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Vyhlasujem na svoju česť, že ako autor prednášky a 
prednášajúci, v zmysle smernice SLK a SLS pre ARS 
CME k procesu sledovania a hodnotenia vzdelávacej 
aktivity - nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k 
vzdelávacej aktivite a organizátorovi podujatia.



Štatistika
� polytrauma je najčastejšia príčina smrti vo veku 18-45 

rokov, 5. najčastejšia príčina v celej populácii
� za 50% úmrtí pri polytraume je zodpovedné KCP 
� 50% ťažkých KCP zomiera na mieste



Prednemocničná  starostlivosť

� Príčiny úmrtia:
� 1. bezprostredné (50% - do 30´) - KCP, krčná 

chrbtica, srdce, brucho, veľké cievy
� 2. včasné (30% - do 4hod.) - hrudník (PNO), 

parench.orgány, cievy, intrakran.krvácanie
� 3. neskoré - ARDS, MOF, sepsa



Advanced Trauma Life Support
� A: zaistenie dýchacích ciest s ohľadom na susp.poranenie

krčnej chrbtice 
� B: respirácia – udržať O2 sat.> 95%

� OTI pri GCS ≤ 8, elevácia hlavy 30st.
� C: obeh – udržať MAP> 90Torr (TKs >110Torr)

� sympatomimetiká (Noradrenalin)
� volumoterapia (kryštaloidy)
� analgosedácia

� D: neurologický status – GCS, FR,  kmeňové reflexy
� E: exposure: vyzliecť!, poranenia zadnej časti tela

(log-roll),  prevencia hypotermie



Prednemocničná starostlivosť

� prevencia sekundárneho poškodenia 
mozgu (terapueticky ovplyvniteľné)
� HYPOTENZIA (50% zvýšenie mortality po 

krátkej epizóde hypotenzie)
� HYPOXIA



Urgent
� multidisciplinárny prístup, traumateam
� secondary survey („head-to-toe“)
� zhodnotenie vedomia, zreníc,                

vyšetrenie  C chrbtice
� hemodynamická (in)stabilita
� odbery, cave koagulopatia, trombocytopénia
� letálna triáda
� CT polytrauma, USG, RTG



Urgent
� cieľ

� hemodynamická stabilita bez podpory 
vazoaktívnych látok

� normoxémia, normokapnia
� normotermia
� normokoagulácia
� laktát < 2 mmol/l
� diuréza > 1 ml/kg/hod



Špecifiká KCP

� Vm + Vk + Vl = konšt.
� Intrakraniálny tlak

ICP – norma do 15
- ICH - nad 20mmHg

� Mozgový perfúzny tlak
CPP = MAP – ICP
- cieľ: 70mmHg

Monro-Kellieho doktrína



Intrakraniálna hypertenzia - štádiá

� kompenzované štádium
� vytesnenie subarachnoidálnych priestorov
� zmenšenie objemu komôr
� obmedzenie prietoku krvi

� dekompenzované štádium
� prudký nárast ICP
� herniácia, hemiparéza, anizokoria



Patofyziológia

� primárne – priama kontúzia, krvácanie, DAP 
� sekundárne – edém mozgu
� terciárne – hydrocefalus, absces
� kvartérne – epilepsia, atrofia mozgu

Sekundárne zmeny sú terapeuticky ovplyvniteľné
- príčiny: 1.extrakraniálne – hypoxia, hypotenzia, hyperkapnia,              

hypokapnia, hyperglykémia, hypoglykémia, hypertermia,  
anémia, hyponatrémia

2.intrakraniálne – intrakran.hypertenzia, edém mozgu



Monitoring ICP

§ intraparenchýmový
§ vnútrokomorový
§ epidurálny

q optimum - intraventrikulárny
katéter s možnosťou 
evakuácie likvoru, meranie 
elasticity mozgu 



Indikácie ICP monitoringu
Ø 1.   GCS < 8b + patologický nález na CT

Ø 2.   GCS < 8b + normálny CT nález, 
ak sú prítomné aspoň 2 z bodov:

a/ vek > 40 rokov
b/ hypotenzia s TK syst. < 90 mmHg
c/ porucha hybnosti 

Ø 3.   GCS > 8b + patologický nález na CT, ak je 
potrebná

a/ celková anestéza pre liečbu iných poranení
b/ aplikácia vysokého PEEP pri liečbe ARDS

Ø 4.   GCS 9 – 12b a na CT je prítomná kontúzia
tempor. laloka



Dekompresívna kraniotómia

� úspech DK je vo včasnej indikácii operácie
� štvorlaloková /F-T-P-O/
� dostatočný rozsah - uvoľniť celý temporálny        

lalok a strednú jamu



Indikácie dekompresívnej kraniektómie

Klinika Zhoršujúce sa vedomie /GCS <8, decerebrácia/      
a nie je fatálne poškodenie kmeňa

CT, MR, AG Mozgový edém s presunom III.komory >5mm, 
zánik perimes. a bazálnych cisterien

intrakraniálny 
tlak

Trvale zvýšený ICP >20 mmHg rezistentný na 
antiedematóznu liečbu /prítomnosť B vĺn 
znamená refraktérnu hypertenziu/

peroperačný 
nález

Edém brániaci uzáveru dury, potreba 
duroplastiky, odstránenie kalvy



Taktika operačnej liečby
� dutinové poranenia s krvácaním majú prednosť –

damage control surgery
� dvojtímový prístup?

