
POŠKOZENÍ MOZKU
„Úraz hlavy se může př ihodit každému. Nezáleží na tom, kdo jste a co děláte. Může doj ít k 
celé řadě poranění od lehčího úrazu, který zanechá minimum dlouhodobých následků 
(například když se o něco uhodíte do hlavy), až po nejvážnější poranění, jež nevratně mění 
kvalitu života postižené osoby. Tyto úrazy jsou dílem několika vteřin. Každý, kdo utrpěl zranění 
hlavy, by mohl vyprávět j iný př íběh, jak o zranění a přetrvávaj ících př í znacích, tak o 
výsledku léčby. Příběhy se od sebe liší. Spojuje je však to, že jednotl ivci i  rodiny čel í nesnesi-
telným obtížím, při nichž si sáhnou na dno sil a citů. Láska, trpělivost, víra a odvaha jsou těž- 
ce zkoušeny a jejich přítomnost často svědčí o nezdolnosti lidského ducha.“

Takto zní úvodní a při léhavý odstavec v knize o poškození mozku, která se do povědomí 
českých čtená řů mohla dostat relat ivně  nedávno. Na intenzivním lůžku se člověk může 
ocitnout právě na základě  nějakého úrazu (po autonehodě, v důs ledku tonut í č i j iného 
zranění apod.),  ale mozková tkáň může trpět dalš ími sekundárními komplikacemi (otoky, 
další krvácení, hypoxie – nedostatečné zásobení kyslíkem, infekce apod.) a rovněž intenzivní
péčí  samotnou (i když na toto zdravotníci  mysl í  a dělaj í  všechno proto, aby byl  mozek 
postižen co nejméně).

Některé změny jsou vratné, j iné nikoli.  Mozek je s ložitý orgán a těžko se odhaduje, do jaké 
míry dokáže svou funkčnost rehabilitovat. Velkou roli zde hraje nejen vážnost poškození, věk 
a kondice pacienta, ale také časové hledisko, včasná multidisciplinární terapie (spoluprá-
ce mnoha oborů – lékařů, logopedů, ergoterapeutů,  fyz ioterapeutů,  neuropsychologů a 
psychoterapeutů, sociálních pracovníků…) a adekvátní  kontinuální  posi lování mozkových 
funkcí (činnost mozku souvisí nejen s tělesnými funkcemi, pohybem, řečí, ale také s kognicí, 
myšlením, emocemi, seberegulací či adaptivními mechanismy v našem životním prostoru 
apod.). 
Mozková tkáň může být poškozená z různých důvodů, vybíráme a přibližujeme níže uvede-
né.
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Traumatická poranění mozku
Vznikaj í  jako fyzická poškození mozkové tkáně,  jsou způsobená vnějšími silami. Nejčastější 
příčinou jsou dopravní nehody a úrazy (ať vzniklé doma, v práci nebo při sportu). Abychom 
měl i přehled, můžeme mluvit o různých typech poranění – l iší se mechanismem poranění, 
jeho vážnost í  a okolnost í, zda vzniklo bezprostředně v souvislosti s úrazem, nebo jako opož-
děný následek daného úrazu:

Obvykle bez pozdějších
trvalých následků
a komplikací…

Poranění je primární, když
vzniká bezprostředně v sou-
vislosti s traumatem…

O sekundárním poranění mlu-
víme tehdy, pokud se u sa-
motného primárního trauma-
tu objeví se zpožděním další
následky, které stávající stav
mohou ještě zhoršit…

Obvykle se ztrátou vědomí
a následným stavem zma-
tenosti a poruchami (kogni-
tivními a psychosociálními),
které se však mohou kom-
pletně upravit…

… jsou lehká poranění.

… jsou středně těžká
  poranění.

… jsou těžká poranění.

… komoce (otřes mozku,
bez trvalých následků)

… krvácení
… hematom
… otok

... kontuze (zhmoždění tkání)

… lacerace (roztržení tkáně)

… difúzní axonální poranění
(poškození axonů na mnoha
místech v mozku)

Typicky s dlouhotrvajícím bez-
vědomím a určitým stupněm
trvalého fyzického či psychic-
kého postižení…

MECHANISMUS
PORANĚNÍ

VÁŽNOST
PORANĚNÍ

OKOLNOSTI
PORANĚNÍ

Poranění mozku nemusí vzniknout pouze přímým
kontaktem hlavy s jiným předmětem…

…ale vážné poranění se může projevit také jako důsle-
dek působení tlaku či zrychlení, aniž dojde k proniknutí
předmětu do mozkové tkáně.



