezí hematokritu 

0,3-0,5 je udržován CBF konstantní. Při anemii s poklesem hematokritu pod 0,3 dochází 

k nárustu hodnot CBF , čehož je využíváno prostřednictvím podávání koloidů u 

kraniotraumat. Naopak  hemokoncentrace se vzestupem hematokritu nad 0,5 vede 

ke snížení CBF, proto je dehydratace u KCP nežádoucí. 

 

 V nitrolebním prostoru je tedy v jednom okamžiku  1500g mozkové tkáně + 150ml 
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krve + 75 ml liquoru. Tyto složky vytvářejí fyziologický nitrolební tlak 10 -15 mmHg, 

který při kašli přechodně stoupá k hodnotám 15-30 mmHg.  Déletrvající zvýšení 

hodnot nitrolebního tlaku v rozmezí  30-50 mmHg již vede k vyčerpání 

kompenzačních mechanismů (jako přesunu krve a liquoru do extrakraniálních prostor, 

omezení produkce v plexus choroideus mozkových komor a zvýšení vstřebáváni liquoru 

v pacchionských granulacích arachnoidei) a následnému vzniku nitrolební hypertenze a  

konusových příznaků (projevujícími se  mimo jiné poruchami vědomí, křečemi, 

neurologickými výpadky ve smyslu lateralizace, anizokorií, cushingovým reflexem 

-hypertenze a bradykardie, ovlivněním ostatních orgánových systémů těla). 

 

Obecnými příznaky nitrolební hypertenze jsou: 

Poruchy vědomí kvalitativního (desorientace, změna nálad, výřečnost, apatie...)  i 

kvantitativního charakteru (somnolence, sopor, koma). 

Křeče, neurologická deteriorace, lateralizace, anizokorie , jednostranná mydriatická 

zornice na straně útlaku n.okulomotorius III , miotické zornice při patologii v talamu, 

mydriatické zornice při útlaku mozkového kmene. 

Nestabilita KVS systému – zprvu tachykardie se sympatickou bouří, poté kombinace 

hypertenze + bradykardie (cushinguv reflex). 

Nestabilita DC systému – nepravidelné dýchání, reflexní edém plic, vznik plicních 

zkratů, abnormality dechové mechaniky,  cheyne-stokesovo dýchání, biotovo strojové 

dýchání či apneustické dýchání při útlaku pons varoli, v terminálním stadiu pak 

bradypnoe až apnoe. 

Postižení GIT, časný vznik vředové choroby gastroduodena, paralytický ileus aj. 

Diabetes insipidus, syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). V 

neposlední řadě  se objevuje křečová aktivita ve smyslu dekortikační flexe HKK a 

extenze DKK, následně pak decerebrační extenze HKK i DKK. 

Mezi hlavní příčiny elevace nitrolebního tlaku  nad fyziologické hodnoty při 

kraniocerebrálním poranění patří  mozkový edém, kontuze CNS , hematom nebo 
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obstrukce pasáže mozkomíšního moku. Mozkový edém se podílí na rozvoji nitrolební 

hypertenze nejen zvětšením objemu mozkové tkáně, ale i následkem snížení jejich 

viskoelastických vlastnosti – compliance. Následkem ztráty autoregulace mozkových 

cév se zvýšenou náplní krevního řečiště dochází v důsledku vyčerpání kompenzačních 

mechanizmů ke zvýšení objemu mozku též hemodynamickým zduřením.  

  

 

Lebeční dutina je rigidní schránka fixního 

objemu, ve které se nacházejí tři nestlačitelné 

kompartmenty: mozková tkáň, krev a 

mozkomíšní mok. Dojde-li ke zvětšení objemu 

některého z těchto kompartmentů, musí dojít ke 

zmenšení jiného, má-li zůstat tlak uvnitř lebky 

stacionární. 

 

Vliv objemových změn uvnitř lebeční dutiny na nitrolební tlak je závislý na stavu 

kompenzačních mechanismů. Záleží na tom, kolik mozkomíšního moku může být ještě 

přesunuto z lebeční dutiny do spinálního kanálu, o kolik může být snížen mozkový 

krevní objem (CBV) v mozkových cévách (zvláště žilního systému vytlačením krve do 

vv.jugulares externi a vén páteřního kanálu) a jaký je stav elasticity mozkové tkáně. 

Podle tlakově-objemové křivky roste po vyčerpání těchto kompenzačních mechanismů 

intrakraniální tlak  (ICP) exponenciálně. Čili i nepatrný  nárust objemu nitrolebních 

struktur vede k výraznému nárustu nitrolebního tlaku. 

Fyziologické hodnoty intrakraniálního tlaku (ICP) se u starších dětí stejně jako u 

dospělých uvádí do 15 mmHg, což odpovídá 2 kPa či 200 mm H2O. Pro mladší děti je 

fyziologická hodnota ICP nižší a to v rozmezí 3,0 až 7,4 mmHg a pro novorozence od 1,5 

do 5,9 mmHg. 

Jako otok mozku označujeme nárust intracelulární a/nebo extracelulární vody v mozku, 

který vede k odpovídajícím klinickým známkám a symptomům. Mozkový edém může 

Obrázek 9 
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vyvolat celá řada různých patologických stavů, mimo kraniotrauma také mozkové 

tumory, ischemie a infekce.  

 

Klasifikace nárustu nitrolebního prostoru: 

1 extracelulární edém  

2 vazogenní 

3 osmotický 

4  hydrocefalický 

5 Postkompresivní 

6 intracelulární edém 

7 ischemický edém mozku 

8 cytotoxický edém mozku 

9 metabolická kumulace 

10 zvýšený objem krve v mozku 

11 arteriální vazodilatace 

12 překážka žilního odtoku 

Zvláštní formou je pak zduření (swelling) mozkové tkáně. Brain swelling – zduření 

mozku se vyskytuje častěji u dětí. V důsledku přímého poškození hypotalamu a 

mozkového kmene s vazoregulačními centry dojde k vazoparalýze a tím prudkému 

zvýšení mozkového krevního průtoku, nitrolebního tlaku a obstrukci venózní drenáže. 

Důsledkem edému mozku je nitrolební hypertenze, která nemocného přímo ohrožuje 

na životě, a to zejména omezením nitrolební perfuze (CBF).  
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9. Klinické vyšetření pacienta 

9.1 Prvotní vyšetření každého pacienta  
Zjistit přítomnost základních životních funkcí - 

vědomí, dýchaní, pulzu a zevního krvácení 

(bezvědomí, nepřítomnost dýchání, srdeční 

zástava, velké vnější krvácení a šok jsou stavy 

bezprostředně ohrožující život). [SMRČKA 2001] 

 

9.1.1 Vědomí 
 Vědomí je obtížně definovatelnou funkcí mozku. 

Pro klinický průběh a prognózu je však 

nepochybně rozhodující stav vědomí jako 

schopnost mozku přijmout a zpracovat informace 

na vyšší než reflexní úrovni. Vědomí může byť 

narušeno kvantitativně: spavost, somnolence,  

sopor, kóma, anebo kvalitativně: na venkovní 

podněty a prostředí reaguje neadekvátně, objevují se bludy, nepatřičné odpovědi, 

dezorientace místem (neví kde je), časem (neví den, měsíc, rok), osobou (vydává se za 

jinou osobu).  

Délka bezvědomí: ne způsobeno alkoholem?, epilepsií?, jinám neúrazovým 

mechanismem?, hypoglykémií?, NCMP?, intoxikací?. Pro hodnocení stavu vědomí 

používáme tzv. Glasgow Coma Scale. 

GLASGOW COMA SCALE  a  jeho  modifikace  pro děti (pod 2 roky) 
Otevření očí (O) 4 spontánní 
 3 na oslovení  
 2 na bolest 
 1 chybí 

 Nejlepší verbální odpověď (V) 
5 orientován a konversuje: usmívá se, otáčí se za zvukem, sleduje 
předměty, brouká si, odpovídá, má odpovídající kontakt  s okolím. 

