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     Dizertační práce „Biomechanické aspekty dynamiky intrakraniálního tlaku při 

kraniocerebrálním poranění“ pojednává o problematice dynamiky intrakraniálního tlaku, 

zejména v souvislosti se zevními mechanickými vlivy na pacienta. Těžké poranění hlavy je 

hlavní příčinou úmrtí u pacientů do 35 let. Přes stále se zlepšující lékařskou a 

ošetřovatelskou péči, pouze jedna třetina pacientů se vrací do života schopna žít 

samostatně v dlouhodobém časovém horizontu. Dvě třetiny pacientů zůstávají těžce 

postiženi nebo zemřou. Celoživotní náklady na pacienta, který zůstává invalidní, se 

odhadují na čtyři miliony dolarů.  

     Významným projevem kraniocerebrálních poranění jsou sekundární mozkové léze, 

které nacházejí mimo jiné výraz i ve vzestupu nitrolebního tlaku (ICP) a které mohou dále 

excerbovat vlivem intracerebrálních nebo extracerebrálních příčin. Proto je cílem léčby 

minimalizace sekundárních poranění, v ideálním případě na úroveň léze primární. 

Realizace tohoto požadavku, o kterém můžeme říci, že je conditio sine  qua non, vede však 

někdy k situacím, které mají negativní dopad na průběh léčby a zejména na poměry v 

intrakraniu. Toto tvrzení dokládají kasuistiky, popisující změny vitálních funkcí pacientů 

léčených pro závažná kraniocerebrální poranění na ARO v Nemocnici Na Homolce. 

Tyto klinické poznatky jsme porovnávali se změnami získaných na animálních modelech v 

laboratoři 1 LF UK a v biomechanické laboratoři FTVS UK. Získané výsledky obou 

laboratoří používáme k porovnání s daty získanými od kriticky nemocných pacientů 

léčených pro kraniocerebrální poranění na ARO Nemocnice Na Homolce. 
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Úvod 
 

Kraniocerebrální poranění a jejich následky představují v současné době významný 

socioekonomický problém zejména v industrializovaném světě. Z analýzy dat autonehod 

provedenou z CDS systému (Crashworthiness Data Systems) vyplývá, že 31 % všech 

zranění, způsobených dopravními prostředky, byla zranění hlavy a obličeje. Tento stav 

zobrazuje Obrázek 1 Znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých zranění částí 

těla. Z grafu je jednoznačně vidět, že nejčastější poranění je v hlavové a obličejové části 

nemocného [1]. 

Prevalence kraniocerebrálního poranění je nejvyšší mezi mladými lidmi v produktivním 

věku a jen pouhá třetina pacientů se vrací do plnohodnotného života, přičemž náklady na 

invalidního pacienta, se odhadují na čtyři miliony dolarů. 

 

Obrázek 1 Znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých zranění částí těla. 

 

Způsobem co nejefektivnější léčby takto postižených pacientů se zabývají špičkové týmy 

na celém světě. Pravděpodobně nejrozsáhlejší randomizovaná studie probíhala mezi lety 

2008 až 2011 na 155 nemocných z Austrálie, Nového Zélandu a Saudské Arábie [2]. 

Zdravotní péči o nemocné s poraněním mozku je nutno začít kvalitním přednemocničním 

ošetřením, které hlavně musí zabezpečit rychlé a správné zajištění vitálních funkcí. Pro 

organizmus, ale zejména pro mozek, je velice důležité, aby se zabránilo vzniku hypoxie a 
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hypotenze. Kontinuita přednemocniční neodkladné péče a péče nemocniční je dnes 

nezbytná. Pro další kvalitní život nemocného je důležitá také následná péče, kterou velká 

část pacientů s těžkým kraniocerebrálním traumatem po propuštění z nemocničního 

ošetřování potřebuje [3]. Pacienti s těžkým poraněním mozku mají dle stupnice pro 

posouzení stavu vědomí - Glasgow Coma Scale (GCS) [4] skóre menší než 8. Jedná se 

tedy o pacienty, kteří jsou v hlubokém bezvědomí a nevyhoví výzvě. Klasické 

neurologické postupy k poskytnutí nezbytné informace o zdravotním stavu pacientů a 

jejich mozkových funkcích jsou tedy značně omezené a zužují se prakticky jen na stav 

vědomí a šíře zornic. 

Zdravotnickému personálu poskytuje informace o stavu pacienta kontinuální multimodální 

monitoring parametrů o zdravotním stavu pacientů a jejich mozkových funkcích. 

Kromě běžně sledovaných parametrů v rámci intenzivní péče (EKG, krevní tlak, pulzní 

oxymetrie, CO2 frakce ve vydechovaném vzduchu, tělesná teplota, laboratorní screening, 

bilance tekutin) je nutno v neurointenzivní péči také monitorovat specifické ukazatele 

zaměřené na hodnocení nitrolebních poměrů. V rámci neinvazivních metod se jedná 

především o zobrazovací metody (CT a MRi), elektrofyziologické metody (EEG, 

evokované potenciály) a tkáňovou oxymetrii (PtiO2) a u invazivního monitoringu pak 

intrakraniální tlak, a to buď pomocí komorové drenáže, nebo intraparenchymovým čidlem. 

Zároveň s tím je dopočítáván i mozkový perfuzní tlak (CPP) jako rozdíl středního 

arteriálního a intrakraniálního tlaku.  

Nové metody v neurointenzivní péči – tkáňová oxymetrie, mikrodialýza, měření perfuze 

mozku (tzv. multimodální monitorování) [5] mohou přispět k časné diagnostice ischemie 

mozkové tkáně, a tím poskytují možnost včas terapeuticky zasáhnout. Tedy dříve než se 

rozvine sekundární postižení. V počátečních fázích po poranění je velice důležitý CT 

monitoring kvůli indikaci operačního výkonu.  

Průběh nutného komplexního léčebného přístupu jako je denní ošetřovatelská péče, 

fyzioterapie na lůžku, umělá plicní ventilace atp. ovlivňuje pozitivně, ale i negativně léčbu 

sekundárního poranění. V textu jsou popsány kazuistiky, které jsou zaznamenány z 

reálných dat vitálních funkcí nasnímaných pacientským monitorem na jednotce intenzivní 

péče. Data byla zaznamenána před, při a po nutném mechanickém působení na pacienta. 

Tyto situace byly nasimulovány na živých animálních modelech i v biomechanické 

laboratoři a jejich výsledky potvrdily data nasbíraná od kriticky nemocných pacientů s 

kraniocerebrálním poraněním. 
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1 Cíl práce 
 

Cílem práce bylo: 

1) Analýza zaznamenaných kazuistik pacientů léčených pro kraniocerebrální poranění 

na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO). Analyzovány byly vždy 

hodnoty před plánovaným zdravotním nebo jiným nutným výkonem, během 

kterého bylo nějakým způsoben mechanicky manipulovat s pacientem.  

2) V animální laboratoři 1 LF UK na zvířecích modelech ověřit, že naměřené hodnoty 

reálných pacientů s kraniocerebrálním poraněním na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení jsou očekávané a opakovatelné.  

3) V biomechanické laboratoři FTVS UK bylo cílem nastavit model převodního 

systému invazivního krevního tlaku na elektrické, snadno měřitelné hodnoty, které 

by pak posloužily ke korelaci dat získaných jak z reálných pacientů, tak ze 

zvířecích modelů. 
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2 Hypotézy 
 

Hypotéza 1:  

Mechanické vlivy působící na pacienta v průběhu léčebně preventivní péče mohou 

negativně ovlivňovat poměry v intrakraniu. 

 

Hypotéza 2: 

Měření krevních tlaků invazivní metodou pomocí hydrodynamického přenosu tlakové 

křivky (hadičkou a externím snímačem na jejím konci) je spojeno se zpožďováním 

tlakových signálů. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Kraniocerebrální poranění 

 

     Kraniocerebrální poranění vzniká v důsledku působení kinetické energie na lebku a 

okolních tkání, které se vyznačuje charakteristickou morfologickou a funkční dezintegrací 

mozku.  Z hlediska dynamiky procesu rozlišujeme poranění primární a sekundární.   

Primární poranění vzniká vlivem okamžitých důsledků souvisejících s mechanickým 

inzultem na mozek a sousedící tkáň přímo při zranění. Tento typ poranění je téměř 

nemožné léčit. Zde je velice důležitá prevence.  

Sekundární poranění nastává bezprostředně po primárním. Hlavní sekundární poranění 

jsou edém mozku, turgescence a hypoxické poškození mozku. Kombinace primárních a 

sekundárních lézí s uplatněním extra a intrakraniálních faktorů vedou ke vzniku edému 

mozku, expanzi krevního, případně likvorového kompartmentu a rozvoji nitrolební 

hypertenze. Vzestup intrakraniálního tlaku u KCP je podmíněn expanzí jednoho nebo více 

ze čtyř kompartmentů - tj. mozku, likvoru, krve a expanzivní léze. Pokud intrakraniální 

tlak (ICP) vystoupá do hypertenzních hodnot (více jak 15 mmHg) je třeba velice rychle a 

efektivně pracovat na snížení tlaku. 

Problém, který výrazně komplikuje průběh jejich léčby je akutní respirační insuficience, ke 

které dochází asi u 20 % raněných. Za této situace je zvláště závažná její nejtěžší forma, 

„Adult respiratory distress syndrome“ (ARDS), který se rozvíjí mnohdy s odstupem řady 

dnů od vzniku poranění a to v období, kdy poměry v intrakraniu se již postupně stabilizují 

a naděje nemocného na přežití se zdá být reálná. Nastane-li v této situaci ARDS, který sám 

o sobě je spojen s vysokou úmrtností, mortalita nemocných s KCP se výrazně zvyšuje. 

Kontinuální monitorace intrakranialního tlaku (ICP) při KCP jako proměnné, je tak 

významná nejen pro diagnózu a prognózu, ale i jako zpětná vazba při hodnocení a léčbě 

nitrolební hypertenze a mozkové perfúze. 

Kraniocerebrální poranění a jejich následky představují v současné době závažný problém 

v celém industrializovaném světě. Jejich incidence, charakteristika a příčiny úzce souvisí s 

řadou kulturních a sociálně-ekonomických faktorů, včetně životní úrovně, kriminality, 

abusu alkoholu i drog. Významnou měrou se proto na zlepšování situace podílí i 

uplatňování preventivních opatření v praxi (dopravní pravidla, nošení ochranných přileb a 

užívání bezpečnostních pásů).   
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3.2 Epidemiologie KCP 

 

Závažnost KCP vyplývá ze statistických údajů, kdy počet hospitalizací se uvádí  150-200 

osob na 100 000 obyvatel za rok. Nejčastější jsou postiženi mladí lidé ve věku 15 - 24 let, 

přičemž muži jsou postihování dvaapůlkrát častěji než ženy. KCP jsou zároveň nejčastější 

příčinou úmrtí osob do 35 let. Incidence KCP se odhaduje na 36 000 osob/rok a má trvale 

stoupající trend [6]. Nejčastější příčinou jsou v téměř 50 % dopravní nehody. V těchto 

souvislostech jsou nejčastěji postiženi chodci (36 %) cyklisté (21 %), řidiči (19 %) a 

motocyklisté (14 %). Dle statistik ve Spojených státech amerických dochází k 

traumatickému poškození mozku každých 15 sekund. Přibližně pět milionů Američanů má 

v současné době nějakou formu traumatického poranění mozku [7]. 

      Druhou nejčastější příčinou mozkových poranění jsou pády (10 %). 9 % traumat 

mozku připadá na napadení druhou osobou, sporty a střelná poranění. K 8 % kraniálních 

traumat dochází při práci v průmyslu, nejvíce v oborech stavebnictví, hutnictví, hornictví a 

dřevozpracujícím průmyslu.  

     Specifickou skupinu neurotraumat u dětí tvoří porodní poranění a syndrom týraného 

dítěte. 

 

3.3 Patofyziologie KCP 

 

Kraniocerebrální poranění je dynamický proces charakterizovaný morfologickou a funkční 

desintegrací mozku vlivem kinetické energie působící na lebku a mozek. Jeho rozsah nelze 

terapeuticky ovlivnit a je téměř nemožné ho léčit, jak ukazuje praxe i zkoušky na zvířecích 

modelech [7].  Z časového a etiologického hlediska rozlišujeme poranění na primární a 

sekundární. Viz Obrázek 2 Primární a sekundární poranění [9]. 
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Obrázek 2  Primární a sekundární poranění 

      

Primární poranění vznikají bezprostředně v souvislosti s traumatem a jsou přímým 

důsledkem působení mechanického inzultu na mozek a okolní tkáně v prvních okamžicích 

po poranění. Rozsah primárního poškození je definitivní a nelze jej pozitivně terapeuticky 

ovlivnit. Naopak, vznik primárního poranění spouští kaskádu mechanizmů, které jednak 

zhoršují akutní poranění mozku a současně vedou ke vzniku sekundárních lézí.  

  

Sekundární poranění je opožděným následkem primárního mechanického poškození a 

může dále exacerbovat vlivem intracerebrálních nebo extracerebrálních příčin, zejména 

hypotenze a hypoxemie. Sekundární exacerbace sekundární léze vede ke vzestupu ICP 

s následným poklesem CPP a CBF. V důsledku poruchy perfuze mozkem se prohlubuje 

ischemie, dochází k metabolickým změnám a dalšímu zhoršování sekundárních lézí. 

Kaskádu spuštěnou mozkovou hypoxií ukazuje Obrázek 3 Kaskáda iniciovaná mozkovou 

hypoxií [9]. Hlavní sekundární mozkové léze a jejich patogenezi ukazuje Obrázek 4 

Hlavní sekundární mozkové léze a jejich patogeneze [9]. 
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Obrázek 3 Kaskáda iniciovaná mozkovou hypoxií 

 

 

 
 

 

Obrázek 4 Hlavní sekundární mozkové léze a jejich patogeneze 
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3.4 Primární kraniocerebrální poranění 

Primární kraniocerebrální traumata vznikají bezprostředně v souvislosti s traumatem a jsou 

přímým důsledkem působení mechanického inzultu na mozek a okolní tkáně v prvních 

okamžicích po poranění. Rozsah primárního poškození je definitivní a nelze jej pozitivně 

terapeuticky ovlivnit. Naopak, vznik primárního poranění spouští kaskádu mechanizmů, 

které jednak zhoršují akutní poranění mozku a zároveň vedou ke vzniku sekundárních lézí.  

 

3.4.1  Fraktury lebky 

 

Fraktura lebky znamená porušení integrity kostní struktury buď v celé šíři (lamina externa 

– diploe – lamina interna) nebo pouze lamina interna. 

Z anatomického hlediska dělíme fraktury lebky na:  

fraktury mozkové části (neurokrania)  

 fraktury kalvy    

 base lební 

fraktury obličejové části (splanchnokrania), 

z hlediska lomné linie uvažujeme: 

 fisurální (lineární) fraktury, kdy došlo k porušení kostní integrity bez ztráty kontaktu  

        s okolními strukturami. 

 impresivní fraktury – kdy došlo k prolomení kalvy a jeden nebo více kostních  

        fragmentů je vpáčeno do dutiny lební. 