Jaká je léčba? 
Některá poškození mozku je nutné intervenčně ošetřit (chirurgicky, radiologicky – např. vel-
ké hematomy odsát,  zastavit krvácení),  někdy postačí  konzervativní,  klidová léčba (tam, 
kde se malý hematom vstřebá a krvácení se zastaví samo). Podávají se také léky (důležitá je 
stabilizace vnitřního prostředí a zabránění vzniku otoku).

Cévní mozkové příhody
Cévní mozkové příhody (CMP, ikty) jsou častá onemocnění, která mohou být velice závaž-
ná. Oproti jiným orgánům je mozek citlivější na nedostatek glukózy a kyslíku. Pokud je jejich 
dodávka narušena, je ohroženo fungování mozku. Cévní mozkové p ř íhody vznikají v dů-
sledku dvou základních jevů:

ISCHEMIE
(poruchy prokrvení
části nebo celého
mozku)

HEMORAGIE
(krvácení do mozko-
vé tkáně)

Nedostatečné zásobení mozku se projevuje nejčastěji lo-
kálně, mluvíme pak o ischemii  (nedokrvení)  příslušné
mozkové oblasti nebo dané cévy.

Méně často nastává tzv. systémová porucha, což zname-
ná, že je nedostatečně okysličeno celé tělo, a tedy i mo-
zek.

Příčinou neprokrvení může být ateroskleróza (ukládání
cholesterolu v cévní stěně a následné zúžení cévy). Ve
zúžené cévě může snáze dojít k ucpání krevní sraženinou
trombem). Cévu může ucpat ale také částice jiného rá-
zu (mluvíme pak o embolii).

Céva může být os labena v důs ledku vrozené nedosta-
tečnost i  části své stěny (mluvíme o malformaci), která
se následně vyklenuje (tvo ř í se tzv. aneurysma),
až začne prosakovat, a tedy krvácet.

K oslabení stěny může dojít také v případě dlouhodobě
zvýšené hladiny cholesterolu. Ten se ve stěně ukládá a
zužuje tak její průměr. V kombinaci s vysokým tlakem to
může opět vyústit v porušení cévy a následnému krvácení.

Nervová tkáň je ohrožena samotným krvácením a záro-
veň i otokem, který v okolí vzniká. 

Krvácení vzniká jako důsledek roztržení cévní stěny. Příčin
prasknutí může být vícero, základem je však nedostateč-
ná pevnost cévy.



Jaká je léčba? 
Podávaj í se léčiva, která zamezují vzniku dalších krevních sraženin, medikamentózně se 
upravují i další rizikové faktory (vysoký krevní tlak, cholesterol atd.), někdy se do cévního 
systému zasahuje chirurgicky.

Nádory mozku
Jde opět o velmi různorodou skupinu onemocnění,  jej ichž základem je patologický růst 
tkáně nezávis le na kontrole organismu. Nádory mozku mohou pocházet přímo z nervové 
tkáně, anebo se zde vyskytují metastázy nádorů jiných orgánů. Známé je klasické dělení na 
benigní  (nezhoubné) a mal igní  (zhoubné) nádory. V neuroonkologi i  se však nejedná o 
jediný ukazatel  prognózy, protože záleží také na lokal izaci v mozku (a možnosti operativní-
ho odstranění) či velikosti nádoru (a vážnosti utlačování zdravé tkáně) apod. Tabulka uvádí 
některé vybrané:

nádory z gliové (podpůrné) nervové tkáně;
jedná se o mnohotvárnou skupinu – mohou
být benigní, ale některé jsou naopak maligní
(a některé z nich velice agresivní)

dle typu bujení dělíme na adenomy a karci-
nomy

nádory z výstelky mozkových komor

nádory z mozkových plen

nádory z obalů nervů (v případě mozku tedy
hlavových nervů)

Primární
nádory

Sekundární
nádory

astrocytomy

nádory
hypofýzy

ependymomy

meningeomy

neurinomy

metastatické
nádory

nejčastěji do CNS metastazují karcinomy plic,
prsu a ledvin a melanom, ale může jít o jaký-
koli jiný další zhoubný nádor

trombus uvnitř zúžené cévy

aneurysma

malformace



Jaká je léčba? 
Může jít o chirurgické odstranění nádoru, radiační léčbu (ozařování), chemoterapii (ničení 
nádorových buněk medikací) a léčebný zásah proti  doprovodným komplikacím (např. 
zabránění vzniku otoků).  Nejen samotné ložisko nádoru může ohrožovat konkrétní  funkce 
mozkových center,  ale právě  také léčba zasahuje do fungování psychiky a kvality života 
člověka.