 4 zmatený, ztišitelný pláč, má kontakt s okolím, nespolupracuje 

 
3 neodpovídající slova: neadekvátní trvalý křik, naříkání, nekonstantní 
kontakt s okolím a nekonstantní možnost ztišení. 

 
2 nesrozumitelné zvuky: agitovaný, neklidný, neztišitelný køik, bez 
kontaktu s okolím. 

 1 chybí: bez reakce. 
Nejlepší motorická odpověď (M) 6 vyhoví výzvě  
 5 cílený pohyb 
 4 únikový pohyb 
 3 abnormální flexe 
 2 abnormální extense 
 1 chybí 

Glasgow Coma Scale – Dospělí 

Otevření očí 4 spontánně 

3 na oslovení 

 2 na bolestivý podnět 

 1 nereaguje 

Nejlepší slovní odpověď 5 orientován 

 4 zmatený 

 3 nepřiléhavé slova 

 
2 nesrozumitelné 

zvuky 

 1 bez odpovědi 

Nejlepší motorická 

odpověď 
6 uposlechne výzvy 

 5 lokalizuje bolest 

 4 obranná flexe, úhyb 

 3 flexe na bolest 

 2 extenze na bolest 

 1 bez odpovědi 
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Bezvědomí je stav, kdy postižený si není vědom okolí a sebe a na rozdíl od spánku jej z 

tohoto stavu nelze jednoduše probrat. Obecně se jedná o poruchu jedné z modalit 

duševních funkcí (mentálních), které se dělí na vlastní vědomí (consciousness) a 

rozpoznávací funce (cgnition - představa o tom, co je vnímáno, analýza tohoto a 

syntéza a nakonec schopnost uchovávat a vybavovat). Porucha vědomí je jednou z 

nejmarkantnějších známek vážnosti stavu.  

Vědomí má dvě složky - bdění (být vzhůru) a uvědomování si sama sebe. Klinická 

klasifikace vědomí je bdělost  

• somnolence (budí zdání spícího, ale lze probudit do stavu 

bdělého, po skončení podnětu znovu upadá do stavu 

podobného spánku)  

• sopor (ze stavu podobného spánku probuditelný pouze na 

bolestivý podnět, a to ne k úplnému vědomí)  

• koma (bezvědomí) 

• vegetativní stav (pacient je bdělý, má otevřené oči, ale 

není schopen druhé podmínky bdění, a to uvědomění si 

sama sebe.) 

 

9.1.2 Dýchání  
frekvence: zpomalené, zrychlené, nepravidelné 

charakteristika: lapavé, povrchné, hluboké, cheyne-stokes, biotovo, apneustické… 

funkčnost: dostatečné, nedostatečné 

 

U pacientů s kraniocerebrálním poraněním sledujeme dech, krevní tlak, pulz a tělesnou 

teplotu. Poruchy dechu ve smyslu periodického Cheyen-Stokesova dýchání svědčí pro 

bilaterální poškození hlubokých mozkových struktur – např. bazálních ganglií, centrální 

neurogenní hyperventilace se objevuje při postižení rostrálního kmene a ataktické 

dýchání znamená lézi dechového centra v prodloužené míše, často s infaustní 

prognózou. 
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9.1.3 Krevní oběh 
Zjistíme přítomnost krevního oběhu hmatáním pulzu na krční tepně (nebo arteria 

femoralis) na jedné straně. Když je postihnutý při vědomí a dýchá, můžeme pulz 

hmatat na zápěstí. Pozor na zbytečné prodlužování měření.V pokročilé nitrolební 

hypertenzi se objevuje cushingův reflex z útlaku mozkového kmene projevující se  

kombinací hypertenze a bradykardie. Je považován za negativní prognozu stavu 

pacienta.Pokles krevního tlaku může být způsoben hemoragickým šokem. Centrální 

pokles krevního tlaku současně s tachykardií buď pro poranění mozkového kmene, 

nebo dekompenzaci nitrolební hypertenze a rozvoj okcipitálního konu. 

 

Krvácení: pohledem, zjistíme vnější krvácení v oblastech, kde tepny procházejí blízko 

povrchu těla (krk, ramena, předloktí, slabina, stehno a předkolení). Krvácení skryté pod 

oděvem nahmatáme nejdříve při druhotném vyšetření. Je-li postižený při vědomí, 

dýchá sám, má hmatný pulz na krční tepně a nevidíme-li velké vnější krvácení, můžeme 

přistoupit k druhotnému vyšetření. 

Zvýšení tělesné teploty po cerebrálním poranění, například v důsledku traumatického 

subarachnoidálního krvácení je poměrně časté. Centrální hypertermie svědčí pro 

rozsáhlé postižení hypotalamu. 

Zjistíme-li nepřítomnost, nebo nedostatečnost (bradypnoe, tachy-, brady-, kardia) 

jedné nebo vícerých základných životných funkcí, okamžitě začneme 

s kardiopulmonální resuscitací. Je-li postižený při vědomí, dýchá sám, má hmatný pulz 

na krční tepně a nevidíme-li velké vnější krvácení, můžeme přistoupit k druhotnému 

vyšetření. 

 

9.2 Druhotné vyšetření 
Cílem je odhalit příznaky, které neohrožují bezprostředně život postiženého, ale mohly 

by způsobit komplikace, kdyby zůstaly neodhalené. Je složeno ze dvou částí: 

 Anamnéza  

 Vyšetření od hlavy k patě, včetně teploty, glykemie. 

a) anamnéza: Při bezvědomí získáváme údaje od svědků příhody. Při náhlých 

onemocněních a úrazech vzniknou příznaky náhle z plného zdraví, anebo se výrazně 
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zhorší chronické potíže. Postupujeme systematicky. Důležitá je osobní anamnéza, 

farmakologická anamnéza, alergická anamnéza, sociální anamnéza – abuzus drog a 

návykových látek, poslední příjem potravy, operace a úrazy v minulosti... 

b) vyšetření od hlavy k patám: 

Hlava a krk: zkontrolujeme vlasatou část hlavy kvůli ranám a pevnosti lbi,pátráme po 

krvácení a deformitách, vyšetřujeme uši a nos kvůli výtoku, ústa kvůli zvratkům, 

stopám regurgitace s rizikem aspirace, vyražené zuby, žvýkačky… Hlavou a krkem 

pokud možno nehýbat pro možné poranění krční páteře. Zejména pak vyšetřujeme 

přítomnost tržných nebo tržně zhmožděných ran na hlavě a pamatujeme na případné 

subgaleální hematomy nebo imprese kalvy. Přítomnost tzv. brýlového hematomu 

vyžaduje suspekci na frakturu baze lební. Můžeme zaznamenat též jednostranný 

periorbitální hematom a otok víček při fraktuře orbity. Tzv. battle sign, hematom 

kolem processus mastoideus ukazuje na možnou frakturu skalní kosti. 

Oči: zornice zúžené, rozšířené. Nestejně široké zornice svědčí o závažném stavu. 

Zúžené při intoxikaci opioidy a heroinem či poranění v oblasti pons varoli, rozšířené při 

intoxikaci alkoholem, atropinem, halucinogeny, poranění prodloužené míchy. Cave ! ve 

tmě má rozšířené zornice i zdravý člověk. Současně myslet i na prodělané 

oftalmologické operace. 

Hodnotíme náplň krčních žil, pulsaci na karotidách , známky krepitace v oblasti krku , 

deviace laryngu a trachei, ... 
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Tabulka 1 http://www.zzshmp.cz 

 

Hrudník: všímáme si souměrnosti, dechových exkurzí, krepitace, hematomů, hledáme 

rány, cizí tělesa, hodnotíme pevnost a stabilitu hrudního koše. Poranění nad klíčními 

kostmi bývá velmi často spojeno kraniocerebrálním poraněním !. Anamnesticky se 

vyptáme na bolesti při dýchaní, nemožnost se nadechnout , dyspnoe (ztížené dýchání, 

subjektivně), stenokardie apod. Sledujeme ev. nucení ke kašli. Hodnotíme poklepový a 

poslechový nález nad plícemi a srdcem.  