Oba typy fraktur se liší mechanismem vzniku. Zatímco v případě zlomenin kalvy se jedná 

o důsledek direktního násilí, v případě zlomenin base lební se uplatňuje nepřímé působení 

násilí, např. mechanismem akcelerace/decelerace.  

  

3.4.2 Difuzní poranění mozku    

 

3.4.2.1 Pohmoždění mozku - Commotio cerebri   

 

je náhlá krátkodobá reversibilní úrazová porucha vědomí v trvání do 15 – 20 min, 

charakterizovaná amnézií retrográdní, méně často anterográdní, při negativním 

neurologickém nálezu. S obnovou vědomí může se vyskytnout nevýrazná bolest hlavy, 

nausea a zvracení, případně přechodná zmatenost. U 50 % postižených tyto příznaky 
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perzistují jako tzv. postkomoční syndrom. Tento stav může trvat i řadu měsíců. Diagnóza 

je stanovena na podkladě anamnézy a normálního neurologického nálezu. Mezi pomocná 

vyšetření patří RTG lebky a krční páteře. Léčba zahrnuje hospitalizaci, klid na lůžku, 

expektaci po  3-5 dní. 

 

3.4.2.2 Difúzní axonální poranění (DAP) 

 

Vyskytuje se až u 50 % těžkých KCP. Od komoce se liší délkou kómatu a svojí závažností, 

kdy mortalita dosahuje 30 – 50 %. Podstatou poranění je léze subkortikálních asociačních 

spojů vlivem střižných mechanismů vyvolaných akceleračními/deceleračními 

mechanismy. Klinicky se difúzní axonální poranění projevuje  

 Lehké DAP     -  kóma po dobu 6 – 24 hodin 

 Střední DAP   -  kóma déle než 24 hodin bez decerebrace 

 Těžké DAP     -  kóma déle než 24 h s decerebrací nebo ochablostí 

Diagnóza se stanoví na pomocí MR při typické lokalizaci léze v dorsální části corpus 

calosum], případně v mozkovém kmeni.  Viz Obrázek 5 Difuzní axonální poranění [10]. 

Prognóza závisí na závažnosti a lokalizaci léze. 
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Obrázek 5 Difuzní axonální poranění 

 

3.4.3 Fokální poranění mozku 

 

3.4.3.1 Contusio cerebri 

 

Kontuze mozku je těžká morfologická desintegrace mozkové tkáně často spojená s 

krvácením z kapilár, žil, případně drobných tepen. V těchto případech hovoříme o 

hemoragické kontuzi. Poranění vzniká uplatněním translačních nebo akceleračních 

mechanismů.  Klinický obraz je charakterizován iniciální poruchou vědomí na podkladě 

komoce, na kterou navazuje rozvoj ložiskové symptomatologie s progresí kvantitativní 

poruchy vědomí a perilezionálního edému. Diagnóza se stanoví na základě anamnézy a 

ložiskového neurologického nálezu. Zásadní význam pro stanovení diagnózy má vyšetření 

CT, případně MR. Typický obraz hemoragické kontuze frontálních laloků je na Obrázku 6 

[11]. 
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Obrázek 6 Kontuze na CT snímku se subdurálním krvácením a frakturami 

 

 

3.4.3.2 Epidurální hematom 

 

Epidurální hematom je charakterizován krvácením vně dura mater, do epidurálního 

prostoru. Zdrojem krvácení je zpravidla a. meningica media, méně často velké žíly nebo 

venozní sinus. Typická symptomatologie má charakteristikou dynamiku: Bezprostředně po 

traumatu vzniká bezvědomí v důsledku komoce mozku. Následně porucha vědomí 

odeznívá a postižený je „při vědomí“ a nastupuje tzv. „volný interval“. V další fázi se 

rozvíjí porucha vědomí v souvislosti se zvětšováním hematomu v epidurálním prostoru a 

vzestupem nitrolebního tlaku. V případech, kdy již vyvolávající násilí vedlo k závažnému 

poškození mozku, přetrvává porucha vědomí vyvolaná jeho desintegrací a následně 

pokračuje neurologická deteriorace v souvislosti s rozvojem nitrolební hypertenze. 

Charakteristické pro epidurální hematom je rychlý rozvoj symptomatologie. Typické 

obrazy epidurálních hematomů jsou na Obrázku 7 a Obrázku 8[11]. 
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Obrázek 7 CT snímek epidurální hematom 
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Obrázek 8 CT Snímek epidurálního hematomu se značným posunem od střední čáry 

 

 

 

3.4.3.3 Subdurální hematom 

 

je kraniotrauma charakterizované krvácením do subdurálního prostoru. Zdrojem jsou 

zejména mostní žíly, povrchové žíly mozku, případně splavy. Méně častá je účast 

arteriálního krvácení z drobných kortikálních arterií. Krvácení zpravidla provází i kontuze 

mozku. Typický průběh charakterizuje iniciální porucha vědomí bezprostředně po 

traumatu vyvolaná komocí mozku, na kterou navazuje ložisková symptomatologie. 

Následně lze rozlišit průběh akutní, kdy se symptomatologie rozvíjí do 24 hod., subakutní 

během 1. – 7. dne a chronický v pozdější době. Typický subdurální hematom [11] je 

znázorněn na Obrázku 9 CT Snímek subdurálního hematomu. 
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Obrázek 9 CT Snímek subdurálního hematomu 

 

3.4.3.4 Intracerebrální hematom 

 

Vzniká při poranění mozkové tkáně a cév. Může být izolovaným nálezem, ale často je 

spojen s kontuzí a lacerací mozku, v predilekčních oblastech frontálně a temporálně. 

Klinický stav kolísá od normálního nálezu až po progredující poruchu vědomí při expanzi 

edému v okolí hematomu a následné herniaci mozku. Při progresi klinického nálezu je 

nutná monitorace stavu a kontrolní CT mozku (v odstupu 12–24 hodin, event. později) pro 

možnost opožděného intraparenchymatózního krvácení. Obrázek 10 zobrazuje 

intracerebrální hematom [11]. 
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Obrázek 10 CT snímek intracerebrálního hematomu 

 

3.5 Sekundární poranění mozku 

 

Sekundární poškození je důsledek primárního poranění a představuje komplexní soubor 

mnohočetných, paralelních, interagujících a na sobě závislých biologických reakcí, které 

stav nemocného zhoršují.  Zde je možné léčebné ovlivnění sekundárního poranění. Má 

extrakraniální a intrakraniální příčiny. Dochází k hypoperfuzi a hypoxii, kterou se snažíme 

regulovat. 

Hypoxií chápeme parciální arteriální tlak kyslíku méně než 60 mmHg a hypotenzi jako 

systolický arteriální tlak méně než 80-90 mmHg. Časná hypoxie a zejména hypotenze jsou 

signifikantními faktory pro zvýšenou morbiditu a mortalitu.  
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3.5.1 Edém mozku 

Edém mozku byl v r. 1974 definován jako zvýšený obsah vody v mozkové tkáni za 

současného zvětšení objemu mozku [12]. Objemový přírůstek kompartmentu mozkové 

tkáně je zpočátku kompenzován redukcí objemu likvorového a krevního kompartmentu, 

takže hodnoty intrakraniálního tlaku zůstávají v mezích normy. Po překročení možností 

kompenzačních mechanismů dochází k vzestupu nitrolebního tlaku. 

     Základem klinické diagnostiky edému mozku je počítačová tomografie a magnetická 

rezonance. Pomocí CT lze diagnostikovat mozkový edém již při zvýšení obsahu vody asi o 

1,3%, což odpovídá poklesu density asi o 1 Hounsfieldovu  jednotku [13]. V klinické praxi 

pomocí CT diferencujeme perifokální edém (např. u kontuzí mozku) a difuzní edém (např. 

bezvědomí nejasné geneze, subarachnoidální krvácení). Magnetická rezonance umožňuje 

za specifických podmínek i typizaci edému mozku. Tento postup však vzhledem ke 

značným technických problémů není běžně užíván. 

     V 60. letech Klatzo [14] na základě experimentálních studií rozlišil edém mozku na 

vasogenní, cytotoxický, intersticiální a osmotický. Klasifikace edému mozku jeho 

etiopatogeneza a morfologie je uvedena v Tabulce 1 Rozdělení edému mozku podle 

patogeneze. [9]. 
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Tabulka 1 Rozdělení edému mozku podle patogeneze 

HEB: Hematoencefalická bariéra 

ECT: Extracelulární tekutina 

IC: Intersticiální tekutina 

 

3.5.2 Ostatní sekundární poranění mozku 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3 Patofyziologie KCP další sekundární poranění při KCP 

kromě edému jsou: 

 

 kongesce mozkových cév (turgescence)                    

 hypoxie mozkové tkáně 

 

Tato poranění prakticky vždy vedou k vývoji edému, který je řešen v předchozí kapitole. 
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3.6 Prognóza KCP 

 

Předpověď výsledku léčby u těžkých KCP je spojena s řadou problémů. Přesto existují 

určitá kritéria umožňující alespoň přibližný odhad mortality. Obecně se špatnou prognózou 

jsou spojeny: 

1. Nízké hodnoty GCS, oboustranně nereagující zornice a vysoký věk. 

2. Nitrolební hypertenze nereagující na adekvátní terapii. 

3. Při iniciálním vyšetření mozku CT nález posunu středočarových struktur > 5 mm, 

komprimované, nebo zaniklé perimesencefalické cisterny a léze o vysoké denzitě > 25 ml. 

Většina kraniocerebrálních poranění je lehkého stupně. Jen kolem 10 % KCP lze označit 

jako středně těžké až těžké. Pacienti s lehkým KCP mají obecně dobrou prognózu s 

průměrnou mortalitou kolem 0,1 %, která je spojena s nerozpoznaným nitrolebním 

krvácením. Ačkoliv se většina těchto pacientů navrací do původního zaměstnání, přibližně 

polovina z nich udává různé obtíže snižující jejich pracovní výkonnost, což se odráží ve 

významné morbiditě. 

Zbylá část pacientů, která utrpí KCP středně těžkého až těžšího stupně, má prognózu 

významně horší. Přibližně 30 % pacientů přijatých do nemocnice s Glasgow Coma Scale 

(GCS) menším než 13 nakonec umírá. V případě GCS menším než 8 je mortalita i přes 

adekvátní resuscitační péči až 50%. Ani v případě přežití závažného KCP není dlouhodobá 

prognóza pacientů dobrá. Jen 20 % těch, kteří přežijí, se navrátí k plnohodnotnému životu 

[15]. Prognózu mortality [9] zobrazuje Tabulka 2 Prognóza mortality a skórování, které je 

použito v tabulce prognózy mortality pomocí Glasgow Coma Scale (GCS) [4] je v 

Tabulce 3.  
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Tabulka 2 Prognóza mortality 
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Tabulka 3 Glasgow Coma Scale 

 

3.7  Nitrolební a perfuzní tlak 

 

Problematika nitrolebních poměrů se stala předmětem zájmu již v druhé polovině 19. 

století, kdy Leyden E. [16] v experimetu na psech, začal s manometrickým měřením 

nitrolebních tlaků. V obdobných experimentech pak pokračovala řada autorů Key, A., 

Retzius, G. [17] von Bergmann, E. [18], Cushing, H, [19] a další, ale teprve zavedení 
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lumbální punkce Quinckem H, [20] umožnilo kontinuální sledování tlakových změn na 

pacientech - Adson a Lillie [21]. V r. 1952 Guillaume a Janny informují o vzniku 

patologických vln a následně Lundberg [22], který použil metody popsané Jannym, 

klasifikuje ICP vlny a popisuje klinické změny v souvislosti se změnami ICP. V 60. letech 

se skupina kolem Langfitta zabývá se tlakovými změnami v jednotlivých kompartmentech 

se zřetelem na průtok mozkem [23].  

Intrakraniální tlak (ICP) je tlak uvnitř dutiny lební. Podle Monro-Kellyho doktríny [24, je 

objem dutiny lební tvořen mozkem, objemem krve v mozku a množstvím mozkomíšního 

moku. Intrakraniální tlak je závislý na interakci objemu těchto tří součástí s objemem 

dutiny lební. Dutina lebeční je po uzávěru velké fontanely stálá. Lebeční obsah je tvořen 

třemi nestlačitelnými kompartmenty - mozkomíšním mokem, krví a mozkovou tkání, 

tvořenou buňkami glie, neurony a extracelulární tekutinou. Změna objemu jedné složky 

vede ke kompenzační změně objemu složek ostatních. 

Podle této teorie je nitrolební prostor, vyjma u dětí s neuzavřenou fontanelou, rigidním, 

částečně uzavřeným prostorem. Pokud je velká fontanela otevřena, fibrózní tkáň ji 

překlenujíc, zabraňuje rychlé expanzi krytu lebečního. 

Exaktní objem každé z vyjmenovaných složek se u dětí v závislosti na věku liší. Obecně 

lze ale říci, že tkáň glie a neuronů zaujímá asi 90 % nitrolebního prostoru, zatímco 

extracelulární tekutina, mozkomíšní mok a objem krve v mozku představuje přibližně 

10 % celkového nitrolebního prostoru. 

Hodnota nitrolebního tlaku je dána souhrnem tlaků vytvářených mozkomíšním mokem, 

krví, mozkovou tkání ev. jinou přítomnou složkou. Každý z těchto objemů se neustále 

pozměňují, takže nitrolební tlak je hodnota dynamická, měnící se podle okamžitých 

objemových změn zúčastněných složek. Jestliže dojde ke zvětšení objemu jedné z 

vyjmenovaných složek, nebo ev. další patologické složky (např. nádor, krvácení), děje se 

tak na úkor ostatních. Nejdříve se z dutiny lební přesouvá mozkomíšní mok nebo žilní 

krev, kompenzující tím vzrůst některého z vyjmenovaných objemů. Pokud se tedy objem 

některé ze složek trvale zvětšuje a další kompenzace přesunem mozkomíšního moku a 

venózní krve již není možná, dochází k vzestupu nitrolebního tlaku. Křivka stoupajícího 

nitrolebního tlaku má typický průběh. Tatáž změna nitrolebního objemu způsobí různý 

vzrůst tlaku v závislosti na výchozím tlaku. Vzestup tlaku je vyšší, dojde-li k objemové 

změně již při zvýšených hodnotách nitrolebního tlaku. 
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V první fázi při zvýšení nitrolebního objemu fungují kompenzační mechanismy, které jsou 

tvořeny přesunem krve a mozkomíšního moku mimo nitrolební prostor, neboť mozek je 

relativně nestlačitelný a intrakraniální tlak zůstává v hodnotách, které jsou fyziologické. 

Při dalším zvyšování nitrolebního objemu se ale tento kompenzační mechanismus vyčerpá, 

to znamená, že další přesun CBF a krve není možný. Dojde-li tedy k dalšímu zvýšení 

nitrolebního objemu, má to za následek zvýšení nitrolebního tlaku. 