Zánětlivá onemocnění mozku
Zánět l ivá onemocnění jsou vlastně infekce. Nervový systém odpovídá na infekci nespeci-
ficky, tzn. že dojde k zánětlivé lokální inf i l t raci, překrvení a otoku. Příznaky se objevují podle 
místa největš ího postižení,  přičemž může docházet k post ižení  nervové tkáně.  Zánět l ivá 
onemocnění vznikaj í  jako pr imární onemocnění (prvotní je nervové postižení), nebo jako 
onemocnění sekundární  (vzniká druhotně z j iného zánětl ivého ložiska v těle). Záněty jsou 
způsobeny různými vl ivy. Nejčastěj i  jde o bakter ie, vi ry či pl í sně. Podle toho, kde se zánět 
objeví, se tato onemocnění také děl í – meningitidy, encefal i t idy a meningoencefal i t idy 
(kombinace obou).

Jaká je léčba? 
Léčba je medikamentózní, závisí na původci zánětu.

Epilepsie
Epilepsie je onemocnění,  které se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchva-
tů. Příčinou těchto záchvatů je vychýlení rovnováhy mezi excitačními (vzrušivými) a inhibič-
ními (tlumivými) procesy CNS, která vede k převaze jedné nebo druhé složky. Zjednoduše-
ně řečeno, mozková akt ivita je př i záchvatu buď patologicky nadměrná, nebo naopak 
patologicky snížená.
Vedle pr imárních (vrozených) epi lepsi í, jimiž se zabývat nebudeme, se toto záchvatovité 
onemocnění objevuje sekundárně  jako následek poškození mozku – traumatického, nádo-
rového, infekčního či  v souvislosti s  cévními mozkovými příhodami. Pro představu uvádíme 
základní typy záchvatů (zjednodušující, protože některé z nich zařadit nelze):

Meningitidy
(zánět na povrchu mozku, tedy v oblasti
mozkových plen)

Encefalitidy
(zánět vlastní tkáně mozku)

mozkové pleny mozkové plenymozková tkáň mozková tkáň



Jaká je léčba? 
Nejčastě j i  se zasahuje pomocí léků  – tzv.  ant iepi leptik. Jednou z metod je také nervová 
st imulace. K operat ivním zákrokům se p ř i stupuje jen v určitých případech, a pokud léčba 
farmaky nezabírá.

Roztroušená skleróza
Roztroušená skleróza je hlavním zástupcem tzv. demyelinizačních onemocnění, jde o auto- 
imunitní onemocnění (kdy imunitní systém napadá vlastní organismus). V rámci našeho vý- 
čtu vybraných poškození  mozku  jde o nemoc,  která stoj í t rochu stranou, avšak v rámci 
intenzivní péče může být tématem. Jedná se o poškození bílé hmoty CNS, přičemž dochází 
ke ztrátě  myelinu v zánět l ivých ložiscích a k difúzní ztrátě axonů v průběhu onemocnění. 
Ztrátou myel inu miz í vodivost nervů,  zničením axonů se narušuje nervové spojení. Tím  
dochází k výpadku konkrétní funkce daného mozkového centra. Projevy nemoci jsou  rů-
znorodé. Mohou se objevit opakující se ataky (akutní vzplanutí choroby/destrukce myelino-
vých pochev) a remise (ukl idnění mezi atakami/urč i tá míra demyel inizace) s postupným  
zhoršováním stavu, stejně jako ustálený stav bez progrese.

Jaká je léčba?
Účinná terapie je stále předmětem výzkumného zájmu. Využívá se medikamentózní léčba, 
pacientům se také upravuje životospráva.

vědomí není porušeno

s částečnou nebo úplnou poruchou vědomí

zahledění se, ztráta vědomí

velmi krátké mimovolní záškuby celého těla
či horních končetin nebo hlavy

rytmické záškuby svalstva obličeje, končetin
nebo trupu

dříve označované „grand mal“ – křeče celé-
ho těla

napětí svalů obličeje, končetin nebo trupu

kolapsy spojené s pády, ztráta svalového na-
pětí

časté jsou automatismy (olizování, polykání,
nevědomé pokračování v činnosti apod.),
neadekvátní reakce na okolí

mohou se objevit křeče, brnění, zrakové,
sluchové, čichové či chuťové iluze, neurčité
útrobní pocity, iluze již prožitého

Ložiskové
záchvaty
(záchvaty začínající
v ohraničené části
mozkové kůry)

Generalizované
záchvaty
(záchvaty postihující
symetricky obě mozko-
vé polokoule)

jednoduché
záchvaty

absence

myoklonické
záchvaty

klonické
záchvaty

tonické
záchvaty

celkové kře-
čové záchvaty

záchvaty spojené
se ztrátou svalové-
ho napětí

komplexní
záchvaty
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