Břicho: Sledujeme pohyb dechové vlny, hledáme rány, výhřez orgánů, cizí tělesa. 

Anamnesticky bolesti, hledání úlevové polohy, provokující faktory, odchod plynů, 

stolice, chuť do jídla, nauzea, zvracení, průjmy, apod. Vyšetřujeme také poklepem, 

pohmatem a poslechem.  

Končetiny: zkontrolujeme horní a dolní končetiny kvůli deformitám, ránám, krvácení. 

Porovnáme obě strany. Je-li při vědomí, požadujeme, aby hýbal s HK a DK postupně od 

zápěstí po rameno. 

Páteř a záda: při podezření na úraz páteře zkusíme citlivost a sílu končetin. Necháme si 
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stisknout ruce postiženým, tlačit ploskami nohou  proti naší ruce. Sledujeme palpační 

citlivost nad páteří. 

Podezření: nárazy v rychlosti více jako 50 km/h, pády z výšky více jako výška těla, 

motocyklové nehody, skoky do vody apod. S velkou pravděpodobností budou 

provázeny poraněním páteře a míchy. 

 

9.3 Neurologické vyšetření 
1. neurologická anamnéza 

2. zhodnocení stavu vědomí a orientace 

3. vyšetření hlavových nervů 

4. vyšetření motorických a senzitivních funkcí 

5. vyšetření meningeálních příznaků 

 

9.3.1 Neurologická anamnéza 
• V minulosti porucha vědomí, závratě, porucha řeči, poruchy chůze, brnění, 

oslabení končetin, dvojité vidění, epileptické záchvaty, aj. 

• Doby a okolnosti vzniku potíží, stanovit vývoj v čase, přesnou charakteristiku 

potíží, trvání, opakování, frekvence, ulevující faktory, … 

• Anamnéza úrazu, mechanismus, přilba, okolnosti, ebrieta,… 

 

9.3.2 Zhodnocení vědomí  
• Orientován osobou, místem, časem 

• Somnolence - vzbudí jej oslovení, odpoví 

• Sopor - vzbudí jej bolest, ihned usíná 

• Koma - nereaguje  

 

9.3.3 Další vyšetření 
Izokorie, fotoreakce, mimika obličejového svalstva, plazení jazyka středem, taxe, 

diadochokineza, tonus svalstva, přítomnost křečí... 

• Svalová síla končetin – Mingazzini při zavřených očích, flexe v předloktí proti 
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odporu, stisk ruky, flexe v koleni proti odporu, plantární flexe proti odporu. 

• Reflexy – bicipitální, tricipitální, tromnerův, patelární, achilovy šlachy, 

babického. 

• Stoj – titubace Romberg I, II, III, IV, V, (na všechny strany, závislé na poloze hlavy 

vždy k jedné straně – vnitřní ucho). 

 

Nález Klinický význam 

Monoparéza Přímé poranění končetiny, léze periferního nervu 

Hemiparéza Intrakraniální poranění 

Paraparéza Míšní léze 

 
 

9.3.4 Vyšetření u novorozenců 
Vyšetření u novorozenců a malých dětí zahrnuje především kmenové a míšní reflexy, 

zatímco vyšetření větších dětí se podobá vyšetření dospělých. Neurologické vyšetření 

zahrnuje posouzení stavu vědomí, hlavových nervů, motorického a senzitivního 

systému, posouzení reflektorické. 

 

9.3.5 Meningeální dráždění 
Tyto jevy se objevují při iritaci mozkomíšních plen.  

Příznak opozice šíje -  pacientu ležícímu na zádech provádíme anteflexi šíje pokud je 

nemocný meningeální, hlava nelze flektovat, dochází k tuhému svalovému odporu a 

k provokaci bolesti opozici měříme na počet prstů, které se vejdou do prostoru mezi 

bradu a sternum. 

Příznak Brudzinského:  

existuje v několika modifikacích, ta nejdůležitější se provádí opět vleže na zádech a 

opět provádíme anteflexi šíje, hodnotíme však, zda dochází k mimovolnímu pokrčení 

původně natažených dolních končetin v kolenou. Pokud ano, je příznak pozitivní. 

Příznak Kernigův: 

 Provádíme vleže na zádech, dolní končetinu flektovanou v kolenou zvedáme až do 
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výše 90 st. Poté extendujeme končetiny v kolenou. Při meningeálním dráždění nelze 

dolní končetiny v kolenou pro bolest a tuhý odpor svalstva extendovat, první fáze 

manévru však je proveditelná. 

 

10. Management KCP v PNP 

10.1 Úvod 
Při ošetření dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním je kladen největší důraz 

na adekvátní přednemocniční péči, která spočívá v rychlém a správném zajištění 

vitálních funkcí a šetrném transferu do traumacentra s neurochirurgickou dostupností, 

dále na rychlou a správnou diagnostiku a adekvátní monitoraci pacienta. 

Klinický obraz onemocnění odpovídá typu poranění a jeho závažnosti. Neurologický 

nález závisí na lokalizaci, rozsahu a silách, které úraz způsobily. Přímé poranění typu 

impact injury  způsobí postižení fokální, se specifickým neurologickým deficitem. 

Působení vnějších sil (akcelerační, decelerační) způsobující difuzní poranění mozku se 

projeví více poruchou vědomí. Je ale sporné, zda porucha vědomí je výsledkem difuzní 

mozkové dysfunkce či postižení specifických oblastí mozkového kmene. 

U poranění hlavy a mozku je důležité bezprostřední ošetření na místě úrazu se 

zajištěním vitálních funkcí a prevencí sekundárního poškození mozku. Iniciální porucha 

vědomí s ohrožením ventilace a následnou hypoxií a sekundárními změnami se může 

tragicky projevit u jinak méně závažného úrazu. Pacient v bezvědomí nemá dostatečně 

silné obranné reflexy k zajištění volných dýchacích  cest a resuscitace musí být 

zahájena na místě úrazu. Pacienti s GCS 8 bodů a méně jsou indikování k orotracheální 

(či po vyloučení fraktury base lební nasotracheální ) intubaci a umělé plicní ventilaci. Je 

nutné pomýšlet na přidružená poranění, především na současné poranění C páteře a 

míchy. Pokud mechanismus úrazu či již přítomný neurolog. deficit ukazují na poranění 

páteře a míchy, je pacient zajištěn límcem a při přetáčení nesmí být osově rotován. U 

závažných stavů bylo prokázáno, že jedné pětině až jedné třetině úmrtí po přijetí do 

nemocniční péče bylo potenciálně možno předejít a byly způsobeny nerozpoznanou 

hypoxií a hypovolemií [Royal College of Surgeons 1988]. Proto je v současné době 
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užíván jednotný a na základě algoritmů vypracovaný postup, kdy přednost má zajištění 

vitálních funkcí před stanovením definitivní diagnózy. 

 

Opěrné body při managementu KCP u dětí: 

1. stanovení přesné anamnézy od svědků úrazu, personálu RZP nebo policie 

2. údaje o bezvědomí, poúrazové amnézii 

3. vyšetření celého pacienta a stanovení případných dalších poranění 

4. vedení přesné dokumentace s časovými údaji 

5. záznam GCS modifikovaného pro dětský věk, velikosti a reakce zornic 

6. popis eventuálního záchvatu křečí 

 

10.2 Cíle přednemocniční péče 
Je nezbytné odebrat podrobnou anamnézu, zjistit mechanizmus úrazu, údaj o 
bezvědomí, poúrazové amnézii, zvracení či nevolnosti.  
 

• cílem přednemocniční péče o dítě s kraniocerebrálním poraněním je stabilizace 

základních životních funkcí 

• zabránit vzniku sekundárního poškození mozku v důsledku intra a 

extrakraniálních příčin (hypotenze, hypoxie, hypovolemie, edém  CNS...) 