Vztahy dané mezi změnami objemu a tlaku mozkomíšního moku jsou nazývány elastancí. 

V prostoru mozkomíšního moku je mezi objemem a tlakem vztah exponenciální a závislost 

elastance je závislá na hodnotách nitrolebního tlaku. S narůstajícím nitrolebním tlakem se 

elastance zvyšuje. Křivka vyjadřující změny nitrolebního tlaku v závislosti na změnách 

nitrolebního objemu má bifázický průběh.  První popisy vztahů mezi ICP a intrakraniálním 

objemem byly popsány v 60. letech dvacátého století [25]. 

 

 

Obrázek 11 Tlakově objemová křivka 
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Při nízkém počátečním nitrolebním tlaku je zvětšení nitrolebního objemu doprovázeno 

relativně malým vzestupem nitrolebního tlaku. Viz Obrázek 11 Tlakově objemová křivka 

[26]. Avšak při vysokém počátečním tlaku tatáž objemová změna vyvolá výraznější 

zvýšení nitrolebního tlaku. Počáteční úsek křivky odpovídá ještě dostatečné autoregulační 

funkci a zvýšení nitrolebního objemu je dobře regulováno a dochází pouze k malému 

zvýšení nitrolebního tlaku. Tento úsek křivky představuje objemový nárazník 

mozkomíšního moku. Při vzrůstu objemu se kapacita nárazníku mozkomíšního moku 

snižuje a křivka nitrolebního tlaku začíná prudce stoupat. Další zvětšení objemu, kde již 

méně fungují autoregulační mechanismy a kdy prostorová kompenzace, zajišťovaná 

elastickými vlastnostmi krevním cév a mozkové tkáně je vyčerpána i mírné zvýšení 

nitrolebního objemu způsobí výrazné zvýšení nitrolebního tlaku. Kolísající hodnoty 

elastanace s měnícími se hodnotami nitrolebního tlaku jsou závislé ještě na dalších 

faktorech, a proto je nelze posuzovat pouze podle hodnot nitrolebního tlaku. 

V průběhu každé systoly dochází ke spontánnímu zvýšení objemu krve v mozku. Tyto 

oscilace nitrolebního objemu jsou provázeny obdobnými oscilacemi nitrolebního tlaku. 

Výška oscilací je ovlivňována nitrolební elastancí. Amplitudy křivek nitrolebního tlaku 

jsou tedy odrazem nitrolební elastance. 

 

Mozek váží asi 1400 g a zabírá většinu intrakraniálních prostoru (83 %). Mozkomíšní mok 

(CSF) a mozkový objem krve (CBV) zabírají přibližně 11 % a 6 % z intrakraniálního 

objemu. Pokud by byl objem CSF vyšší, mozek by plaval v tekutině, a tudíž by ztrácel 

svou relativní váhu podle Archimédova zákona. Není tam ve skutečnosti dost objemu CSF, 

aby byl takový mechanismus efektivní. Všechny gradienty ICP v CNS jsou v rovnovážném 

stavu v souladu s Pascalovým zákonem. To platí za normálních podmínek, kdy není riziko 

objemových změn nebo herniace. Role CSF je důležitá pro pochopení, proč je po poranění 

hlavy rozhodující zvýšení ICP  nad 20 do 25 mmHg. 

Nad touto mezí již začínají hypertenzní hodnoty, které jsou pro člověka velice nebezpečné.  

Základní parametry intrakrania zobrazuje  

Obrázek 12 Základní parametry intrakraniu [9]. 
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Obrázek 12 Základní parametry intrakraniu 

Vt: Celkový objem, Vm: Objem parenchymu, Vk: Objem krve, Vl: objem likvoru,  

Vex:  Objem expanzivní léze. 

 

3.7.1 Nitrolební kompartmenty 

 

Dle Monro-Kellieho doktriny, která byla publikována již v roce 1824 [24], je lebeční 

dutina rigidní schránka fixního objemu, ve které se nacházejí tři nestlačitelné složky: 

mozková tkáň, krev a mozkomíšní mok (likvor). Dojde-li ke zvětšení objemu některé z 

těchto složek - kompartmentů, musí dojít ke zmenšení jiné, má-li zůstat intrakraniální tlak 

uvnitř lebky stacionární.  

U dospělého člověka je průtok krve mozkem (cerebral blood flow – CBF) přibližně 750 ml 

za minutu, lze jej také odhadnout jako 15 % srdečního výdeje, Odpovídá to 50-54 

mililitrům krve na 100 gramů mozkové tkáně za minutu. 

Lebka je prakticky uzavřený prostor rozdělený na supra a infratenoriální oddíl, ten jediný 

má významnou komunikaci navenek – foramen magnum. Obsah lebeční dutiny je tvořen z 

80 % mozkovou tkání, z 10 % likvorovým kompartmentem a ze zbývajících 10 % krevním 

kompartmentem. Nárůst jakéhokoliv z těchto kompatmentů kompenzuje pokles ostatních, 
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pokud je autoregulační mechanismus normální. Všechny kompartmenty mají výraznou 

objemovou dynamiku. Objem likvorového kompartmentu u dospělého člověka je 90 –

150 ml, přičemž hodinová produkce moku se pohybuje mezi 10–25 ml/hodinu. Rezorbce 

probíhá v Pacchioniho granulacích, které fungují jako jednosměrný chlopňový ventil mezi 

likvorovým a nízkotlakým venózním kompartmentem. Přepouštěcí likvorový tlak je kolem 

5 mmHg. (27). Při vzestupu intrakraniálního tlaku při pulzové vlně se likvor přepouští do 

venózního řečiště a udržuje se tak jeho stálý objem. Při nárůstu objemu jiného 

kompartmentu vzroste ICP a likvorový oddíl se zmenší. Při vysokých hodnotách ICP a 

kónusových příznacích dochází ke kompresi akveduktu, a proto se paradoxně v některých 

situacích může opět zvětšovat objem III. a postranních komor s fatálním ireverzibilním 

zvýšením ICP.  

Vaskulární kompartment má část arteriální s aktivní autoregulací a venózní, relativně 

pasivní. Obě části mohou měnit svůj objem. Na vzrůst ICP reaguje rychle venózní část 

zmenšením objemu stlačitelných částí, arteriální část reaguje na samotnou změnu ICP 

minimálně. Autoregulace arteriální části mozkového řečiště je řízena parciálním tlakem 

oxidu uhličitého (PaCO2) v rozmezí 20–80 mmHg. Zároveň tento tlak způsobuje měnící se 

cerebrální krevní průtok (CBF): při snižování PaCO2 při hyperventilaci CBF klesá, při 

zvyšování PaCO2, tedy hypoventilaci, stoupá. V postižené oblasti je autoregulace CBF 

narušena. Obvykle dojde k vazoparalýze, na níž se významně účastní tkáňová acidóza 

mimo rozsah autoregulace a to zejména u ischemické příhody. Porucha autoregulace často 

postihuje i vzdálené oblasti. Vazoparalýza podporuje vývoj vazogenního edému a zvětšuje 

vaskulární volum. Druhým extrémem poruchy autoregulace je vazospazmus. Zdravá 

mozková tkáň jako taková se na regulaci normálního ICP prakticky nepodílí. 

Venózní kompartment má prakticky nestlačitelnou část ve splavech a stlačitelnou část v 

hlubokých a povrchových mozkových žílách, která může pasivně snížit svůj objem. Toto 

platí při normálním intratorakálním a centrálním žilním tlaku. Pokud ale dojde ke zvýšení 

vlivem kašle, obtížným exspiriem, vysokým pozitivním koncovým exspiračním tlakem 

nastaveným na pacientském ventilátoru, těžkou poruchou žilního návratu atp. 

intrakraniální žilní tlak se jednak zvyšuje a současně se tak děje i s přepouštěcím 

likvorovým tlakem. Výsledkem je výrazný nárůst tlaku v nitrolebí až do hypertenze, což je 

jedním z podstatných důvodů, proč je nemocné nutné tlumit. Prezentováno je to na 

následujícím příkladu viz Obrázek 31 Interference pacientské dechové aktivity a 

přístrojovými dechy umělé plicní ventilace [10]. Nitrolební hypertenze vede ke snížení 
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cerebrálního perfuzního tlaku (CPP), který je rozhodující pro zachování krevního toku 

všemi oblastmi mozku. CPP je definován jako rozdíl mezi středním arteriálním a 

intrakraniálním tlakem a jeho pokles způsobí ischemické postižení i mimo oblast 

primárního poranění.  

Normální CPP je 70–100 mmHg.  CPP vyšší než 50 mmHg ještě nevede k funkční poruše. 

CPP menší než 50 mmHg obvykle působí reverzibilní funkční poruchu, CPP méně než 

30 mmHg je kritické a vede k nevratným změnám. Poklesu CPP zabráníme léčbou 

nitrolební hypertenze a zejména udržením systémového krevního tlaku mimo hypotenzní 

hodnoty, protože ty mohou být pro nemocného fatální i při velice krátké hypotenzi. 

 

3.7.2 Rozbor vln nitrolebního tlaku 

 

Vzestup intrakraniálního tlaku u KCP je podmíněn expanzí jednoho nebo více ze čtyř 

kompartmentů, tj. mozku, likvoru, krve a expanzivní léze. Pokud ICP vystoupá do 

hypertenzních hodnot (více jak 15 mmHg), je třeba velice rychle a efektivně pracovat na 

snížení tlaku. Křivka ICP obsahuje tři základní komponenty průběhu. Nejvýznamnější je 

srdeční pulzace s frekvencí srdečního rytmu. Další komponentou je respirační pulzace s 

typickými frekvencemi dýchání - tedy cca. 8–20 cyklů za minutu (0.13–0.33 Hz). Poslední 

komponentou jsou tzv. pomalé vlny. 

Pomalé vlny souvisí s celkovou cerebrální dynamikou a byly poprvé pozorovány koncem 

19. století během dlouhodobého kontinuálního měření krevního tlaku. Pomalé vlny ICP 

poprvé studoval P. Janny (1950), a N. Lundberg (1960), který rozdělil pozorované vlny na 

tři typy podle jejich charakteru. Jedná se o A-vlny (také plateau vlny), B-vlny a C-vlny. A-

vlny mají amplitudu 50–100 mmHg a přetrvávají po 5–20 minut. 

B-vlny jsou méně výrazné, s amplitudami 20–25 mmHg (max. 50 mmHg) a frekvencí 0.5–

2 vlny za minutu (cca. 0.008–0.03 Hz). C-vlny jsou malé s amplitudou do 20 mmHg a 

frekvencí 4–8 vln za minutu (cca. 0.07–0.1 Hz). Původ pomalých vln není doposud 

uspokojivě vysvětlen, často je však spojován s nízkou mozkovou poddajností a reflexivní 

vasodilatací mozkového krevního řečiště. Novější studie nicméně ukazují, že jejich původ 

není obecně patologický, protože se vyskytují i u zdravých jedinců. Přesto jejich konkrétní 

projev může s patologickými stavy úzce souviset a může být určitým prognostickým 

vodítkem. V současné době se nedodržuje striktně Lundbergovo rozdělení a za pomalé 

vlny lze považovat jakékoli vlny s frekvencí 0.05–0.0055 Hz.  



38 

 

Je zřejmé, že systolický přísun krve do intrakrania působí ke zvýšení ICP. Skutečná 

velikost přírůstku ICP ale záleží na dalších faktorech. V případech, kdy tento přírůstek 

objemu může být snadno vykompenzován změnami objemu dalších komponent intrakrania 

(např. stlačením venózní vaskulatury a odtokem žilní krve a samozřejmě kaudálním 

přesunem CSF), bude zřejmě přírůstek ICP relativně nižší. Říkáme, že systém má 

dostatečnou kompenzační rezervu. Pokud je kompenzační rezerva systému vyčerpána, 

budou změny ICP při změnách objemu některých komponent intrakrania významné. 

3.7.3 Morfologie ICP křivky 

 

Amplituda pulsatilní komponenty ICP  pozůstává z několika vrcholů, označovaných P1- 

P3. Amplituda P1 je za předpokladu normálních hodnot ICP nejvyšší a odpovídá 

iniciálnímu vzestupu amplitudy systolické pulzové vlny. P2 a P3 jsou připisovány různým 

komponentám arteriální a venózní pulzové vlny. Se vzestupem ICP mění se tvar pulzové 

vlny. P1 klesá, začíná dominovat P2 a s dalším vzestupem ICP  posléze zaniká P1 a P2 a 

zbývá P3 (28)  

Typickou intrakraniální křivku (druhá křivka ze shora označená ICP) je zobrazena na 

Obrázku 13. Zároveň je na obrázku vidět srovnání s dalšími parametry, které mají vliv na 

její tvar [29]. 
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Obrázek 13 Monitorace pulzní vlny intrakraniálního tlaku. 

 

Na křivce ICP jsou vidět výrazné vrcholy P1, P2 a P3. P1 je obvykle spojen se systolou 

arteriálního krevního tlaku (ABP). Vrcholy P2 a P3 jsou dány přenosem krevního objemu 

do mozku. Arteriální krevní objem (CaBV) lze odhadnout z časové integrace rychlosti 

proudění (FV) detekovaného z transkraniální dopplerovské ultrasonografie. 

Typický tvary ICP křivky je vidět na Obrázku 14 [30]. Horní část obrázku je pro normální 

hodnoty compliance, dolní pro sníženou compliance. Toto je dále vysvětleno v kapitole 

3.7.5 

Jak se mění tvar ICP křivky s rostoucím tlakem [9] zobrazuje Obrázek 15 až Obrázek 18  

Křivky byly získány printscreenem monitoru vitálních funkcí pacientů ARO Nemocnice 

Na Homolce. 
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Obrázek 14 Tvary ICP křivky 

 

 

 
 

Obrázek 15 Změny křivky nitrolebního tlaku – křivka při normotenzi 

Jsou dobře viditelné vrcholy P1, P2 i P3 
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Obrázek 16 Změny křivky nitrolebního tlaku – mírná hypertenze 

Vrchol P2 prominuje 

 

 

 
 

Obrázek 17 Změny křivky nitrolebního tlaku – těžká hypertenze 

P2 dominuje, P1 zaniká. 
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Obrázek 18 Změny křivky nitrolebního tlaku – kritická hypertenze 

P1 a P2 zanikly pouze reziduum P3 

 

3.7.4 Vztah intrakraniální tlak – perfuzní tlak 

 

     Klasické práce zabývající se monitorací poměrů v intrakraniu vycházely z hodnocení 

ICP jako rozhodujícího ukazatele a tedy parametru, který je třeba při nitrolební hypertenzi 

primárně korigovat. V 90. letech, autoři zabývající se touto problematikou, vycházeli z 

analýzy vztahu ICP jako závisle proměnné na CPP a redukci ICP orientují se především na 

optimalizaci CPP. Dělo se tak na základě představy, že optimalizace CPP povede ke 

korekci ICP. Viz Obrázek 19 Závislost ICP na CPP – kvadratická regrese [28]. 