� vyhýbať sa hypotenzii
� nepriaznivá kombinácia s poranením pľúc 

(nedostatočné ošetrenie pľúc zhoršuje outcome)
� včas zachytiť sekundárne krvácanie (slezina, 

krvácanie z oper.rany)



KCP + poranenia dlhých kostí
� Primárna fixácia zlomenín do 24hod. môže 

spôsobiť:
� hypotenziu
� eleváciu ICP
� krvnú stratu, koagulopatiu
� hypoxiu
� tukovú embóliu

� ale
� odložená OS býva spojená s väčším % pľúcnych 

komplikácií
� viac hypotenzných príhod, vyžaduje väčšiu tekutinovú 

resuscitáciu,  horšie GOS



Polytrauma + KCP

� riziko prehliadnutia drobných zlomenín, najmä u detí
� prehliadnutie poranení periférnych nervov (35%)
� heterotopické osifikácie, mohutný kalus (poškodený 

mozog produkuje humorálny osteogénny faktor, 
prolaktín, rastový faktor), kontraktúry

� väčší počet pseudoartróz



Prognóza
� rozsah poranení 

(kombinácia hlava-hrudník)
� patofyz.zmeny (second hit)
� rezerva pacienta

� vstupné GCS
� vek

� dekompresívna kraniotómia
� včasná indikácia DK 
� správny rozsah DK
� skúsenosť operatéra



Poranenia pri dopravných nehodách 
(Brno,2002)

hlava hrudník brucho chrbtica miecha panva končatiny

auto - vodič 81.1 77.5 29.3 17.6 11.6 28.4 44.6

auto - spolujazdec 76.4 77.1 39.6 20.8 7.8 26.4 45.8

motocyklista 58.9 62.5 33.9 21.5 15.4 25.0 66.1

cyklista 85.7 67.3 32.7 18.4 7.4 12.2 38.8

chodec 80.8 65.4 28.9 9.6 5.2 28.9 69.2



Kazuistika 1

� V.P., 1970 , pád na schodoch
� GCS 6b, otorrhoe bilat.
� Dg: Haematoma epidurale F-T dx.
� Haematoma subdurale ac. F-T l.dx., SAK

Contusio cerebri F-T dx,  oedema cerebri.
Fr.ossis temporalis l.dx. fr.orbitae l.dx. commin. disloc.
Fr.ossis sphenoidalis l.dx.
Contusio pulmonum, aspiratio
Fr.compressiva Th4,7,9, 
Fr.claviculae l.dx.

� ISS= 35



Kazuistika 1



Kazuistika 1

� Liečba: 
� implantácia ICP snímača
� dekompresívna kraniektómia, duroplastika
� tracheostómia
� osteosyntéza orbity
� ventrikuloperitoneálny shunt



Kazuistika 1



Komplikácie: bronchopneumonia, hydrocefalus
- fr.ľavostranná hemiparéza
- GCS 15 bodov

Kazuistika 1



Kazuistika 2
� M.Š., 1985, pád zo 6 poschodia
� GCS 3b., krvácanie z úst, deformita pr.predkolenia, nemerateľný TK
� Dg: Haemocefalus, SAK dif., oedema cerebri

Fr.mandibulae commin. Fr.ossis occipitalis l.dx.  
Fr.arcus ant. C1. Fr.corporis sterni.
Contusio pulmonum l.dx. PNO l.dx. Fr.costarum bilat. serriata
Laceratio lobi dx.hepatis, ruptura hepatis centralis.
Laceratio lienis. Haemoperitoneum.
Fr.ossis sacri l.sin. Fr.proc.transv. L1,2 l.dx.
Fr.ossis pubis bilat. Fr.cruris l.dx.
Hemoragicko traumatický šok

ISS = 59



Kazuistika 2



Kazuistika 2



� Operácie:
� Laparotomia, tamponáda pečene, splenektómia
� Hrudná drenáž vpravo, zavedenie ICP snímača

� stabilizácia hemodynamiky
� postupné vymiznutie hlavových reflexov
� exitus letalis /8.deň/

Kazuistika 2



Ďakujem za pozornosť