• zabezpečit dostatečnou perfuzi mozku a tím přísun O2 a energie mozkové tkáni 

• rychlý transport na pracoviště, kde lze poskytnout komplexní péči 

 

 Dále také přesné vedení dokumentace 

• čas a mechanizmus poranění 

• úroveň vědomí, GCS  modifikované pro dětský věk 

• velikost a reakce zornic, ložiskový neurologický deficit 

• v případě resuscitace – délka KPCR, podané léky, parametry UPV 

• krevní tlak, saturace a pulz v průběhu transportu 

• všechna extrakraniální poranění, popř. trauma skóre 
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10.3 Terapy management 
Řídíme se algoritmem ABCDE 

1. AIRWAY – dýchací cesty. Zajištění a zprůchodnění dýchacích cest je prvořadé, 

poloha  hlavy, odsátí, vyčištění,02 maskou, LM,  OTI, koniopunkce…  

2. BREATHING – ventilace. Pacient s poruchou vědomí a omezenými ochrannými 

reflexy vyžaduje bezprostřední zajištění dýchacích cest a ventilační podporu. 

Intubaci provádímě šetrně, minimalizujeme zvýšení nitrolebního tlaku. Pokud 

pacient není v hlubokém bezvědomí, musíme aplikovat farmaka k analgosedaci. 

Vhodnými jsou Thiopental, Hypnomidate, Propofol,  dle  nové literatury také 

Ketamin – zvýší a udrží dostatečná CPP mozku, Midazolam, doplněny Opiátem. 

Z relaxancií pak při plném žaludku preferujeme depolarizující SCHI , či 

nedepolarizující rocuronium (Esmeron) v dostatečné intubační dávce (0,6 

mg/kg iv.). Nezapomeneme na preoxygenaci 100% O2, lokální anestezii 

pharyngu lidokain sprejem. Preferována je  crush intubace s BURP manévrem 

(tlak na cartilago thyroidei dozadu-nahoru-doprava) pro prevenci aspirace, OTI 

– balónková kanyla přiměřené velikosti ( u dětí vel.kanyly = 18 + věk /4), řízená 

UPV s normoventilací,  frakce Fi02 k dosažení Sp02 nad 95%.. t.Podmínkou 

ventilace šetrné k nitrolebním poměrům  je udržování normoventilace : Vt 5-7 

ml/kg, DF u dětí 15-20/min dle věku, ETC02 udržovat při dolní hranici 

fyziologického  rozmezí 35 – 45 mmHg / 4,6 – 6,0 kPa , Pmax do 35 mmHg, 

Pplató do 15 mmHg, Fi02 nad 95%, vyhnout se vysokému PEEP omezujícímu 

žilní návrat s krania. Vyhnout se hypoventilaci provázené nežádoucím 

vzestupem paCO2 a následnou vazodilatací v mozku i hyperventilaci s poklesem 

paC02 a vasokonstrikcí s rizikem ischemie mozkové tkáně. Vyjímkou jsou 

klinické známky nitrolebního přetlaku (zhoršení GCS,křeče, lateralizace, 

anizokorie...), kdy je indikována krátká hyperventilace v rozmezí hodnot ETC02 

4,0 – 4,6 kPa.  

3. CIRCULATION – oběh. Stavíme zevní krvácení, kontrolujeme oběh.  je v 

neutrální poloze pro volný žilní odtok z krania cestou vv.jugulares externi a 

žilami v oblasti páteře. Udržujeme dostatečný perfuzní tlak mozku (CPP). Pro 

adekvátní perfuzi mozku (CBF) je nutný perfuzní tlak minimálně 70 mmHg, což 
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je zajištěno, pokud při normální hodnotě nitrolebního tlaku (ICP) udržujeme 

střední arteriální tlak (MAP) na hodnotách nad 90 mmHg. Samozřejmě při 

klinických příznacích nitrolební hypertenze je nutný MAP adekvátně vyšší. 

  Zabezpečíme žilní přístup (i.v, i.o., centrální), v případě potřeby nahrazujeme 

cirkulující oběh, izotonické roztoky - krystaloidy (0,9 NaCl, Ringer) – 20 ml/kg 

bolus. Hypotonické roztoky a roztoky glukózy 5% jsou kontraindikované. 

Hypertonické roztoky (manitol 20%) mají své specifické indikace. Není -li 

volumosubstituce schopna zajistit požadovaný CBF, nasadíme katecholaminy v 

lineárním dávkování. Nejnižší limit pro systolu u dětí starších jeden rok je (70 + 

2x věk v rocích).  

Vhodné je zavedení PKMM pro monitoraci diurezy a bilance tekutin.Výhodná je 

lhce negativní bilance . 

Izolované poranění hlavy nebývá spojené s hypotenzí ! – třeba myslet na jiné 

závažné poranění. Nezapomínat na analgézii a monitoring – TK, TF, DF, SpO2, 

EKG, GCS. 

4. DISABILITY – neurologický status. Kontrolujeme úroveň vědomí a zároveň stav 

zornic, fotoreakci, šíři, mobilitu končetin, GCS. Při neklidu či křečích aplikujeme 

benzodiazepiny. Analgosedace pacienta je velmi důležitá, brání vzestupu 

nitrolebního tlaku a snižuje spotřebu 02 v mozkové tkáni. 

5. Celkově udržujeme několik eu-hodnot : eutermii, euvolemii, euglykemii 5,5 – 

7,0 mmol/l, osmolaritu 295 – 305 mosmol/l, fyziologické hodnoty Ht 0,3 , Hb 

100-110 g/l, Sp02 nad 95%, ETCO2 4,6 – 5,0 kPa, MAP nad 90 mmHg, CPP nad 

70 mmHg, lehce negativní bilanci, nutrici, ... 

6. EXPOSURE – vyšetření od hlavy k patě. Kompletně svléci pacienta, vyšetřit od 

hlavy k patě – krvácení z hlavy a přirozených tělesných otvorů, 

hemotympanum, facial stability, epistaxe, avulze zubu, zlomeniny čelisti, 

břicho?, stabilita pánevního kruhu?, hematomy, deformity končetin, pulsace, 

reflexy, senzitivita 

Při známkách nitrolební hypertenze provedeme tyto kroky: 

• kontrola drenážní polohy hlavy (elevace 30st, volný žilní odtok) 

• hyperventilace v rozmezí ETC02   4,0 – 4,5 kPa 
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• furosemid iv. Bolus 

• manitol 20%   0,3g/kg/15 min á 6hod  

• event.krátkodobá záchranná hyperventilace ETC02   3,5 – 4,0 kPa 

• hospitalizační farmakologické koma Thiopental 10mg/kg/30min  

• následně kont.infuze1-3mg/kg/hod  sledování EEG 

• hypotermie 

• hospitalizační dekompresní kranioktomie, drenáž, další NCH řešení 

 

10.4 Ošetření pacienta s lehkým KCP - GCS 15 
Důležité je zjistit mechanizmus úrazu, odebrat důkladně anamnézu, zjistit, zda byl 

pacient v bezvědomí, bolesti hlavy, nevolnost či zvracení. V případě nejasného údaje o 

bezvědomí se ptáme v okolí. Dále pak monitoring – TK, glykemie, puls, fD, SpO2, GCS. 

Dle stavu můžeme zajistit žilní přístup a pacienta transportujeme na chirurgickou 

ambulanci či centrální příjem do nejbližší nemocnice za kontinuální monitorace 

základních životních funkcí a neurologického stavu. 

 

10.5 Ošetření pacienta se středně těžkým KCP – (GSC 14-9) a těžkých 
KCP (GCS 8-3) 
Intervence u středně těžkých a těžkých kraniocerbrálních poranění se silně prolíná, 

proto se o ní zmiňuji společně. Rychlost a kvalita přednemocniční péče mají zásadní 

význam pro léčbu, morbiditu, mortalitu a kvalitu přežití dětí postižených KCP.  