 



43 

 

 

Obrázek 19 Závislost ICP na CPP – kvadratická regrese 

 

Pokračující regrese posléze nachází jako optimální rozdělení zkoumaného souboru dva 

subsoubory s kvadratickou a exponenciální regresi, které reprezentují pacienty s rozdílným 

funkčním stavem autoregulačních mechanismů. Viz Obrázek 20 Závislost ICP na CPP – 

kvadratická a exponenciální regrese [9]. Dolní křivka s exponenciálním průběhem patří 

subsouboru se zachovanou autoregulací, kde vztah CPP a ICP   jsou jednoznačně 

definovány. Horní parabolická křivka charakterizuje subsoubor s poruchou autoregulace 

různého stupně. Z uvedeného je patrna potřeba specifického terapeutického přístupu. 

Jestliže u nemocných se zachovanou autoregulací je rozhodující udržení adekvátního CPP 

nad prahovou hodnotou (65 – 70 mm Hg), pak pro druhou skupinu nemocných je řešením 

optimalizace CPP na hodnotách zaručujících nejnižší hodnoty indexu ICP/CPP. Za této 

situace posun CPP k vyšším nebo nižším hodnotám vede k vzestupu ICP.  Vyjádření 

indexu ICP/CPP zároveň formuluje i míru dysfunkce, kterou zobrazuje Tabulka 4 Kritéria 

dysfunkce indexu ICP/CPP [28]. 
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Obrázek 20 Závislost ICP na CPP – kvadratická a exponenciální regrese 

 

 

 

ICP/CPP Hodnocení  dysfunkce 

menší nebo = 0,25 normální funkce 

0,26 – 0,4 lehká dysfunkce 

0,41 – 0,75 střední dysfunkce 

0,76 – 1,6 těžká dysfunkce 

více než 1,6 kritická dysfunkce 

 

Tabulka 4 Kritéria dysfunkce indexu ICP/CPP 
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3.7.5 Tlakově objemová křivka 

 

Compliance je poměr mezi změnou objemu a změnou ICP a udává míru, kterou může růst 

objem některého intrakraniálního kompartmentu beze změny ICP. Tento jev velice 

přehledně zobrazuje Obrázek 21 Vztah intrakraniálního tlaku a intrakraniálního objemu. 

Vyčerpaná objemová rezerva znamená, že i minimální zvýšení objemu vede k rychlému 

nárůstu ICP.  

O míře vyčerpané compliance na CT nebo MR snímku vypovídá zúžení komorového 

systému, zánik subarachnoidálních prostor a supratentoriálně při jednostranné expanzi 

přesun středočárových struktur. Přesun pineální kalcifikace nad 6 mm obvykle vede ke 

kvantitativní poruše vědomí, přesun nad 11 mm pak ke kómatu. Ke vzniku temporálního 

konu povede dříve temporální než vysoko uložená frontální expanze. 

 
 

Obrázek 21 Vztah intrakraniálního tlaku a intrakraniálního objemu. 

 

Compliance udává míru, jakou může růst objem některého intrakraniálního kompartmentu 

beze změny ICP. V oblasti 1-2 se zvětšuje intrakraniální volum (ICV), vzhledem k dobré 

objemové rezervě bez vzestupu intrakraniálního tlaku (ICP). V oblasti 2-3 je objemová 

rezerva minimální, uplatní se zde mechanizmy účinné pouze při vysokém ICP, další nárůst 

ICV vede ke zvýšení ICP. V oblasti nad 3 již je závislost ICV a ICP lineární při téměř 
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nulové complianci, a proto i minimální nárůst ICV vede k velkému zvýšení ICP. Z oblasti 

4 již není návratu a dochází ke smrti mozku.[27]. 

 

 

3.7.6 Monitorace intrakraniálního tlaku  

 

Monitorování ICP je důležitým faktorem léčby nitrolební hypertenze. Typická čidla mohou 

být epidurální, subdurální, intracerebrální nebo ventrikulární a jejich užití, které musí být 

nutně invazivní, je vzhledem k možným komplikacím používáno jen u pacientů v těžkém 

stavu. Velkým přínosem monitorování ICP je přesná informace v reálném čase a tedy i 

možnost velice rychle ordinovat terapii. Rozhodujícím pro výsledné poškození je 

především CPP, protože ten na rozdíl od ICP lze relativně dobře léčebně ovlivnit regulací 

krevního tlaku.  

Indikací k plné terapii intrakraniální hypertenze je trvalý ICP nad 15 mmHg nebo CPP 

mezi 50–60 mmHg a nižší. Guidelines pro léčbu kraniocerebrálních poranění doporučují 

ICP monitoraci u nemocných s GCS nižším než 8 viz Tabulka 3 Glasgow Coma Scale a 

abnormním CT nálezem (kontuze, edém, hematom, herniace, komprese bazálních cisteren 

-příklady vidíme na Obrázku 6 až Obrázku 10), nebo u nemocných s těžkým 

kraniocerebrálním poraněním a normálním CT nálezem, kteří splňují aspoň dvě z 

následujících podmínek: věk nad 40 let, systolický TK pod 90 mmHg, abnormní postavení 

končetin (jedno či oboustranné). 

 

3.7.7 Principy měření a typy čidel ICP  

 

Monitorace ICP se uplatňuje jako zpětná vazba při hodnocení a léčbě nitrolební hypertenze 

a mozkové perfuze, která je významná také pro diagnózu a prognózu (31). Monitorace se 

provádí úzkým čidlem, které je po návrtu lebeční kosti zavedeno do subdurálního nebo 

epidurálního prostoru. ICP křivka i s číselným vyjádřením tlaku je pak monitorována na 

pacientském monitoru vitálních funkcí. Na Obrázku 22 je schéma procesu snímání a 

zpracování ICP signálu [28]. 
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Obrázek 22 Schéma procesu snímání a zpracování ICP signálu 

 

Iniciální část monitorovacího řetězce tvoří speciální tlakové převodníky, situované v 

definovaných lokalizacích a umožňující přesnou a dlouhodobou monitoraci ICP. Úkolem 

převodníků je transformace energie z jedné do druhé, užitečnější formy. V biologických 

podmínkách to znamená konverzi fyziologické veličiny na elektrický signál, který lze dále 

prezentovat prostřednictvím zobrazovacích systémů a dále analyzovat. Podle druhu 

aplikace volíme tlakové převodníky s optimálními fyzikálními předpoklady. Pro měření 

nitrolebního tlaku nejčastěji užíváme převodníky pracující na odporovém nebo 

piezoelektrickém principu. 

 

Odporové tlakové převodníky – tenzometry jsou především užívány jako převodníky 

měřící fyziologické tlaky. Na Obrázku 23 je můstkové zapojení tenzometru Stathamova 

typu skládající se ze čtyř tenzometrů umístěných do Wheatstonova můstku [28]. 
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Obrázek 23 Můstkové zapojení tenzometrů Stathamova typu 

 

Piezoelektrické tlakové převodníky představují druhý, nejčastěji používaný princip. 

Základem je piezoelektrický krystal, vykazující při mechanickém namáhání 

piezoelektrický jev. Typické zapojení piezoelektrického snímače ukazuje Obrázek 24 

Zapojení piezoelektrického snímače. [28]. 

 

Obrázek 24 Zapojení piezoelektrického snímače. 
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Jeden z prvních komerčně vyráběných snímačů intrakraniálního tlaku s možností on-line 

zobrazení na pacientském monitoru vitálních funkcí byl poměrně robustní a složitý na 

instalaci Viz Obrázek 25 Jedno z prvních ICP čidel [10]. Skládalo se z několika částí a 

jeho umístění vyžadovalo návrt kosti v šíři více než 10 mm. Výhodou byla možnost jeho 

opakovaného použití.  

 

 
 

Obrázek 25 Jedno z prvních ICP čidel 

V současné době se používají ICP čidla, která mají průměr menší než dva milimetry, 

snadno se zavádějí a jsou mnohem spolehlivější. Z hlediska infekcí jsou také bezpečnější, 

protože se vyrábějí na jedno použití. Příkladem je čidlo na Obrázku 26, které kromě 

monitoringu ICP měří také hodnoty tkáňového kyslíku v mozku (PtiO2) a teplotu [32]. 
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Obrázek 26 ICP čidlo s měřením teploty a PtiO2 

 

Část, která se zavádí návrtem do lebky je na obrázku uprostřed. Části vpravo a vlevo jsou 

konektory pro zapojení teploty, ICP a  PtiO2. Je vidět, že současné typy jsou proti 

předchozím, které zobrazuje Obrázek 25 Jedno z prvních ICP čidel, podstatně menší 

(průměr zaváděné části do mozku je cca 2 mm) a jednodušší na zavedení. 

Prakticky všechna vyráběná čidla jsou univerzální, protože nemocnice vlastní široké 

spektrum pacientských monitorovacích systémů vitálních funkcí a tato čidla s nimi musí 

být kompatibilní. Slučitelnost je zajištěna pomocí převodníků pro různé monitory, případně 

je zabezpečena použitím nezáměnných konektorů. Obrázek 27 zobrazuje samostatné ICP 

čidlo, kde převodník (interface) je v horní části obrázku [10]. Tento prvek slouží zároveň 

jako kalibrační člen. 

 

 



51 

 

 
 

Obrázek 27 ICP čidlo s převodníkem do pacientského monitoru 

 

3.7.8 Způsoby zavádění ICP čidel 

 

Způsoby zavedení intrakraniálního čidla zobrazuje Obrázek 28 Způsoby zavedení 

intrakraniálního čidla návrtem lebeční kosti [33]. Další metoda měření intrakraniálního 

tlaku v klinické praxi spočívá v zavedení katetru do páteřního kanálu subarachnoideálně  

(intratekálně). Lokalizace umožňuje současné měření ICP a podání analgesie.  Tento ne 

úplně standardní postup je popisován během porodu pacientky s idiopatickou intrakraniální 

hypertenzí [34]. Autoři popisují vliv porodní zátěže na hodnoty intrakraniálního tlaku. 

Vstupní  ICP dosahoval hodnot 22mmHg. Během I. doby porodní se pohybovaly hodnoty 

mezi iniciálními 22mmHg  a 29mmHg. Při II. době porodní hodnoty dosahovaly při 

kontrakcích hodnot mezí 43mmHg až 60mmHg s návratem k iniciálním hodnotám mezi 

děložními stahy. Pacientka zvládla porod přirozenou cestou bez klinických projevů typu 

bolestí hlavy či poruch vidění. Intrathekální katetr umožnil podání nízkých dávek 

analgesie, měření ICP a umožňoval by i eventuální snížení objemu mozkomíšního moku 

při klinicky manifestním zvýšení ICP. 
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Obrázek 28 Způsoby zavedení intrakraniálního čidla návrtem lebeční kosti 

 

 

3.7.9 Souvislosti CBF s dalšími naměřenými hodnotami 

 

U dospělého člověka je průchod krve mozkem (cerebral blood flow – CBF) přibližně 

750 ml za minutu, lze jej také odhadnout jako 15 % srdečního výdeje, Odpovídá to 50-54 

mililitrům krve na 100 gramů mozkové tkáně za minutu.  

Na Obrazku 29 je vidět, že u normotoniků se udržuje CBF v rozmezí CPP 50 - 150mmHg 

v důsledku autoregulace konstantní [28]. Mimo uvedené rozmezí autoregulační 

mechanizmus selhává. Pod úrovní 50 mmHg ani maximální vazodilatace nezajistí 

dostatečný průtok a perfúze lineárně klesá. Naopak při vzestupu CPP nad 150 mmHg 

nedokáže ani maximální vazokonstrikce zabránit přeplnění řečiště a v krajních případech 

arteriální tlak proráží až do subarteriolárního řečiště se všemi důsledky. 
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Obrázek 29 Vztah průtoku krve mozkem (CBF) a cerebrálního perfuzního tlaku (CPP) 

 

 

Při běžných hodnotách MAP (od 40 mmHg do 150 mmHg) CBF jen mírně roste se 

vzrůstajícím MAP. To je dáno autoregulační schopností mozkových cév, které změnou 

svého průsvitu zajišťují relativně konstantní krevní průtok mozkem i při značných 

změnách krevního tlaku. Opustíme-li běžné hodnoty MAP, regulační schopnost se zhroutí, 

jak můžeme pozorovat z okrajových částí grafu, který je zobrazen na Obrázku 30 Vztah 

průtoku krve mozkem (CBF) a středního arteriálního tlaku (MAP). Plnou čarou je 

označena situace, kdy je u nemocného zachován normální autoregulační mechanismus. 

Čárkovaná linka ukazuje situaci, kdy je porušena autoregulační cerebrovaskulární perfuze. 

[35]. 
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Obrázek 30 Vztah průtoku krve mozkem (CBF) a středního arteriálního tlaku (MAP) 

 

Střední arteriální tlak (mean arterial blood pressure – MAP) lze vypočítat dle vzorce: 

 

MAP = (CO x SVR) + CVP, 

 

kde CO je srdeční výdej (normální hodnota 5,6 l/min), SVR je systémová vaskulární 

rezistence (normální hodnota 17,5 torr/l/min) a CVP je centrální venózní tlak (normální 

hodnota 5-10 cm H2O). Střední arteriální tlak lze také odhadnout podle vzorce: 

 

MAP ≈ DP + (SP – DP), 

 

kde SP je systolický tlak, který vzniká při koordinovaném srdečním stahu svaloviny síní 

nebo komor a DP je diastolický tlak, vznikající při relaxaci srdečního svalu. Systémovou 

vaskulární rezistenci je možno vypočítat z výše uvedených veličin:  

 

SVR = 80 x (MAP-CVP)/CO 

 

Tlaková autoregulace zajišťuje relativně konstantní CBF při velkých změnách 

systémového tlaku v rozmezí MAP = 60 – 150 mmHg. Mimo toto rozmezí dochází ke 
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ztrátě autoregulace se změnami ICP v přímé závislosti na systémovém arteriálním tlaku. 

Kromě tlakové autoregulace existuje i metabolická regulace, která představuje úpravu CBF 

podle aktuální metabolické situace mozkové tkáně. Mezi hlavní faktory ovlivňující CBF 

patří parciální tlaky PaCO2 a PaO2, kyselost pH a teplota. 

Cévní zásobení zajišťuje přívod okysličené krve do mozku a tím i jeho výživu a správnou 

funkci. Mozek je jednou z nejcitlivějších tkání na dodávky kyslíku. Při KCP vzniká 

porucha průtoku krve mozkem a zejména dysbalance mezi potřebou a dodávkou kyslíku v 

mozkové tkáni. Hmotnost mozku tvoří cca 2 % tělesné váhy, zatímco průtok krve 

představuje v mozku až 12-14 % celkového minutového objemu a je velmi stálý. Mozkový 

objem, stejně jako množství krve a mozkomíšního moku jsou téměř konstantní, protože 

samotný mozek i tekutiny v dutině lebeční jsou nestlačitelné (dle Monroa-Kellieho). V 

klidu proteče mozkovými polokoulemi 48-53 ml/100 g/min. Průměrný průtok šedou 

hmotou, kde je více kapilár, činí 69 ml/100 g/min, kdežto bílou hmotou jen 28 ml/100 

g/min. U člověka v klidovém stavu je srdeční frekvence (HR) 70-80 stahů za minutu. 