Prognóza KCP je výrazně lepší u zraněných, kteří jsou kvalitně primárně ošetřeni, šetrně 

a rychle transportováni a nejpozději do 2 hodin od úrazu ošetřeni ve specializovaném 

traumacentru. 

Primárně musí být zajištěna průchodnost dýchacích cest, adekvátní ventilace, funkční 

cirkulace s monitorací pulzu, TK (zástava krvácení, podání plasma- substituentů 

periferním žilním katétrem) a management bolesti a stresu. Při poruše stavu vědomí a 

nedostatečné spontánní ventilaci je indikována intubace a napojení na řízenou ventilaci 

již před transportem do traumatologického centra (normoventilace ETCO2 35 - 45mmHg, 

PEEP do 5cm H20). Nezapomínáme na elevaci hlavy 30 st., pokud není přítomno 
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poranění C páteře. Při příznacích vzestupu ICP indikujeme Manitol (20% Manitol bolus 

0,5 – 1 g/kg za 15 – 20 min).  

Podávání kortikosteroidů je u poranění mozku diskutabilní, není doporučováno. 

(Kortikoidy byly používány v léčbě KCP přibližně od 60-tých let 20. století na základě 

zjištění jejich pozitivního efektu na mozkový edém u nádorů. Na základě velké studie, 

dvojitě kontrolované studie publikované v roce 2004, která prokázala zvýšení mortality 

u pacientů s poúrazovou kortikoterapií, není rutinní podávání kortikoidů u izolovaných 

KCP indikováno) [ROBERTS ET AL. 2004] 

Po základní stabilizaci zraněného následuje sekundární zajištění, kdy je provedeno 

detailnější vyšetření zraněného a stanovena urgentní diagnostika s rozhodnutím o 

přímém transportu pacienta na specializované traumatologické pracoviště schopné 

komplexní diagnostiky a definitivní léčby (dostupnost ARO, JIP lůžka, CT a statim 

laboratorních vyšetření, neurochirurga, neurointenzivisty,  anesteziologa, neurologa). 

Během transportu musí pokračovat zahájená neodkladná péče při pečlivé monitorací 

pacienta a zejména prevenci sekundárního poškození CNS! 

O přežití zraněného nerozhoduje tolik rychlost transportu, jako jeho šetrnost a 

stabilizace vitálních funkcí během transportu. [BRICHTOVÁ 2008, s. 106] 

10. 6 Transport 
Stejně jako při ohrožení životních funkcí u traumatických pacientů obecně, platí i pro 

PNP a neurotraumata princip tzv. zlaté hodiny, tj. doby, ve které by měl být pacient 

dopraven do traumacentra, kde by měl být definitivně ošetřen neurochirurgem. 

Prodloužení doby je spojeno se zhoršením šance na další kvalitní život, či přežití jako 

takové vůbec. Časový faktor nabývá na důležitosti především v případě rozvoje 

syndromu mozkové herniace a nitrolební hypertenze. V průběhu transportu je mimo 

jiné nutné udržovat neutrální polohu hlavy a tzv. drenážní polohu - zvýšenou horní 

polovinou těla o 30 stupňů. Tato poloha napomáhá odtoku žilní krve z lebky, čímž 

zmírňuje nástup otoku mozku. 

10.7 Fyziologické zvláštnosti u dětí 
Velká hlava, krátký krk, úzká ústa, hrtan položen výše, dlouhá úzká epiglotis tvaru U, 

obtížná přehlednost při intubaci, nejužším místem hrtanu je oblast po cartilago 

cricoidei ( ne hlasová štěrbina, jako u dospělých, zvážit při výběru OTI kanyly), velikost 
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OTI kanyly = 18+věk /4, hrudník s horizontálním průběhem žeber, v inspiračním 

postavení, nízký FRC plic, nízký rezervoár 02 s malým rezidulním prostorem  - nízká 

rezerva 02 v plicích, tachypnoe, srdeční výdej zajištěn zejména tepovou frekvencí (ne 

tepovým objemem – kontraktilitou), cave nebezpečná bradykardie !, vysoká cévní 

vaskulární resistence, i vklidu přítomna částečná centralizace oběhu, velký povrch těla 

vzhledem ke hmotnosti těla, rychlé ztráty tepla do okolí s rizikem hypotermie,malé děti 

nejsou schopny zvýšit tělesnou teplotu třesem těla – pouze mají možnost prohloubení 

vasokonstrikce a odbourání hnědého tělesného tuku,  vyšší potřeba tekutin, obsah 

vody v těle, obsah v těle krve 80ml/kg, základní potřeba tekutin u dětí je 2-4ml/kg/hod 

+ hrazení patologických ztrát průjmy či krvácením! Je přítomna nezralost 

metabolických a eliminačních procesů, všechny tyto skutečnosti způsobují, že 

homeostáza a stabilita základních životních funkcí u malých dětí je velmi křehká a 

snadno dojde k jejímu porušení. Důležité je předcházet vzniku dekompenzace 

fyziologických fcí!še 

 

10.8 Farmakologické zvláštnosti u dětí 
U dětí, podobně jako u dospělých, může být cesta vstupu léčiva do organismu 

enterální, parenterální nebo inhalační. U novorozenců a malých dětí může být resorbce 

perorálně podaných látek zpomalena vzhledem k nedostatečným transportním 

mechanismům. Příjem inhalačních látek je u malých dětí naopak zřetelně rychlejší než 

u dospělých. Po intramuskulární injekci může být resorpce léčiva zpomalena sníženým 

prokrvením svalu při centralizaci oběhu sympatikotonií.   

Distribuce léčiv probíhá u dětí často odlišně než u dospělých. Může za to například 

snížená vazba na bílkoviny, jiné složení tělesných kompartmentů, změněná 

permeabilita membrán. Hladina albuminu je výrazně nižší (novorozenec 35 g/l, dospělý 

45 g/l), čímž je koncentrace aktivních volných forem léčiv vyšší a terapeutická šíře se 

zužuje. Další příčinou snížené vazby léčiva na bílkoviny může být přítomnost fetálního 

hemoglobinu, kompetice s volnými mastnými kyselinami, acidóza…. Teprve v jednom 

roce se vazby na bílkoviny začíná blížit hodnotám dospělých. 

Složení tělesných kompartmentů – u nejmenších dětí je vysoký poměr extracelulární 

tekutiny k objemu celkové tělesné vody, a teprve s věkem tento poměr klesá. Čím větší 
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je distribuční prostor, tím vyšší je potřebná dávka medikamentu. Proto se léčiva u 

malých dětí dávkují podle tělesného povrchu (úzce koreluje s objemem extracelulární 

tekutiny) a ne podle tělesné hmotnosti. Permeabilita membrán a propustnost 

hematoencefalické membrány je u novorozenců zvýšena. Do mozku tak proniká větší 

podíl léčiva, to platí zejména pro neionizované, lipofilní látky, např. barbituráty, 

salicyláty, digitális… Metabolismus a eliminace látek je u malých dětí snížena. 

Shrnutí: Novorozenci jsou citlivější k podaným léčivům, potřebují citlivěji dávkované 

farmaka, mají nižší hladinu CB a nedostatečnou eliminaci. Naopak kojenci a malé děti 

snesou vyšší dávky farmak, zejména pro velký distribuční prostor. 

Barbituráty – novorozenci reagují na barbituráty citlivěji, jejich metabolismus a 

eliminace jsou prodlouženy, barbituráty s krátkým účinkem se z mozku rychle 

přesouvají v rámci redistribuce, čímž je délka spánku novorozenců odpovídající délce 

spánku dospělých. Mladší děti vyžadují vyšší dávku barbiturátu než dospělý, je to dáno 

pravděpodobně větším distribučním prostorem. 

Propofol – hypnotické a anestetické účinky propofolu u dětí odpovídají v zásadě 

účinkům u dospělých. Rozdíly spočívají ve vztahu dávka – účinek. Propofol tlumí 

laryngální a faryngální reflexy, takže usnadňuje OTI zavedení laryngální masky. 

V závislosti na dávce způsobuje útlum dýchání, sníženou reaktivitu na pCO2 , mělké 

dýchání, bradypnoi, při rychlé aplikaci až zástavu dechu. Farmakokineticky vysvětlují 

potřebu vysoké dávky (proti dospělým až o 50%) relativně vysoké distribuční objemy, 

popřípadě centrální kompartment, vysoká clearance. Děti mladší 3 let zpravidla 

potřebují při úvodu do anestezie 3-4 mg/kg. Pro udržení anestezie pak 10-15 

mg/kg/hod. Podle současného stavu vědomí je propofol vhodnou látkou pro úvod a 

vedení anestezie u dětí nad 1 měsíc věku, zkušenosti s novorozenci jsou omezené. 

Nově se potvrzuje, že propofol má stejné projektivní účinky při edému CNS  jako 

thiopental. 

Opioidy – lehce pronikají a kumulují se v mozku, proto je útlum dýchání výraznější než 

u dospělých. Celkově je k dosažení analgetického účinku většinou nutná vyšší dávka 

než u dospělých. 

Benzodiazepiny – snadno pronikají do mozku, lehce se kumulují v těle a mají 

prodloužený biologický poločas až na dvojnásobek oproti dospělým (novorozenci 31h, 
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starší děti 18h, dospělí 12h). 

Ketamin – Pro dostatečnou analgesii jsou potřeba vyšší dávky než u dospělých. Pro 

vedlejší efekt ketaminu (slinění, bronchorhea, halucinace) se kombinuje s atropinem a 

midazolamem. 

Atropin – k terapii reflektorické bradykardie vyžadují novorozenci a malé děti a 5-10x 

vyšší dávku atropinu než dospělí. Většinou 0,03 – 0,04 mg/kg i.v. 

Svalová relaxancia – novorozenci a malé děti reagují na nepolarizující myorelaxancia 

méně citlivě, k dosažení stejného stupně relaxace vyžadují dvounásobnou dávku SCHI 

(2mg/kg i.v.), teprve po prvním roce života se citlivost blíží dospělým (1mg/kg i.v.). Po 

i.v. podání SCHI se často vyskytuje bradykardie, svalové fascikulace se naopak u 

novorozenců prakticky nevyskytují. Naopak nedepolarizující ralaxancia je nutno 

podávat  v menších dávkách než u dospělých, zvláště při kombinaci s benzodiazepiny, 

hypotermií… (rocuronium 0,6 mg/kg intubační dávka, 0,15 mg/kg udržovací dávka, 

pipecuronium 0,01 – 0,04 mg/kg/ i.v.). 

 

10.9 Poznámky k jednotlivým farmakům 
Benzodiazepiny: orálně, rektálně, nazálně, intravenózně (i.m. nestabilní resorbce, 

bolestivost).  

Midazolam 0,4 – 0,6 mg/kg p.os., 0,5 – 1,0 mg/kg nasal., 0,2 mg/kg/ i.v.  

Diazepam se u dětí také používá, avšak často nezajistí dostatečné zklidnění. 

Neuroleptika: předností antiemetický efekt, antihistaminózní. 

Prometazin 0,5 – 1,0 mg/kg p.os. i.v. . 

Chlorprotixen 2 mg/kg (max. 45 mg) p. os 

Atropin: 0,03 mg/kg i.v. u novorozenců, 0,02 mg/kg i.v. u malých dětí, 0,01 mg/kg i.v. u 

starších dětí. Lze podat v kombinaci s midazolamem nasálně. 

 

Anestetika: pro úvod do anestézie se užívá hlavně thiopental, etomidát, propofol (nad 

1 měsíc věku), příležitostně ketami. 

Thiopental 4 – 6 mg/kg i.v., 10 – 30 mg/kg rectal 

Propofol 2 - 3 mg/kg i.v. 

Etomidát 0,15 – 0,3 mg/kg i.v. 
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Ketamin 1 – 5 mg/kg i.v., nasal., 5 – 10 mg/kg i.m., rectal., 0,25 – 0,5 mg/kg k sedaci 

i.m. 

 

Opioidy: cave citlivější k dechovému útlumu, k zajištění dostatečné analgezie však 

většinou nutná vyšší dávka. 

Sufentanil 0,2 – 2 µg/kg i.v. 

Fentanyl 2 – 20 µg/kg i.v. 

Alfentanyl 5 – 15 µg/kg i.v. 

 

Relaxancia:  

SCHI 2 mg/kg i.v. s předchozím atropinem pro zabránění bradykardie 

Mivakurium – intubační dávka 0,2 mg/kg i.v., trvání 10 min. 

Rokuronium 0,6 mg/kg i.v., trvání 25 min.   

Pipecuronium 0,04 mg/kg i.v., trvání 60 min. 

                                                [LARSEN, 2004] 

10.10 Vliv jednotlivých farmak na prokrvení CNS 
Medikament Prokrvení 

CNS 

Metabol. CNS ICP 
Autoregulace- reakce na 

CO2 

Thiopental ↓↓ ↓ ↓↓ +  + 

Opioidy ↓ ↓ ↓ ? 

Ketamin -↓ -↓ -↓ ? 

Benzodiazepi

ny 

↓ lehce   +  + 

 
 

11. Kazuistiky 

11.1 Kazuistika 1 
Dne 25. 8. 2010 nahlášeno na KOS sražená cca 7mi letá dívka osobním automobilem. 

V bezvědomí dýchá. Na místo vyslána posádka RLP. 
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Čas dojezdu 11 minut. Dívka sražena osobním automobilem rychlosti asi 35 km/h. 

Dívka ležící na zemi, při vědomí, u ní klečící otec podává informaci, že byla dívka asi 1 

min po střetu v bezvědomí, po-té začala plakat. Obj.: cca 7mi letá dívka, asi 15kg, ležící 

na zemi, poplakává, nystagmus, zornice izokorické, reagující, na hlavě oděrky, asi 3cm 

rána periorbitálně dosahující kalvy, krvácející, hrudní koš pevný, bez krepitací, dýchání 

symetrické bvf, břicho pro napínání obtížně prohmatné, pánevní kruh stabilní, 

patologické postavení PKD v oblasti bérce, po celém těle vícečetné tržné a 

tržně-zhmožděné rány. TK 120/70, Pf 150/min, SpO2 96, Df 16/min, GCS 9.  

Th.: Kontaktována LZS Ostrava. Nasazen krční límec, imobilizace,  sterilní krytí 

krvácející rány na hlavě, zajištěny 2 i.v. linky na HKK, růžové kanyly. Dále přistoupeno 

k OTI, preoxygenace 100% O2, analgosedace – (bolus 150 mg Thiopental + 5 µg 

Sufenta, následně Sufenta + Midazolam kontinuálně  ), OTI balónková kanyla č. 5 na 

15 cm, UPV na Df 15/min, Vt 7ml/kg, Pmax do 35 mmHg, Pplat do 15 mmHg,  PEEP 5, 

FiO2 100%, EtCO2 35 mm/Hg.  

Dále přiložena vakuová dlaha na PKD, toaleta a sterilní krytí ran na těle. Pacientka 

odevzdána LZS Ostrava a směřována na traumatologický příjem FN Ostrava za 

kontinuální monitorace. 

Ve FN Ostrava diagnostikováno vícečetné petechiální krvácení do 3 mm 

frontotemporálně a dorzomediálně vpravo, lehká levostranná deviace dens axis, 

levostranná kontuze plic, subkapsulární ruptura sleziny, hemoperitoneum 1 cm. 

Pacientka čtvrtý den extubována a sedmý den předána na dětské chirurgické oddělení. 

Odtud propuštěna do domácí péče bez neurologického deficitu. 

 

11.2 Kazuistika 2 

 Dívka, 16let, výzva – stav po křečích, susp. epileptický záchvat, při vědomí, zmatená. 