Klidový minutový srdeční výdej je 5-6 l/min. V případě potřeby se ale dokáže zvýšit více 

než pětkrát a to hlavně zrychlením srdeční frekvence. Srdeční výdej se zvyšuje do HR cca 

160/min, překročení této hranice limituje plnění komor a nedochází tedy již ke zvyšování 

srdečního výdeje. 

Při péči o pacienty s akutním KCP je hlavně nutné věnovat se zabránění vzniku 

sekundárních mozkových lézí, včasně diagnostikovat jejich rozvoj a neodkladně je léčit ve 

snaze redukovat jejich rozsah na úroveň primární léze. Vzestup nitrolebního tlaku IPC je 

podmíněn expanzí jednoho nebo více ze tří kompartmentů, tj. mozku, likvoru a krve. U 

KCP přibývá čtvrtá komponenta, "expanzivní léze", reprezentovaná intrakraniálním 

hematomem, kontuzním ložiskem nebo mozkovým abscesem. Protože jde o subjekt, který 

není podřízen kompenzačním a regulačním mechanizmům, ovládající ostatní tři 

kompartmenty, je třeba se soustředit především na tento problém. Vliv expanzivní léze na 

hodnoty nitrolebního tlaku závisí na jejím objemu, lokalizaci a rychlosti růstu. 

Poranění mozku vedou prakticky vždy ke zhroucení tlakové autoregulace. Již po 

několikaminutové zástavě nebo snížení CBF (pod 10mg/100g/min) dochází k odumírání 

neuronů. Kontinuální měření nitrolebního tlaku, jako hlavního ukazatele normalizovaného 

CBF, musí tedy být součástí komplexní resuscitační péče, terapie a prevence případného 

dalšího poškození mozku. 
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V péči o pacienta s monitorováním ICP je velmi důležitý komplexní profesionální přístup s 

důrazem na zachovávání hlavních ošetřovatelských zásad – poloha hlavy, těla, 

minimalizace dráždění a klid v okolí lůžka pacienta. Velice důležitá je optimalizace 

nastavení pacientova ventilátoru. Zejména nesoulad pacientského a strojového dýchání 

(interference) způsobuje zvýšený ICP. Další parametry, které je třeba velice pečlivě 

sledovat, jsou MAP, srdeční frekvence, CVP a krevní plyny zejména PaO2, PaCO2  a 

související pH.  

Co nejrychlejší zajištění normalizovaných hodnot CBF, tak jak je výše uvedeno, tedy vede 

k dobrým prognózám přežití i kvality života. 
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4 Sledované hodnoty a jejich trendy u pacientů s KCP 
léčených na ARO. 

 

 

Pacienti s kraniocerebrálním poraněním jsou obvykle hospitalizováni na resuscitační 

stanici ARO, případně na oborových jednotkách intenzívní péče, které umožňují adekvátní 

resuscitační a intenzívní péči, tedy podporu, případně substituci základních vitálních funkcí 

za kontinuální monitorace, intenzivní terapie a léčení.  

 

Prostřednictvím monitorního systému jsou běžně sledovány 

Poměry v intrakraniu: 

Intrakraniální tlak - ICP (mmHg) 

Perfuzní tlak – CPP (mmHg) 

Tlakové křivky,  

Compliance/elastance 

  

Hemodynamické parametry: 

Srdeční frekvence  - P/min 

Systémový tlak      - systolický (SAP) mmHg 

                               - diastolický (DAP) mmHg 

                               - střední (MAP) mmHg 

výběrově: cardiac output – l/min 

Tlaky v malém oběhu – centrální žilní tlak (CVP) cmH2O 

výběrově:                - tlak v a. pulmonalis (PAP) mmHg 

                                - střední tlak v a. pulmonalis MPAP mmHg 

                                - tlak v zaklínění (PCWP) mmHg 

 

Respirační parametry: 

Dechová frekvence – f/min 

Dechový objem – VT/ ml 

Minutová ventilace – V/ml 

SpO2 - % 

Krevní plyny – PaO2, PCO2, - kPa 

Acidobazická rovnováha – pH, HCO3, BE – mmol/l 
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     Vedle monitorního systému je pacient dále připojen na další přístroje a systémy, které 

substituují nebo podporují vitální funkce. Jedná se především o bioinženýrská zařízení typu 

ventilátorů pro zajištění umělé plicní ventilace resp. oxygenoterapii, zařízení pro srdeční 

podporu, ECMO, kardiostimulátory, zařízení pro hemodialýzu nebo hemofiltrací. Tyto 

přístroje mají zajisté stěžejní význam v rámci resuscitační a inzenzivní péče, nicméně mají 

i řadu negativ, která se stala i předmětem zájmu této práce.  

 

     Dalším významným faktorem ovlivňujícím poměry v intrakraniu je multifaktoriální 

vznik a rozvoj ARDS (Acute respiratory distress syndrome) a SIRS (Systemic inflamatory 

response syndrome), vyžadující nejenom specifické přístupy k zajištění průchodnosti 

dýchacích cest, způsoby ošetřování nemocných ale i invazivní mody umělé plicní 

ventilace.  

      Anonymizovaná data jsou sbírána do specifických souborů, graficky zobrazována 

formou printscreenu obrazovky pacientského monitoru vitálních funkcí, ke kterému je 

pacient po celou dobu hospitalizace napojen. Tento způsob byl zvolen z důvodu co 

nejvěrnějšího zobrazení reálných situací, při kterých byla data nasbírána. V několika málo 

případech, kdy nebylo možno z časových důvodů registrovat aktuální data on-line 

(například při resuscitaci), byly použity trendy, které pacientský monitor vitálních funkcí 

zpětně vytváří. Data získaná touto cestou jsou ale stejně přesná, jako data pozorovaná on-

line na obrazovce pacientského monitoru. 

Jednotlivé kazuistiky byly vybrány tak, aby bylo možné tyto situace nasimulovat na 

zvířecím modelu v animální laboratoři. 

 

4.1 Interference pacientské dechové aktivity s přístrojovými 

dechy umělé plicní ventilace  

     

 Hlavním cílem umělé plicní ventilace je podpora nebo substituce respiračního úsilí 

pacienta. Přesto není vzácností, že během umělé plicní ventilace dochází k interferenci 

mezi ventilační aktivitou pacienta a funkcí ventilátoru. Příčina tkví, jednak v rychlosti se 

kterou se mění ventilační aktivita pacienta, ať již v souvislosti se změnou funkčního stavu 

plic nebo se změnou vigility a reaktibility, nebo nastavení ventilátoru plně nerespektuje 

schopnost pacienta uplatnit vlastní ventilační práci. Řešením je optimalizace ventilačního 
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modu a jednotlivých parametrů. Nelze opomenout ani uplatnění direktivního 

psychologického vlivu na pacienta, zejména ve fázi „odvykání od ventilátoru“. A teprve 

poté přistoupit k farmakologické podpoře [36]. Tuto situaci zobrazuje Obrázek 31 

Interference pacientské dechové aktivity a přístrojovými dechy umělé plicní ventilace 

[37][38].  
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Obrázek 31 Interference pacientské dechové aktivity a přístrojovými dechy umělé plicní 

ventilace 

 

#1 Hodnoty ICP, AP a HR před interferencí. Všechny hodnoty jsou prakticky normální 

#2 ICP velmi roste až na hodnoty 60 mmHg.  Vzestup arteriálního tlaku při stabilní tepové 

     frekvenci 

#3 Po aplikaci relaxační medikace jsou všechny hodnoty prakticky normální 
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Intrakraniální tlak 
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Pulzová frekvence je 
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Intakraniální tlak má 
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v době   #2 

 

Arteriální tlak má lepší 
hodnoty než v době #2 

 

Arteriální tlaková 
křivka je stabilní 

 

Intrakraniální tlaková 
křivka je stabilní 

 

EKG křivka 

 

Intrakraniální tlak 
stoupá až na 60mmHg 
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4.2 Chirurgický zákrok – tracheostomie 

Tracheotomie je chirurgický výkon zaměřený k zajištění průchodnosti dýchacích cest 

umělým vyústěním trachey – tracheostomatu na přední stranu krku. Tracheostoma může 

být trvalé (např. po totální laryngektomii) nebo dočasné. Představuje optimální řešení při 

dlouhodobé umělé plicní ventilaci a je častým přístupem užívaným při resuscitační péči o 

pacienty s kraniotramaty.  

Obrázek 32 Tracheostomie[39] zobrazuje způsob uložení tracheální kanyly.  

 
 

Obrázek 32 Tracheostomie 

 

1: hlasivkové vazy, 2: cartilago thyroidea, 3: cartilago cricoidea, 4: tracheální chrupavky, 

5: balonek udržující kanylu in situ 

 

Mnohé studie [40, 41, 42] řeší, zdali je pro celkový zdravotní stav pacienta výhodné 

tracheostomii provést dříve, či až později po kraniocerebrálním poranění. Pro dřívější 

provedení této procedury hovoří prokazatelné snížení doby na umělé plicní ventilaci, kratší 
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doba na JIP a s tím i snížené finanční nároky na léčbu. Dalšími výhodami je i menší 

podráždění úst a hrtanu a snížení požadavku sedace. Také komunikace s pacientem je 

podstatně lepší. Nicméně postup tracheostomického zákroku není bez rizika a může být 

spojen s komplikacemi, jako jsou hypoventilace, hyperkapnie, hypoxie, arteriální 

hypertenze, krvácení a infekce, pneumotorax nebo tracheální stenóza. Další studie [43] 

byly zaměřeny na rizika zvyšování intrakraniálního tlaku při různých způsobech provádění 

tracheostomie.  

 

 

 

Obrázek 33 Jednotlivé fáze tracheotomie 

 

Na Obrázku 33 [44] je graficky zobrazeno, jak se mění intrakraniální tlak v jednotlivých 

fázích tracheotomie. 

Prvé sloupce, modře označené, jsou pro skupinu pacientů, kteří měli provedenou 

tracheostomii dříve. Sloupce označené červeně patří skupině pacientů, kteří měli 

tracheostomii provedenou později. Z obrázku je vidět, že klidové hodnoty ve sloupcích 

Basal, 5. min a 10. min jsou velice blízké. Intrakraniální tlak stoupá během tracheotomie. 
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Na obrázku je to sloupec označený jako Incision. Nejvyšší hodnoty se pro obě skupiny 

vyskytují při zavádění tracheotomické kanyly. (Cannulation). Tabelárně sestavená data 

v Tabulce 5 [44] ukazuje vzestup hodnot vitálních funkcí a krevních plynů – jmenovitě 

P/min, systémového tlaku,  PaCO2 a ICP  během výkonu, a naopak pokles PaPO2. 

Prakticky nezměněno zůstává pH. 
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Tabulka 5 Tabulka vitálních funkcí a krevních plynů ze studie 
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        Kazuistika zaznamenaná na Obrázku 34 Jednotlivé fáze tracheotomie [37] ukazuje, 

že hodnoty, které jsou před a po výkonu v normálních mezích, během výkonu výrazně 

stoupají a to včetně ICP. Ke vzniku nitrolební hypertenze přispívá zejména ztížená drenáž 

intrakrania vlivem horizontální polohy a krajnímu záklonu hlavy. Z těchto důvodů 

bezprostředně po výkonu, kdy je pacient uložen do standardní pozice, je zrušen záklon 

hlavy a horní polovina těla elevována o 30°, dochází k úpravě drenáže intrakrania a 

normalizace ICP. Z uvedeného je patrno, že i krátkodobé mechanické působení na pacienta 

vlivem nepříznivé polohy může mít zásadní vliv na intrakraniální poměry a bude záviset na 

aktuální situaci, do jaké míry se budou hodnoty zejména ICP vracet k výchozím hodnotám. 
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Obrázek 34 Jednotlivé fáze tracheostomie 

 

# 1 Hodnoty ICP, AP a HR před tracheostomií. Všechny hodnoty jsou prakticky normální 

# 2 Hodnoty při záklonu hlavy a chirurgické tracheostomii, zásadně roste intrakraniální a 

mírně systolický tlak.  

# 3 Hodnoty a křivky naměřené po uvedení hlavy do normální polohy (po ukončení 

zákroku - tracheostomie) AP je normalizované, HR je stabilní a hodnoty ICP jsou lepší než 

před tracheostomií.   
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4.3 Bronchoalveolární laváž a následné odsávání 

 

Bronchoalveolární laváž je metoda umožňující na základě výplachu plic a následného 

odsátí instalované tekutiny získat buněčné i nebuněčné složky z dolních dýchacích cest a 

alveolů. Na základě vyšetření bronchoalveolární tekutiny je možné stanovit diagnózu celé 

řady plicních onemocnění. Intersticiální plicní procesy jsou heterogenní skupinou 

onemocnění, které vycházejí z distálního plicního parenchymu. Přes různé etiologie bývá 

zjištění pomocí klinicko-radiologických metod neprůkazné a diagnóza může být náročná. 

Bronchoalveolární laváž a analýza buněk patří ke standardním vyšetřením u této skupiny 

poruch. Metoda se osvědčuje při diagnostice difuzních parenchymových onemocnění, 

jmenovitě jsou to sarkoidóza, intersticiální pneumonie a exogenní alergické alveolitidy.  

     Vliv plicní laváže na sledované parametry je demonstrován na Obrázku 35 

Bronchoalveolární laváž [45]. V průběhu zákroku ICP rapidně stoupá do hypertenzních 

hodnot. Následně během pěti minut se systémový i intrakraniální tlak stabilizuje na 

normálních hodnotách. 
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EKG křivka Abnormální část EKG křivky 

Puls [tep/min] 

Intrakraniální tlak 
[mmHg] 

Intrakraniální tlaková 
křivka 

Arteriální tlaková 
křivka 

 

Arteriální tlak  [mmHg] 

Pulzová frekvence je 
stabilní 

Intrakraniální tlak 
stoupá  

Intrakraniální tlak 
stoupá až na 60mmHg 

Arteriální tlaková 
křivka je nestabilní 

Intakraniální tlak má 
lepší hodnoty než 
v době  #1 a  #2 

#1 

#2 

#3 

Arteriální tlak má lepší 
hodnoty než v době  
#1 a  #2 

 

Pulzová frekvence je 
stabilní 

 

Intrakraniální tlaková 
křivka je stabilní 

 

Systolický arteriální 
tlak stoupá  

Arteriální tlaková 
křivka je stabilní 

 
 

Obrázek 35 Bronchoalveolární laváž 

# 1 Hodnoty ICP, AP a HR před pulmonální laváží. Všechny hodnoty až na malou epizodu 

na EKG křivce jsou prakticky normální 

# 2 Hodnoty při plicním odsávání. Vzrůstá intrakraniální a systolický tlak. Pulsová  

      frekvence je stejně zvýšená jako před laváží. 

#3 Hodnoty a křivky naměřené pět minut po laváži a odsávání. AP je normalizované, HR 

je stabilní a hodnoty ICP klesají k normálním hodnotám. 
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4.4 Celková toaleta u pacienta s nitrolební hypertenzí 

 

Pacienti s kraniocerebrálním poraněním jsou obvykle ventilování s pomocí přístroje a tedy 

zcela odkázáni na ošetřovatelskou péči i v oblasti týkající se hygieny. Ošetřovatelský 

personál musí reagovat na stavy vyprazdňování stolice a moči zvýšeným hygienickým 

režimem [46]. Pacienta je v rámci prevence vzniku proleženin také třeba velice často 

polohovat. To je činnost, kdy ošetřovatelský personál mění polohu pacienta, aby se 

předešlo vzniku dekubitů. Dalším problémem je i to, že pacient je velice často v 

trendelenburgově nebo antitrendelenburgově poloze. Tyto polohy zajišťují lepší prokrvení 

mozku po větších ztrátách krve nebo naopak snížení nitrolebního tlaku při intrakraniální 

hypertenzi [47].  Při celkové toaletě u pacienta je tedy nutno s pacientem mechanicky 

manipulovat a v případě trendelenburgovy nebo antitrendelenburgovy polohy ho dostat i 

do horizontální polohy. Při tomto mechanickém působení dochází k poměrně zásadním 

změnám nitrolebního tlaku.  

Obrázek 36 Celková toaleta při nitrolební hypertenzi zobrazuje vitální funkce během této 

procedury [10]. 
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Obrázek 36 Celková toaleta při nitrolební hypertenzi 

# 1 Hodnoty ICP, AP a HR před celkovou toaletou. Všechny hodnoty až na střední 

nitrolební hypertenzi jsou v normálních mezích. 

# 2 Hodnoty při toaletě, ICP dosahuje hodnot těžké hypertenze, obdobně stoupá i a 

systolický tlak. Pulsová frekvence je zvýšená. 

# 3 Hodnoty a křivky naměřené 4,5 minuty po toaletě. AP je zvýšené, HR je stabilní a 

      hodnoty ICP klesá na úroveň střední hypertenze. 

Puls [tep/min] 

 

Intrakraniální tlak 
[mmHg] 

 

#1 

#2 

#3 

 

Arteriální tlaková 
křivka 

 

Intrakraniální tlaková 
křivka 

 

Arteriální tlak  [mmHg] 

 

Arteriální tlak stoupá 
do hypertenzních 
hodnot 

 
Intrakraniální tlak 
stoupá do kritických 
hodnot  

 

Pulzová frekvence je 
stabilní 

 

Pulzová frekvence je 
stabilní 

 

Intakraniální tlak má 
stejnou hodnotu jako 
před toaletou 

 

Arteriální tlak jen 
zvolna klesá 

 

Arteriální tlaková 
křivka je stabilní 

 

Intrakraniální tlaková 
křivka je stabilní 

 

EKG křivka 
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4.5 Kardiopulmonální resuscitace 

       Incidence zástavy oběhu se v lůžkových zdravotnických zařízeních pohybuje mezi 1 

až 5 případy na 1000 přijatých pacientů. Navzdory okamžité přítomnosti kvalifikovaného 

zdravotnického personálu s kompletním vybavením je pravděpodobnost přežití po 

propuštění z nemocnice pouze 17,6 %. U pacientů, kteří mají kraniocerebrální poranění je 

toto procento vzhledem k závažnosti stavu nižší. U hospitalizovaných nemocných obvykle 

nevzniká zástava oběhu neočekávaně, ale předchází jí progresivní zhoršování zdravotního 

stavu pacienta. Z těchto důvodů mají nezastupitelný význam preventivní opatření a včasné 

zahájení léčby akutně nastalých potíží, které mnohdy mohou vzniku srdeční zástavy zcela 

zabránit. Častým iniciálním příznakem zástavy oběhu je bezpulzová elektrická aktivita, při 

které je třeba včas rozpoznat a kausálně léčit vyvolávající příčinu, zejména hypoxii, 

hypovolémii, metabolické příčiny, tenzní pneumotorax, srdeční tamponádu a plicní embolii 

(48). 

Na Obrázcích 37 až 43 [10] je zachycena kardiopulmonální resuscitace u pacienta 

léčeného na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze pro 

kraniocerebrální poranění 

 

Obrázek 37  Klidový stav; 5 minut před prvými příznaky problémů. 

Monitor vitálních funkcí zobrazuje pacientská data v klidovém stavu před zástavou oběhu. 

Intrakraniální tlak a srdeční rytmus jsou v normálních hranicích. Systémový tlak mírně 

klesá (MAP=64 mmHg). 
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Obrázek 38  Stav 8 minut před zástavou oběhu 

První varovný příznak je rychlý vzestup ICP na hodnoty 25 mmHg, za současného 

vzestupu středního arteriálního tlaku na hodnoty 109 mmHg. (Data odečtena z přiložených 

trendových křivek). 

 

Obrázek 39 Zástava oběhu 

Vzápětí nato dochází k zástavě oběhu vyvolané náhlou sufokací v důsledku uzávěru 

tracheální kanyly bronchiálním odlitkem. Data byla získána z přiložených trendových 
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křivek. Střední arteriální tlak je na 15 mmHg, Intrakraniální tlak klesá na 9 mmHg. Srdeční 

rytmus je nulový. 

 

Obrázek 40 2 minuty po kardiopulmonální resuscitaci. 

Během kardiopulmonální resuscitace došlo k urgentní výměně tracheální kanyly, čímž byla 

obnovena průchodnost dýchacích cest. Objevuje se spontánní srdeční aktivita, sinusový 

rytmus, střední arteriální tlak stoupá na 200 mmHg, ICP dosahuje kritických hodnot 65 

mmHg. (Data byla získána z přiložených trendových křivek) 

 

Obrázek 41 5 minut po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci 

 

Po úspěšné resuscitaci dochází k postupné stabilizaci stavu. 
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Obrázek 42  34 minut po úspěšné resuscitaci. 

 

Vedle perzistující systémové hypertenze a sinusové tachykardie je ICP prakticky normální. 

 

 
 

Obrázek 43 Stav po dvou hodinách od zástavy oběhu. 

 

Hodnoty vitálních funkcí se stabilizovaly téměř na normálních hodnotách. 
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5 Experimentální část 
 

Jedna z experimentálních částí dizertační práce probíhala v Laboratoři experimentální 

elektrofyziologie 1LF UK v Praze na Albertově. Jedná se o dokonale vybavenou laboratoř, 

primárně zaměřenou na výzkum a vývoj v oblasti kardiologické experimentální 

elektrofyziologie. Uspořádání hlavní části laboratoře – zákrokový sálek zobrazuje 

Obrázek 44 [10].  

Experimenty prováděné na tomto pracovišti byly schváleny institucionální Odbornou 

komisí pro práci s laboratorními zvířaty a probíhaly v souladu s platnou legislativou.  

Měření byla prováděna na biomodelu prasete domácího (kříženec Bílé ušlechtilé a 

Landrace) v celkové intravenosní anestesii propofolem v dávce 6-12 mg.kg.h v kombinaci 

s midazolamem a morphinem v dávkách 0,1 - 0,2 mg / kg.hod).  

Během experimentu byla prováděna umělá plicní ventilace v režimu Intellivent – ASV 

přístrojem G5, (Hamilton Medical, Bondauz, Švýcarsko) za optimální oxygenace s cílem 

udržet EtCO2 na 38-42 mm Hg. Během studie byly sledovány hodnoty: arteriálního 

krevního tlaku, tlaků v plicnici a hodnoty centrálního žilního tlaku ve v. cava superior, 

pomocí převodníků (TruWave, Edwards Lifesciences, USA), EKG, kapnografie, pulzní 

oxymetrie, rektální teploty, Bispektrální index (BIS) mozkové elektrické aktivity snímané 

na principu EEG a intrakraniální tlak (Raumedic, Něměcko).  Parametry byly kontinuálně 

monitorovány pomocí pacientského monitoru (Life Scope TR, Nihon Kohden, Japonsko) a 

spolu s daty z ventilátoru zaznamenány do databáze [49]. V experimentální části na 

animálních modelech byl hodnocen ICP v souvislosti s prováděním plicní laváže, 

prováděním plicních otvíracích manévrů (recruitment manevr) a během zástavy oběhu a 

kardiopulmonální resuscitace a s převedením na ECMO. 
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Obrázek 44 Laboratoř experimentální elektrofyziologie v Praze na Albertově 

 

Popis vybavení: 1 monitor vitálních funkcí 1; 2. monitor vitálních funkcí 2; 3 plicní 

ventilátor; 4 infuzní technika; 5 defibrilátor; 6 monitor srdečního výdeje; 7 ultrazvukový 

přístroj; 8 mobilní RTG přístroj; 9 monitor elektrické aktivity srdce; 10 sekundární monitor 

ultrazvuku; 11 sekundární monitor vitálních funkcí 1; 12 sekundární monitor plicního 

ventilátoru;  13 monitor mobilního RTG; 14 pokusné experimentální zvíře - sele o váze cca 

48 kg. 

 

 

5.1 Měření ICP na animálních modelech v laboratoři 

 

Měření ICP na animálních modelech viz Obrázek 45 Animální model [10], probíhalo v 

Laboratoři experimentální elektrofyziologie v Praze na Albertově na biomodelu prasete 

domácího. Tomuto kříženci byl v celkové intravenosní anestesii měřen intrakraniální tlak. 

Čidlo na měření intrakraniálního tlaku bylo po návrtu lebky zavedeno subdurálně. 

Parametry ICP, jakožto i další vitální funkce byly kontinuálně monitorovány pomocí 

pacientského monitoru vitálních funkcí, jehož obrazovku vidíme na Obrázku 46 [10]. 
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Obrázek 45 Animální model 

 

1: sada čtyř elektrických převodníků na měření invazivních tlaků (arteriální, femorální, 

centrální žilní a plicní); 2: intubace, zajišťující umělou plicní ventilaci; 3: čidlo sloužící 

k měření saturace arteriální krve kyslíkem SaO2; 4: Intrakraniální čidlo měřící nitrolební 

tlak, teplotu a hodnoty tkáňového kyslíku v mozku PtiO2; 5: Jeden ze svodu EKG; 6: 

elektrochirurgický přístroj. 
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Obrázek 46 Monitor vitálních funkcí 

 

Popis křivek a hodnot: 1: zelená EKG křivka s pulsovou frekvencí 116; 2: Červená křivka 

arteriálního krevního tlaku měřeného invazivně s hodnotou 90/50 mmHg a středním 

tlakem (MAP) 65 mmHg; 3: Tmavší modrá křivka tlaku v plicnici s hodnotou 63/40 

mmHg a střední hodnotou 45; 4: Žlutá křivka intrakraniálního tlaku s hodnotou 24 mmHg; 

5: bledě modrá saturační křivka SaO2 s hodnotou 99%;  6: modrobílá dechová křivka 

s počtem strojových dechů z ventilátoru 19. 

 

Během měření intrakraniálních tlaků na animálních modelech a jejich analýze a srovnávání 

s dalšími invazivně měřenými tlaky jsem pozoroval zajímavý jev. A to, že intrakraniální 

tlak předbíhá tlak arteriální. Viz Obrázek 46 Monitor vitálních funkcí, kde při porovnání 

žluté intrakraniální křivky a červené arteriální křivky je vidět, že intrakraniální křivka je 

vůči křivce arteriální posunuta dopředu. 

Tato pozorování byla následně analyzována v biomechanické laboratoři FTVS UK, které je 

popsáno v podkapitole 5.2.  
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5.1.1 Zástava oběhu a následná resuscitace 

 

Zástavu oběhu a následné napojení na mimotělní oběh zobrazuje Obrázek 47 

Monitorování ICP během zástavy a převedení na ECMO.  

Ve 13:44 dochází k elektrické zástavě srdce animálního modelu. Na křivkách se to 

projevuje pádem srdeční frekvence (HR) na nulovou hodnotu. Podobně prudce klesá 

arteriální tlak (AP) do hypotenzních hodnot. Naopak intrakraniální tlak stoupá do hodnot 

hypertenzních. Po 3 minutách je zahájena resuscitace se srdeční masáží. I během 

resuscitace zůstává ICP zvýšený. Mozkový perfuzní tlak (CPP) je v tomto časovém úseku 

mimo fyziologické hodnoty. 

Ve 14:09 dochází k napojení na mimotělní oběh a zahájení extrakorporální membránové 

oxygenace. Z grafu je vidět, že v krátké době dochází k vzestupu AP, CPP a spolu s CVP i 

k redukci ICP, který se vrací k téměř normálním hodnotám (16 mmHg). Vzhledem k 

perzistující asystolii zůstává srdeční frekvence nulová. 

 

 

 

Obrázek 47 Monitorování ICP během zástavy a převedení na ECMO 

AP: arteriální tlak; ICP: intrakraniální tlak; CPP: mozkový perfuzní tlak; CVP centrální 

žilní tlak; HR: srdeční frekvence; ECMO: extrakorporální membránová oxygenace. 
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5.1.2 Plicní laváž  

 

Plicní laváž byla provedena 40 ml fyziologického roztoku a otevírací plicní manévry 

(recruitment) inflací na hodnoty inspiračního tlaku 45 cm H2O po dobu 35s a poté se 

pokračovalo v umělé plicní ventilaci. Průběhy ICP a vybraných veličin zobrazuje  

Obrázek 48 [10]. 

Plicní laváž trvala 65s +/-5 s. ICP od začátku manévru stoupá, přičemž nejrychlejší nárůst 

tlaku nastává až během odsávání tekutiny, kdy ICP dosahuje maxima (vzestup o 12 

mmHg). Zvýšené hodnoty přetrvávají ještě 60 vteřin, po kterých nastává relativně rychlý 

pokles téměř k původním hodnotám. Současně dochází během laváže k poklesu 

arteriálního krevního tlaku (až o 35 mmHg MAP) za vzestupu centrálního žilního tlaku. 

Studií na toto téma je velice málo, ale jedna zabývající se konvenční a vysokofrekvenční 

ventilací u animálních modelů [50] používá k dočasnému poškození plic (časná ARDS) u 

vepřů plicní laváž. Přiložená Tabulka 6 Hodnoty vitálních funkcí u zdravých animálních 

modelů a modelů s poškozenými plícemi., zobrazuje funkce před a po poškození plic.  

 

Tabulka 6 Hodnoty vitálních funkcí u zdravých animálních modelů a modelů s 

poškozenými plícemi. 

HFOV  - vysokofrekvenční ventilace 

PCV  - konvenční vysokofrekvenční ventilace 

Pplateau a Pmean  - tlaky nastavené na ventilátoru 

PEEP positive end-expiratory pressure; pozitivní tlak na konci expiria 

Cstat - statická plicní compliance 

VF -  počet dechů nastavených na ventilátoru 

Vt,  - tidal volume; jednodechový objem 

HR -  heart rate; srdeční frekvence 
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MAP -  mean arterial pressure; střední arteriální tlak 

CVP - central venous pressure; centrální venózní tlak 

ICP - intracranial pressure; intrakraniální tlak 

CPP - cerebral perfusion pressure; cerebrální perfuzní tlak 

PO2 -  partial pressure of oxygen; parciální tlak kyslíku 

PCO2 - partial pressure of carbon dioxide; parciální tlak oxidu uhličitého 

 

Z přiložené tabulky je zřejmé, že i v této studii způsobuje plicní laváží způsobená ARDS 

intrakraniální hypertenzi.  