Na místě dívka, evidentně ze sociálně slabší rodiny, 50 kg, ležící oblečena do 

znečištěného oděvu ve špinavé posteli, spontánně ventilující, na oslovení reagující 

zasténáním, bloudící očima po stropě nad sebou, nefixující pohled na okolní osoby. 
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Nepomočena, nepokálena. Anamnesticky bez chronické medikace či sledovaných 

onemocnění, alergie rodina neguje, údajně nekouří. Operace či úrazy zprvu rodina 

neguje, na cílený dotaz připouští před dvěma dny snad pád na schodech po oslavě 

narozenin v ebrietě. Křečovou epizodu zaznamenali poprvé.  

Fyzikální nález : GCS 9, spont.otevření očí, na bolest obranná flexe, nesrozumitelné 

zvuky, bez zjevné fotofobie, anizokorie nevalidní, rozdíl velikosti zornic do 2mm, OD 

4mm, OS 2mm, fotoreakce nepřítomna, sklery subikterické, spojivky překrvené, nos 

bez patologické sekrece, dutina ústní foetor ex ore, jazyk plazí středem, bíle povleklý, 

sliznice vlhké, hrdlo klidné, uvula středem,  uši bez výtoku, mimika setřelá, na 

bolestivý podnět  se zdá symetrická, kalva pevná, bez krepitace, bez známek 

traumatu, meningeální opozice šíje na 3 prsty,bez zjevné neurologické lateralizace 

končetin, krk symetr., pulsace ACC symetr. hmatná bez šelestů, NKŽ nezvýšená, 

hrudník pevný, povrchní oděrka pravého hemithoraxu v přední axil.čáře, několik 

odbarvujících  se hematomů hrudníku různého stáří, AS prav., ozvy ohraničené, TF 

75/min, TK 150/100 , kapilarita v normě, EKG 12svod SR, převody v normě, bez akutní 

ischemie, fyziol. křivka, poslechově dýchání alveolární, bvf, bez známek aspirace či 

spasticity, spont.vent. 14/min, Sp02 92%, břicho v niveau, měkké, bez rezistence, 

peristaltika +, hepar + 2cm, třísla volná, DKK bez otoků, pulsace do periferie, bez 

známek HŽT, kůže bledá, hraniční hydratace, bez známek aplikace iv.drog. Afebrilní, 

normoglykemie. Během vyšetření jednou epizoda generalizovaných křečí, tonicko 

klonického charakteru, poté prohloubení poruchy vědomí, GCS 7.  

Terapie: iv.linka, FR 250ml inf, analgosedace dormicum 5mg (0,1 mg/kg) + sufentanyl 

20ug ( 0,4 ug/kg), , orotracheální intubace, kanyla č.7,5, po 22cm, UPV , SIMV, df 

10/min, Vt 6-8 ml/kg, PIP do 35 mmHg, Paw do 15 mmHg, Fi02 0,4 při Sp02 99%,  PEEP 

5 cm H20, EtC02 35-40 mmHg., kontinuální tlumení dle stavu dormicum + sufentanyl, 

relaxace netřeba, drenážní poloha hlavy k volnému odtoku žilním systémem z 

intrakrania, imobilizace, monitorace. Pro podezření na nitrolební krvácení 

(anamnesticky pád, tichý interval, porucha vědomí, křeče, meningeální příznaky, 

anizokorie) konzulatce NCH pracoviště spádové fakultní nemocnice, kde sloužícím 

lékařem indikováno přijetí, transport cestou LZS, zajištěn kontakt na rodinné 
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příslušníky a OL. 

Na MRI vyšetření na NCH pracovišti přítomem subdurální hematom temporoparietálně 

vpravo, indikace k neurochirurgické observaci, po třech týdnech pacientka propuštěna 

do spádu s minimálním neurologickým deficitem, přičítaným ethylické anamnese s 

pravděpodobnou ethyl. encefalopatií. 

 

11.3 Kazuistika 3 

Kojenec, 9 měsíců, výzva – maminka s kočárkem sražena jedoucím osobním 

automobilem, matka bez poranění, kočárek převrhlý do příkopy, kojenec částečně 

připoután popruhy , částečně katapultován z kočárku. Při vědomí, pláče. 

Na místě již spavé dítě, GCS 11, otevření očí na oslovení, stišitelný pláč, úhybová 

obranná reakce končetin, odřeniny v obličeji a na kalvě, ameningeaální, mimika 

symetrická, izokorie, foto +, bez známek lateralizace končetin, hrudníček pevný, bez 

znáemk poranění, poslechově fyziologický nález, břícho nad niveau, bpn., plena suchá, 

končetiny bez patologického nálezu, kůže normohydratace, normální barvy a teploty. 

Glykemie nevyšetřena. Na monitoru  sinusový rytmus 110/min, TK 80/55, DF 30/min, 

Sp02 96% při spont.ventilaci bez kyslíku. Vzhledem k mechanismu úrazu  lékařem  

telefonická konzulatce s dětsku klinikou spádové  fakultní nemocnice, podrobně 

popsán fyzikální nález , lékař neindikuje přijetí, proto transport pacienta  v doprovodu 

matky pozemní cestou na dětské oddělení nejbližší okresní nemocnice. Transport bez 

komplikací,zajištěna iv.linka, FR 100ml inf, imobilizace improvizací vakuovou dlahou 

určenou k fixaci končetin dospělých, protišoková opatření, monitorace,  stav dítěte 

beze změny, předáno na dětském odd. Hodnoty fyziologických fcí při předání TF 

105/min, TK 90/60, df 35/min, Sp02 97%, teplota 36,6stC.   

Hospitalizačně provedeno CT hlavy, nález drobného prokrvácení subdurálně vlevo, ke 

konzervativní terapii, přesto dítě druhý den sekundárně transportováno i s matkou k 

observaci na dětskou kliniku fakultní nemocnice. S odstupem propuštěno do domácí 

péče, bez neurol.deficitu, normální další psychomotorický vývoj. Matka po celou dobu 
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diagnostického procesu a hospitalizace přítomna u dítěte. 

11.4 Kazuistika 4 
Muž, výzva – muž nezmámého jména a věku pobodán včelou, alergie na včelu v 

anamneze. 

 Při příjezdu na ulici na obrubníku  sedící cca 17ti letý  muž, rómské národnosti, 

opocený (léto, horko),komunikační jazyková bariera, negativistický přístup k posádce, 

odmítá vyšetření, přihlížející náhodný kolemjdoucí (volající ZZS) udává , že viděl, jak 

pán spadl na ulici, chvíli nereagoval, poté snad říkal „něco „ o alergii na včelu, špatně se 

mu dýchá.  

Na cílený dotaz pacient potvrzuje alergii na včelí bodnutí, t.č. však pobodání včelou 

neguje, neguje i jakékoliv subjektivní potíže, chce odejít domů,  vertikalizace však 

schopen jen s pomocí.  

GCS 14, mírná zmatenost, susp.ebrieta,  ameningealní, bez zjevné neurologické 

lateralizace, izokorie, foto mírně obleněná, nos-ústa-uši bez patologické sekrece, na 

hlavě však při podrobnějším vyšetření patrný hematom s mírným podkožním otokem 

temporooccipitálně vlevo, lebka pevná, bez krepitace, Cp poklepově nebolestivá, 

hrudník pevný, AS prav., ozvy ohraničené, 12svodové EKG s fyziologickou křivkou, TK 

140/100, TF 90 / min, dýchání alveolární, bvf., bez známek aspirace či spasticity, břicho 

v niveau, měkké, prohmatné, nebolestivé, hepar + 1prst, slezina nenaráží, DKK bez 

otoků, pulzace do periferie, bez známek TEN, na HKK na levém lokti povrchová oděrka, 

normoglykemie. Vpich po eventuelním bodnutí hmyzem nenalezen. 

Po verbálním zklidnění pacienta a vysvětlení stavu nakonec muž souhlasí s transportem 

do nemocnice. Během transportu zajištěna iv.linka, podán roztok krystaloidů 500ml inf, 

kontinuální monitorace základních životních funkcí, ošetření ran na hlavě a lokti, pro 

jazykovou barieru a susp.požití alkoholu se nedaří odebrat podrobnější anamnezu. 