 

 

5.1.3 Recruitment manévr 

 

Recruitment manévr je dynamický proces, kdy vlivem zvýšeného transpulmonálního  tlaku 

dojde k otevření zkolabovaných plicních jednotek, zlepšení oxygenace a eliminace CO2. 

Podmínkou úspěchu je současná aplikace náležité hodnoty pozitivního tlaku na konci 

exspiria (PEEP), která zabrání opětovnému alveolárnímu kolapsu alveolů na konci 

výdechu.  Metoda vznikla na počátku 80. let 20. století a v současné době je 

implementovaná do všech ventilátorů vyšší třídy.  Recruitment manévr jsme provedli ve 

dvou případech na animálních modelech společně s plicní laváží. Recruitment manévr trval 

45 sekund a vedl k paralelnímu vzestupu ICP a CVP (o 5 respektive 3 mmHg), a to pouze 

po dobu jeho trvání manévru. Současně klesl arteriální krevní tlak o 45 mmHg a 

normalizoval se během následujících 2-3min. 

     Studie zabývající se tímto terapeutickým zákrokem na animálních modelech řeší 

současně i vliv časného ARDS na ICP. [42,43] Studie, která potvrdila vliv ARDS na růst 

intrakraniálního tlaku současně nachází i příznivý účinek vysokofrekvenční ventilace na 

toto poškození plic. S příznivým účinkem na redukci ICP  je spojeno i pravidelné 

provádění recruitment manévru.  

Průběhy ICP a vybraných veličin zobrazuje Obrázek 48 Záznam plicní laváže a otvíracího 

manévru u dvou animálních modelů [10] provedený v rámci experimentu v laboratoři. 
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Obrázek 48 Záznam plicní laváže a otvíracího manévru u dvou animálních modelů 

ART arteriální tlak 

ICP intrakraniální tlak 

CVP centrální venózní tlak 

AWp airway pressure  
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5.1.4 ARDS 

 

Akutní respirační insuficience je jev, ke kterému dochází asi u 20 % raněných. Za této 

situace je zvláště závažná jeho nejtěžší forma, „Adult respiratory distress syndrome“ 

(ARDS), který se rozvíjí mnohdy s odstupem řady dnů od vzniku poranění a to v období, 

kdy se poměry v intrakraniu již postupně stabilizují a naděje nemocného na přežití se zdá 

být reálná. Za této situace vznik ARDS, který je sám o sobě spojen s vysokou úmrtností, 

výrazně zvyšuje mortalitu nemocných s KCP. Z těchto důvodů probíhala část měření v 

experimentální animální laboratoři v podmínkách napodobujících ARDS a kde jsme také 

pozorovali charakteristické zvyšování intrakraniálního tlaku. 
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5.2 Měření v biomechanické laboratoři FTVS UK. 

Měření a ověřování tlakových poměrů, zjištěných na reálných pacientech 

hospitalizovaných na ARO a na animálních modelech, probíhalo v biomechanické 

laboratoři FTVS UK v Praze na speciální aparatuře, zvlášť pro tento účel sestavené.  

Jednalo se o pacientský monitor, který umožnuje i měření invazivních krevních tlaků a 

dále dva speciálně upravené elektrické převodníky krevního tlaku, které dovolovaly 

připojení externích měřících přístrojů. Tím byly digitální voltmetr a dvoukanálový 

osciloskop připojený k počítači. Výstupem jsou záznamy průběhu měření zpoždění signálu 

z digitálního osciloskopu. Viz Obrázek 49. Data ze všech měření v biomechanické 

laboratoři se ukládala v csv formátu, který jsem následně transformoval do formátu xls a 

dále zpracovával v programu  MS Excel.  

 

 

 

 

Obrázek 49 Záznam průběhu měření zpoždění signálu z digitálního osciloskopu. 
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5.3 Praktické ověření zpoždění signálu invazivně měřených 
pacientských tlaků 

 

V experimentu jsem ověřoval, zda a do jaké míry může mít prodloužená hadička sloužící k 

hydrodynamickému převodu tlaku z krevního řečiště na elektrický převodník zásadní vliv 

na měření tlaku.  

 Při pozorování vztahu mezi arteriálním krevním tlakem a tlakem intrakraniálním (ICP) 

vznikl dojem, že intrakraniální tlak (Obrázek 46 Monitor vitálních funkcí - žlutá křivka) 

předbíhá tlak arteriální (AP) (Obrázek 46 Monitor vitálních funkcí - červená křivka). 

Arteriální tlak je přenášen katetrem zavedeným do arterie a dále tenkou hadičkou, vedenou 

k elektro-mechanickému převodníku. Dokonalá průchodnost hadičky je zajištěna 

konstantním kontinuálním minimálním průtokem heparinizovaného fyziologického 

roztoku. Intrakraniální tlakové čidlo se zavádí do mozkové tkáně z trepanace provedené 

standardním způsobem. Situování elektro-mechanického převodníku přímo do mozku tak 

umožňuje bezprostřední registraci tlakových změn. Vzhledem k tomu, že AP křivka je 

přímým výsledkem tlakových změn generovaných srdcem a snímaných přímo v arterii, 

zatímco ICP křivka je výsledkem intravaskulárních tlakových změn přenášených 

mozkovou tkání, zdá se být oprávněná představa, že jejich registrace bude spojena s 

určitým zpožděním.  

Na základě pozorování na Obrázku 46 a dalších detailnějších obrázcích ale vznikla 

představa, že sled vln AP křivka a ICP křivka je právě opačný. Z tohoto důvodu jsme v 

experimentální biomechanické laboratoři na FTVS UK sestrojili model, který měl dát 

odpověď na to, zda skutečně a případně z jakých důvodů dochází ke zpoždění při průchodu 

tlakového pulsu hadičkou vedenou k převodníku tlaku.  

Pro maximální přiblížení reálné situace jsme použili naprosto stejné příslušenství, které 

používáme reálně u pacientů i v animální experimentální laboratoři na Albertově. Hadičky 

jsou používány na měření AP tlaku. K měření byla použita standardní čidla užívaná v 

nemocnicích od firmy Edwards Lifescience. Monitor vitálních funkcí byl výrobek firmy 

HP, umožňující simultánní měření více krevních tlaků. Pro přesné měření zpoždění vlny 

byl použit dvoukanálový počítačově řízený osciloskop. Pro simulaci pacientského tlaku 

byly na obou koncích modelu kolmé hadice o délce 1m. Celou soustavu jsme naplnili 

vodou a odvzdušnili. Měření probíhalo za ustálených teplotních podmínek, které byly 

shodné s podmínkami na jednotce intenzivní péče u pacienta. Jednoduchým mechanickým 

generátorem kmitu jsme vyvolali puls, který postupoval hadičkou naplněnou vodou k 
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prvnímu převodníku tlaku. Následovala další hadička o délce 1,5 m, která se průměrově i 

délkově používá u pacienta na měření arteriálního tlaku. Na jejím konci bylo umístěno 

druhé čidlo. (Viz Obrázek 50 Zapojení měřící aparatury v biomechanické laboratoři  

FTVS UK). Pomocí pacientského monitoru jsme pozorovali tvar a průběh pulzů a 

zaznamenali jej na osciloskopu. Viz Obrázek 49 Záznam průběhu měření zpoždění 

signálu z digitálního osciloskopu., kde je uveden záznam průběhu měření zpoždění signálu 

z digitálního osciloskopu. Takto uložená data jsme použili ke zjištění zpoždění pulzu na 

1,5 metrové hadičce.  Zpoždění bylo cca. 12 ms. 

 

 

 

 

Obrázek 50 Zapojení měřící aparatury v biomechanické laboratoři  FTVS UK 

 

Dvoukanálový počítačový osciloskop zaznamenával pulzy, které byly generovány blíže 

převodníku číslo 1. K převodníku číslo 2 vedla hadička, která se běžně používá pro měření 

invazivního krevního tlaku u pacientů. Celý systém byl koncipován jako otevřený a 

naplněn vodou, která má velmi podobné vlastnosti, jako reálně používaný fyziologický 

roztok. Otevřené konce na obou stranách simulují reálné pacientské vnitřní prostředí. 
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5.4 Měření časového posunu tlaků v hadičkách převádějící 

pacientský tlak 

 

Obrázek 51 [10] Zobrazuje záznam měření zpoždění signálu na různých hadičkách, který 

byl pořízen v animální laboratoři s využitím stejných materiálů a převodníků jako při 

experimentech. Při tomto měření jsem ověřil závislost délky a materiálu hadičky 

převádějící pulzující invazivní krevní tlak na převodníky. Postupně byly měřeny 

nejpoužívanější typy hadiček používaných v intenzivní medicíně: 30 cm, krátká a tuhá; 

120 cm dlouhá standardní, tuhá; 180 cm obyčejná infuzní; 200 cm dlouhá, tuhá. Pro časté 

situace na jednotkách intenzivní péče, kdy je hadička krátká, byla pro měření použita i 

délka 240 cm, která vznikla spojením dvou standardních 120 cm hadiček.  

 

 

Obrázek 51 Záznam měření zpoždění signálu na různých hadičkách 

  Horní červená křivka je z animálního katetru 9Typ Scisense 5F VSL PV, kde převodník 

tlaku se nachází v části katetru uložené intravazálně, takže při měření nedochází ke 

zpoždění hydraulickým převodem. Prostřední, modrá křivka, je získána měřením 

prostřednictvím dvou 1200 mm dlouhých hadiček (celková délka je tedy 2400 mm) 

naplněných fyziologickým roztokem s převodníkem tlaku na konci. Tlak se k mechanicko-
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elektrickému převodníku přenáší pomocí pulzů v kapalině. Zde pochopitelně dochází ke 

zpoždění.  

      Spodní, fialová křivka, je stejně jako modrá, získána z hodnot naměřených 

prostřednictvím pacientského převodníku tlaku zapojeného na 1800 mm dlouhé hadičce.  

Na obou křivkách je i pouhým okem vidět zpoždění signálu na jednotlivých typech 

hadiček. Výsledky měření jsou uvedeny v Tabulce 7 Naměřené hodnoty zpoždění na 

různých hadičkách [10], kde jsou zároveň uvedeny přepočty zpoždění na 1 metr hadičky. 

 

  

Naměřené hodnoty zpoždění (ms) 

měření 
1 

měření 
2 

měření 
3 

měření 
4 

měření 
5 

měření 
6 Medián 

 
hadička 1800 mm 12,5 12,5 15 15 15 12,5 15 

 
hadička 2400 mm 15 17,5 20 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

  průměr SD             

Zpoždění v ms na 1 m 
hadičky 7,4653 1,2867             

 

 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty zpoždění na různých hadičkách 

 

Na Obrázku 52 [10] je srovnáván časový průběh dvou kmitů, jednak arteriálního tlaku 

snímaného katetrem zavedeným do arteria femoralis a jednak intrakraniálního tlaku čidlem 

zavedeným intraparenchymově. V prvém případě jsou tlakové změny přiváděny k 

tlakovému převodníku prostřednictvím 1 800 mm dlouhé hadičky naplněné fyziologickým 

roztokem, zatímco ve druhém případě jsou tlakové změny registrovány in situ čidlem 

Neurovent Z grafu je patrné, že vlna intrakraniálního tlaku předchází vlnu arteriálního 

tlaku o 12 ms. Tento fakt ale neodpovídá naší hypotéze, že arteriální tlak je v malém 

předstihu před tlakem intrakraniálním. 

Vysvětlení této situace může být nepřímé snímání srdečních pulzů přes 1,8 metrovou 

hadičku a katetr naplněné fyziologickým roztokem. Pomineme-li vzdálenost od generátoru 

pulsu (srdce) k femorální tepně, odkud je napojena měřící hadička, neboť zhruba stejná 

vzdálenost je i k místu v mozku, kde přímou metodou měříme intrakraniální tlak, pak může 

být časový rozdíl jen ve výše zmiňované hadičce. Při její délce je časové zpoždění 14,4 ms. 
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K tomuto číslu jsem dospěl výpočtem v Tabulce 8 Výpočet střední hodnoty a směrodatné 

odchylky zpoždění pulzů [10]. 

Pokud bychom tedy arteriální křivku z Obrázku 52 [10] posunuli o 14,4 ms dopředu, 

došlo by k předbíhání arteriální křivky o 2,2 ms. A to je hodnota, která již odpovídá 

hypotéze o nutném zpoždění intrakraniálního tlaku za tlakem arteriálním. Na obrázku je 

vidět časový posun mezi žlutou ICP křivkou a červenou AP, který je pro 1800 mm dlouhou 

hadičku 26 ms. 

 

 

Obrázek 52 Časové porovnání průběhů arteriálního a intrakraniálního tlaku, nasnímaných 

z animálního modelu. 
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6 Diskuze 
 

Studium biomechaniky intrakraniálního systému člověka je velmi složité a to z důvodu 

obtížnosti získávání experimentálních opakovatelných dat. Kontinuální ICP monitoring 

není v klinické praxi příliš často indikován. A pokud ano, je tomu tak jen u pacientů 

s nejtěžšími diagnózami. V dizertační práci jsem se tedy zaměřil na nemocné 

s kraniocerebrálním poraněním, kteří měli zavedené intrakraniální čidlo. Významným 

přínosem bylo měření parametrů systému v průběhu různých klinických situací, jako jsou 

různé diagnostické a terapeutické zákroky. Například interference spontánního 

pacientského dýchání s řízenými ventilační režimy, provádění tracheostomie a plicní 

laváže nebo pacientskou hygienu.  

Matematické modelování, kterým se již relativně dlouho dobu zabývají vědci a studenti, se 

jeví jako vhodný prostředek, jak využít získaná data pro studium chování 

cerebrospinálního systému nebo jeho části, s případnými aplikacemi v klinické praxi [51]. 

Příkladem je Obrázek 53 Elektrický model dynamiky CSF systému pomocí elektrického 

schématu [51]. 

 

 

Obrázek 53 Elektrický model dynamiky CSF systému 

P: intrakraniální tlak; If: produkce CSF; Iext: externí infuze; Itot: celkový průtok systémem; 

Ia: absorbovaná část průtoku do žilní krve; Ir: část průtoku zůstávající v mozkomíšním 

moku; C: compliance; R: resistence; Rout = 1/Cout  výstupní odpor  

 

Návrh modelu představuje určité zjednodušení systému tak, aby obsahoval pouze žádané 

jevy a eliminoval ostatní. V těchto souvislostech se často používají kompartmentové 

modely - například Lakin–Stewensův model [52], který byl dokonce v roce 2004 
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patentován pod číslem 10/658638 v United States of America Patent and Trademark 

Office. Obdobný model navržený již v devadesátých letech dvacátého století je schopen 

simulovat ICP v průběhu srdečního cyklu. [53, 54] Modely tohoto typu [55] se zaměřují na 

simulaci vztahů tlak - objem v ustáleném stavu na základě analýzy intrakraniálních částí, 

takže jsou schopny relativně přesně modelovat reálné situace, jak ukazuje matematický 

model křivky tlak – objem na Obrázku 54. 

 

 
 

Obrázek 54 Tlakově objemová křivka (matematický model) 

 

V této práci byly využity animální modely. Experimenty byly schváleny institucionální 

Odbornou komisí pro práci s laboratorními zvířaty a probíhaly v souladu s platnou 

legislativou. Měření byla provedena na biomodelu prasete domácího (kříženec Bílé 

ušlechtilé a Landrace) v celkové intravenosní anestesii. Dále byla sestrojena 

v biomechanické laboratoři FTVS UK speciální sestava popsaná v podkapitole 5.2 

k ověření experimentů na animálních modelech. 
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6.1 Porovnání reálných pacientských dat a namodelovaných 

situací 

 Reálná pacientská data byla pořízena na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

Nemocnice Na Homolce u pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Anonymizovaná data 

jsou graficky zobrazena formou printscreenu obrazovky pacientského monitoru vitálních 

funkcí, ke kterému je pacient po celou dobu hospitalizace napojen. Tento způsob byl 

zvolen z důvodu co nejvěrnějšího zobrazení reálných situací, při kterých byla data 

nasbírána. V několika málo případech, kdy nebylo možno z časových důvodů získat data 

on-line (například při resuscitaci), byly použity trendy, které pacientský monitor vitálních 

funkcí také zpětně zaznamenává. Tato data jsou ale samozřejmě stejně přesná jako data 

viděná on-line na monitoru pacientského monitoru.  Biomechanické působení na pacienta a 

jednotlivé zobrazené kazuistiky byly vybrány tak, aby bylo možné tyto situace nasimulovat 

na zvířecím modelu v animální laboratoři. Uspořádání hlavní části laboratoře zákrokového 

sálku zobrazuje Obrázek 44.  

 Experimenty prováděné na animálních modelech prováděny byly v celkové intravenosní 

anestesii (propofol 6-12 mg. kg.h, midazolam a morphin, obojí 0,1 - 0,2 mg.kg.hod). 

Během anestezie byla zvířata mechanicky ventilována s cílem kdy EtCO2 stabilizováno na 

hodnotách  38-42 mm Hg. Při modelování se sledovaly tyto parametry: invazivně měřený 

systémový tlak, tlak v plicním řečišti a centrální žilní tlak (CVP), EKG, kapnografie, 

pulzní oxymetrie, rektální teplota, bispektrální index (BIS) mozkové elektrické aktivity 

snímané na principu EEG a intrakraniální tlak. Parametry byly kontinuálně monitorovány 

pomocí pacientského monitoru a spolu s daty z ventilátoru zaznamenány do databáze. 

V experimentální části na animálním modelu byl hodnocen ICP a další vitální funkce v 

souvislosti s prováděním plicní laváže, plicních otvíracích manévrů (recruitment manévr) a 

během zástavy oběhu a kardiopulmonální resuscitace. 
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6.2 Výsledky naměřené v biomechanické laboratoři 

 

Obrázek 55 Měření zpoždění na hadičce invazivního tlaku 

 

Na Obrázku 55 [10] je zobrazen čas od prvého kmitu. Je zde vidět část průběhu 

zatlumení, které nastává až kolem osmé vteřiny po odstartování pulsu. Viz Obrázek 50 

Zapojení měřící aparatury v biomechanické laboratoři  FTVS UK. Na tomto obrázku je 

vidět, že červeně zaznamenaná vlna je zpožděna za zelenou.  

Pro přesné určení zpoždění pulzu, které nejdříve sejme prvý převodník a se zpožděním 

druhý, jsem z Obrázku 55 vybral tu část, kde se prvý zákmit dostává do lineárního 

stoupání. Data byla zaznamenána v částech výstupního napětí převodníků od 0,05 

V do  0,1 V, kde jsem odečetl zpoždění obou křivek. Tento graf zobrazuje Obrázek 56  

Měření zpoždění na hadičce invazivního tlaku v lineární části prvého kmitu.  Pro lepší 

odečítání naměřených hodnot jsem použil polynomickou spojnici trendů, která se používá 

pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici: 

 

y = b + c1x
1 + c2x

2 + ….+c6x
6 

 

b, c1 až c6 jsou konstanty 
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Obrázek 56  Měření zpoždění na hadičce invazivního tlaku v lineární části prvého kmitu. 

 

V lineární oblasti tohoto grafu v částech výstupního napětí převodníků od 0,05 V do 

0,1 V jsem odečetl zpoždění, které zobrazuje Tabulka 8 Výpočet střední hodnoty a 

směrodatné odchylky zpoždění pulzů. 

 

 
 

Tabulka 8 Výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky zpoždění pulzů. 

Výstupní napětí převodníků [V] Zpoždění [ms]

0,05 10,2

0,055 9,8

0,06 9,7

0,065 9,5

0,07 9,4

0,075 9,1

0,08 9,2

0,085 8,9

0,09 8,8

0,095 8,7

0,1 8,3

Střední hodnota 9,2

Směrodatná odchylka 0,53
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6.1 Rozvinutí problematiky zpožďování pacientských tlaků na 

hadičkách 

Problematika zpožďování tlakových křivek vlivem délky, průměru a materiálu přívodní 

hadičky k převodníkům tlaků, které nejsou umístěny přímo v krevním řečišti, je v odborné 

literatuře opomíjena. Dochází k tomu pravděpodobně z důvodu, že jen velice málo 

přístrojového vybavení využívá ke své funkci invazivně měřený krevní tlak. Prakticky ve 

všech klinických využitích je invazivně měřený krevní tlak užit pouze k diagnostice.  

V tomto případě zpoždění vlivem délky hadičky pro přenos tlaku hydrodynamickým 

vedením pomocí fyziologického roztoku v řádu jednotek maximálně desítek milisekund 

nehraje žádnou roli.  

Jedna z mála aplikací, které přímo využívají invazivně měřený krevní tlak je intraaortální 

balonková kontrapulzace (IABP). Zde jsou diagnostické výsledky invazivně měřeného 

krevního tlaku přímo použity k terapii, jejímž principem je nafukování (inflace)  

kontrapulzačního balonku heliem v diastole a jeho vyfukování (deflace) v systole. Helium 

je použito z důvodu toho, že se jedná o inertní plyn. Inflací v diastole dojde ke zvýšení 

intraaortálního tlaku v ascendentní aortě a aortálním oblouku, čímž se potencuje vypuzení 

krve. Hovoříme o tzv. diastolické augmentaci, která má za následek zvýšení průtoku krve 

koronárními tepnami. Princip této života zachraňující metody je zobrazen na Obrázku 57 

[56].  
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Obrázek 57  Intraaortální balonková kontrapulzace 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů u precizní kontrapulzace je tedy přesné nastavení 

časování. Pokud je dosaženo správného časového nastavení inflace a deflace balonku v 

závislosti na srdeční akci, lze pak dosáhnout hemodynamických efektů, které zvýší 

prokrvování koronárních tepen a sníží pracovní náplň srdce. Vzhledem k tomu, že u 

kontrapulzačního přístroje je inflace a deflace balonku s heliem přímo řízena invazivně 

měřeným tlakem, je zpoždění tlaku již problematické. Zvláště po zjištění, že jeden metr 

hadičky zpožďuje – posunuje tlak o 8 ms.  

Nesprávně časované inflace a deflace kontrapulzačního balonku totiž těžce poškozují 

funkci levé srdeční komory [57]. 
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7 Závěr 
 

Za účelem snazší a přehlednější formulace závěrů práce, byly na základě studia dostupné 

literatury a ostatních zdrojů a možnostem laboratoří formulovány následující hypotézy. 

 

Hypotéza 1:  

Mechanické vlivy působící na pacienta v průběhu/během léčebně preventivní péče mohou 

negativně ovlivňovat poměry v intrakraniu.     

Pro potvrzení této hypotézy byly použity kazuistiky pacientů s kraniocerebrálním 

poraněním a měření na animálních modelech popsané v kapitolách 4 a 5.  

Bronchoalveolární laváž (popsáno v podkapitole 4.3 z dat získaných na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení nemocnice) je výplach plic a následné odsátí tekutiny. Vliv plicní 

laváže na tlaky a EKG je demonstrován výsledky získanými z pacientského monitoru před 

laváží, během ní a po zákroku. Viz Obrázek 35 Bronchoalveolární laváž. Během této 

procedury byly monitorovány vitální funkce pacienta. Krátká doba během vlastního 

zákroku, kdy zejména ICP vystoupal do nebezpečných hypertenzních hodnot, byla 

následována ustálením systémového i intrakraniálního tlaku po pěti minutách od provedené 

laváže na hodnotách, pro pacienta příznivých. Přínosem je zpřesnění diagnózy a možnost 

cílené terapie. Stejná situace byla nasimulována na živém animálním modelu v laboratoři 

1LF UK a je detailně popsána v podkapitole 5.1.2. 

Obě situace jsou v hodnotách vitálních funkcí velice podobné a výše uvedenou hypotézu 

jednoznačně potvrzují. 

Další situací, kterou se na anesteziologickoresuscitačních odděleních a jednotkách 

intenzivních péčí zdravotníci musejí často zabývat, je kardiopulmonální resuscitace. Viz 

Obrázek 37 až Obrázek 43. Tento život zachraňující výkon je detailně popsán 

v podkapitole 4.5. Podobná situace byla nasimulována na živém animálním modelu při 

testování účinnosti přístroje na mimotělní oběh a oxygenaci - ECMO (extrakorporální 

membránová oxygenace). Zástava srdeční frekvence u pokusného živého vepře byla 

provedena elektrickým působením. Po 3 minutách byla zahájena resuscitace se srdeční 

masáží. I během resuscitace se hodnoty vitálních funkcí popsané v podkapitole 5.1.1 blíží 

hodnotám reálných pacientů. 
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Uvedené případy a další kazuistiky zmiňované v kapitole 4, potvrzují hypotézu, že 

mechanické vlivy působící na pacienta v průběhu léčebně preventivní péče mohou 

negativně ovlivňovat poměry v intrakraniu.  

 

Hypotéza 2: 

Měření krevních tlaků invazivní metodou pomocí hydrodynamického přenosu tlakové 

křivky (hadičkou a externím snímačem) je spojeno se zpožďováním tlakových signálů. 

 

Pro potvrzení této hypotézy byla použita měření popsaná v kapitolách 5 a 6. 

Při pozorování externího 42 palcového monitoru zobrazujícího vitální funkce animálního 

modelu v laboratoři bylo patrno, že křivka intrakraniálního tlaku předchází křivku 

arteriálního tlaku - Obrázek 52 Časové porovnání průběhů arteriálního a intrakraniálního 

tlaku, nasnímaných z animálního modelu. Po počítačové analýze uložených dat bylo 

vypočteno, že časový posun obou křivek je 12 ms. Tlaková křivka intrakraniálního tlaku, 

měřená snímačem umístěným přímo v mozku, předchází křivku arteriálního tlaku. Ta byla 

měřena externím převodníkem spojeným 1,8 m dlouhou hadičkou, sloužící přenosu tlaku 

hydrodynamickým vedením a naplněna heparizovaným fyziologickým roztokem.  

Z tohoto důvodu byly namodelovány stejné situace jako při měření animálního modelu. 

První zmíněná v podkapitole 5.2 byla provedena v biomechanické laboratoři FTVS UK. 

Aparaturu sloužící k měření zobrazuje Obrázek 50 Zapojení měřící aparatury 

v biomechanické laboratoři  FTVS UK. 

Další měření byla provedena v laboratoři experimentální elektrofyziologie 1 LF UK. Zde 

byly k měření použity stejné přístroje a materiály jako se používají při animálních 

experimentech. Data byla zpracována v programu LabChart 8. a jejich grafickou podobu 

zobrazuje Obrázek 51 Záznam měření zpoždění signálu na různých hadičkách. I při těchto 

experimentech byl spočten časový posun mezi dvěma křivkami. V těchto pokusech byla 

změřena průměrná hodnota posunu křivek 7,5 ms se směrodatnou odchylkou 1,3 ms na 

jeden metr délky hadičky. 

     Obě nezávislá měření v laboratořích tedy potvrdila hypotézu, že měření krevních 

tlaků invazivní metodou pomocí hydrodynamického přenosu tlakové křivky hadičkou 

a externím snímačem na jejím konci způsobují zpožďování tlakových signálů. 
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10 Seznam zkratek 
AP, arterial pressure  

ARDS  Adult respiratory distress syndrome 

ARO  Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

CBF, cerebral blood flow   

CBV, cerebral blood volume 

CDS, Crashworthiness Data Systems 

CNS, Centrální nervová soustava 

CO, Cardiac output 

CO2, Carbon dioxide 

CPP, Cerebral perfusion pressure;  

CSF, Cerebrospinal fluid; Mozkomíšní mok 

CT, computed tomography; Výpočetní tomografie 

CVP, Central venous pressure; Centrální venozní tlak 

DP, Diastole pressure; Diastolický tlak 

ECMO, Extracorporeal membrane oxygenation;  

EEG, Electroencephalography 

EKG, Elektokardiograf 

GCS, Glasgow Coma Scale 

HFOV, High-frequency oscillatory ventilation 

HR, Heart rate 

IABP, Intra-aortic balloon pump 

ICP, Intracranial pressure 

ICV, Intracranial volume 

JIP, Jednotka intenziovní péče 

KCP, Kraniocerebrální poranění 

MAP, Mean Arterial Pressure 

mmHg, Milimetry rtuťového sloupce 

MRI, Magnetic resonance imaging 

PaCO2, Partial pressure of carbon dioxide 

PaO2, Partial pressure of oxygen 

PCV, Pressure control ventilation 

PEEP, Positive end-expiratory pressure 
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PtiO2, Brain tissue oxygen 

RTG, Rentgen 

SaO2, Oxygen saturation 

SP, Systole pressure 

SVR, Systemic Vascular Resistance 
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11 Rejstřík 

anestesie, 75, 76 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 13, 97 

animálním modelu, 92, 97 

antitrendelenburgova poloha, 69 

aorta, 95 

AP, 60, 66, 68, 70, 79 

ARDS, 80, 83, 107 

ARO, 57, 84 

A-vlny, 37 

biomechanické laboratoři, 4, 12, 13, 84, 86, 93, 98 

B-vlny, 37 

CBF, 33, 35, 36, 52, 53, 54, 55, 56 

CBV, 34 

CDS, 11 

CNS, 34 

CO, 54 

CO2, 12 

Compliance, 45 

CPP, 7, 12, 37, 46, 79, 81 

CSF, 34, 38 

CT, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 45, 46 

C-vlny, 37 

CVP, 54, 56, 79, 81, 82, 92 
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