Pacient předán na spádové chirurgické ambulanci s dg.: stp.pádu na rovině, susp.KCP – 

hematom temporooccipital.vlevo + desorientace ( susp.vliv alkoholu), povrchové 

poranění lokte l.sin, alrgie na včelí bodnutí anamnest. 
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  Hospitalizačně provedeno CT mozku, kde nález epidurálního hematomu l.sin, 

sekundární transport do spádové fakultní nemocnice k NCH intervenci, po třech 

týdnech pacient přeložen do nemocnice v místě bydliště bez neurologického deficitu. 
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12. Diskuse 
 

Tématem mé absolventské práce jsou dětská kraniotraumata v přednemocniční 

neodkladné péči. Téma jsem si vybral z důvodu stále častějšího výskytu poranění dětí 

nejrůznějšího věku. A to jak v domácnostech, ve škole, při hře s kamarády, kdekoliv je 

to možné. Ne každý záchranář či lékař v terénu si není vždy zcela jist správnými 

postupy při řešení více či méně závažných poranění hlavy u dětí. Je to dáno menší 

frekventovaností výjezdů k dětem. Všeobecně panují obavy z takovýchto výjezdů. 

Cílem mé práce je přiblížit problematiku široké vrstvě pracovníků zdravotnických 

záchranných služeb. V první části se zabývám biomechanikou a mechanizmy úrazů. Zde 

jsou popsány nejrůznější druhy mechanizmů úrazů.  

Další teoretickou částí je rozdělení KCP podle nejrůznějších hledisek a jejich popis. 

Velkou část tvoří popis rozličných fraktur lebky, otřesy a kontuze mozku a intrakraniální 

krvácení v podobě subdurálního a epidurálního krvácení. 

Dále pak patofyziologie. V této kapitole se dozvídáme o základních intrakraniálních 

poměrech, nitrolebním tlaku, průtoku krve mozkem, perfůzním tlaku, o vztahu těchto 

veličin. Jsou důležité pro tzv. mozkovou autoregulaci. Dále popisuji potřeby mozku 

s ohledem na spotřebu kyslíku a glukózy, jakožto základních „pohonných hmot“ 

mozku. Celkový metabolismus mozku závisí na mnoha faktorech, kterými se zabývám 

v další části. Nitrolební tlak a s ním související nitrolební hypertenze je předmětem 

další kapitoly. Mezi důvody nárůstu nitrolebního tlaku patří například různé druhy 

edémů mozku. Celá tato kapitola je důležitá pro pochopení základní intrakraniálních 

poměrů. 

V praktické části práce již popisuji klinické vyšetření pacienta, a to jak v obecné rovině, 

tak i např. neurologické vyšetření. Zhodnocení stavu základních životních funkcí, stavu 

vědomí, Glasgov Coma Scale modifikované pro malé děti aj. Následuje management 

péče o pacienta se zdůrazněním hlavní bodů, vedoucích k úspěšnému zajištění 

životních funkcí pacienta do předání na další pracoviště, včetně dětské farmakologie. 

Poslední částí jsou kazuistiky, na kterých je vidět záludnost skrytých poranění, zejména 
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nitrolebního krvácení.  

Myslím, že se mi podařilo přiblížit čtenářům problematiku kraniocerebrálních 

poranění. Tato práce není striktní vodítkem péče pouze pro dětské pacienty, nýbrž 

zcela určitě dobře poslouží i jako pomůcka při péči o dospělé pacienty 
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13. Závěr 
 

Mezi cíle mé práce patřilo objasnit kraniální a intrakraniální poměry, různé druhy 

poranění hlavy a péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním. Na kazuistikách pak 

poukázat na správné postupy vyšetření pacienta, jeho léčby a směřování do 

nemocnice. Myslím, že se mi v rámci možností podařilo danou problematiku osvětlit. 

Je nutná dobrá znalost intrakraniálních poměrů. Jejich pochopení vede ke správným 

postupům při ošetření pacienta s poraněním hlavy v přednemocniční péči. Zejména 

včasné rozpoznání poškození mozku, stanovení správné pracovní diagnózy a směřování  

pacienta výrazně zmírňuje následky sekundárního poškození mozku a výrazným 

způsobem zlepšuje další kvalitu života pacienta. Obecně je tedy důležitá stabilizace 

pacienta, zajitění základních životních funkcí a zejména prevence vzniku sekundárního 

poškození mozku intervencí v oblasti intrakraniální a extrakraniální homeostázy. Práce 

je primárně určena studentů, zdravotnickým záchranářům pracujícím u zdravotnických 

záchranných služeb. Část práce zabývající se farmakologií může být pomůckou pro 

zopakování problematiky dávkování léků i pro lékařské pracovníky ZZS.    
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14. Zusammenfassung 
 

Das Thema meiner Diplom-Arbeit ist Kinder-kraniotraumen in präklinischen 

Notfallversorgung. Das Thema wählte ich wegen des zunehmend häufigeren 

Auftretens von Verletzungen von Kindern aller Altersgruppen. Und sowohl zu Hause, in 

der Schule, beim spielen mit Freunden, wo immer möglich. Nicht jeder Arzt oder 

Notfallsanitäter ist nicht immer sicher, wie man mehr oder weniger schwere 

Kopfverletzungen bei Kindern lösen. Dies hängt an geringere Frequenzen den 

Ansatzfährten für Kinder.  

Der erste Teil beschäftigt sich mit Mechanismen von Verletzungen und mit 

Biomechanik. Hier werden verschiedene Arten von Mechanismen den Verletzungen 

beschrieben. Auch die Pathophysiologie der Verletzungen. In diesem Kapitel lernen wir 

über die grundlegenden Proportionen der Intrakraniellen Verhältnissen, Hirndruck, 

zerebralen Blutfluss, der Perfusionsdruck und die Beziehung zwischen diesen Werten. 

Sie sind wichtig für die sogenannte zerebrale Autoregulation. Ich beschrieb der 

Gehirnbedürfnis im Hinblick auf den Verbrauch von Sauerstoff und Glukose, wie die 

grundlegenden "Treibstoff" des Gehirns komponieren. Der gesamte Stoffwechsel des 

Gehirns hängt von vielen Faktoren an, die im nächsten Abschnitt betrachtet wird. 

Hirndruck und damit verbundene intrakranielle Hypertonie ist das Thema eines 

anderen Kapitels. Einer der Gründen für die Zunahme der Hirndruck sind verschiedene 

Arten von Hirn Ödems. In letzten theoretischen Teil wird verschiedenen Sorten der 

Kraniotraumen und deren Beschreibung unterteilt. Der große Teil ist eine 

Beschreibung der verschiedenen Schädelfrakturen, Gehirnschütterung, Hirnkontusion 

und Hirnblutung in Form einer subduralen und epiduralen Blutung. 

Der praktische Teil der Arbeit beschreibt die klinische Untersuchung des Patienten und 

auch neurologische Untersuchung. Beurteilung von lebensnotwendigen Funktionen, 

des Bewusstseins, Glasgow Coma Scale, für kleine Kinder geändert, etc. Die folgende 

Management der Patientenversorgung, deren führen zu einem erfolgreichen 

Lebensnotwendigen Funktionen Stabilisierung, bis zu den Patientenübergabe in 

Krankenhaus, einschließlich der Kinderpharmakologie. Der letzte Teil sind die Kasuistik, 
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an deren die hinterhältigen den verborgen Verletzungen zu sehen sind, vor allem 

Hirnblutungen. Ich glaube, dass es mir das Problem der Schädel-Hirn-Verletzungen zu 

erklären gelang. Diese Arbeit kann nicht nur als eine strenge Richtlinie der Betreuung 

von pädiatrischen Patienten, aber auch als  eine Hilfe bei der Betreuung von 

erwachsenen Patienten dienen. 
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