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Tento materiál vznikl jako součást
bakalářské práce. Mým cílem bylo
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péči o tyto pacienty není mnoho
literatury, tudíž doufám, že Vám bude
tento materiál nápomocný.
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Ošetřovatelská péče u pacienta s
torakoabdominálním
aneuryzmatem
Aneuryzma sestupné hrudní aorty vzniká zeslabením nebo poškozením cévní stěny aorty, která následkem
vysokého tlaku vyklenuje, a hrozí její prasknutí. Toto poškození může vzniknout v důsledku aterosklerózy
tepen, hypertenze, infekce, úrazem nebo mohou být příčinou dědičné dispozice. Mezi další příčiny patří
například Marfanův syndrom, kdy nemocný trpí poruchou vývoje vaziva. Ruptura aneuryzmatu je život
ohrožující stav, často neslučitelný se životem. Dochází ke krvácení do hrudní nebo břišní dutiny, dýchacích cest
nebo do střeva, a není-li pacient akutně odoperován, prognóza je velmi špatná.

Výdutě torakoabdominální aorty dělíme na:
Pravé – Aneurysma verum - vzniká prostým vyklenutím stěny
Nepravé – Aneurysma falsum - vzniká roztržením stěny úrazem nebo pooperačně
Disekující – vzniká odtržením intimi cévní stěny, kde se pak vytvoří hematom
Arteriovenózní - píštěl mezi tepnou a žilou.
Dále TAAA dělíme dle Crawforda:
I – výduť zasahuje od levé carotické tepny nad renální tepny
II – zasahuje od levé carotické tepny k bifurkaci aorty
III – od šestého mezižebří po bifurkaci aorty
IV – od bránice po bifurkaci aorty
V – od šestého mezižebří po renální tepny
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Klinický obraz pacienta s TAAA
Hrudní aneuryzmata mohou zůstat dlouhá léta asymptomatická, tj. bez příznaků. Jejím prvním příznakem může
být až samotná ruptura a následný hemoragický šok. Jsou ale určité varovné příznaky, které aneuryzma
doprovází.
Jsou to například:
o neurčité bolesti zad, hrudníku, břicha - tyto bolesti jsou především z důvodu útlaku okolních struktur
výdutí,
o chrapot, sípot, stridor, kašel, a to z důvodu útlaku trachey nebo bronchů, tahu nervus vagus, parézy
nervus laryngeus recurrens,
o ischemie dolních končetin, viscerálních orgánů z důvodu embolizace trombů,
o hemoptýza z důvodu eroze do plicního parenchymu, bronchů nebo trachey,
o dysfagie a hemateméza při erozi nebo útlaku jícnu,
o krvácení do GIT intermitentní nebo masivní, melena při erozi do duodena,
o ikterus z důvodu útlaku jater a vena portae,
o neurologický deficit při útlaku míšních nervů,
o sepse při sekundární infekci aneuryzmatu.

Diagnostika
Thorakoabdominální aneurysma je často nalezeno náhodou při běžném vyšetření, například jako palpační
nález při vyšetření břicha, který svědčí pro abdominální aneuryzma, anebo při prostém rentgenu srdce a plíce
jako rozšíření aorty a mediastina. Rentgen plic může také odhalit rupturu aneuryzmatu například v podobě
fluidothoraxu či vysokého stavu bránice. Pro přesnou diagnózu je zapotřebí CT angiografie vyšetření, MRI
angiografie nebo aortografie. V dnešní době je CT angiografie aorty metodou volby.

Terapie
Standardním řešením léčby TAAA je otevřená operace výdutě - Resekce toracobadominílního aneuryzmatu.
Ve výjimečných případech je pacientům s torakoabdominálním aneuryzmatem implantován speciálně
upravený stengraft.

Předoperační vyšetření a příprava
Dlouhodobá předoperační příprava probíhá několik týdnů před operací. Na základě indikace k operaci
cévním chirurgem je informován ošetřující lékař pacienta s prosbou o předoperační vyšetření a výpis
pacientovy anamnézy, včetně důležitých vyšetření, která pacient podstoupil v poslední době. Dále je nutný
výpis současné medikace pacienta. Pacienti jsou většinou před takto komplikovaným operačním výkonem,
jako je TAAA, hospitalizováni po dobu prováděných předoperačních vyšetření a jejich hodnocení.
Dlouhodobá předoperační příprava je spíše v rukou lékařů. Ošetřovatelská péče se zaměřuje na objednání
a provedení potřebných vyšetření, konzilií, kontroly dokumentace, komunikace s pacientem a jeho psychickou
podporu.
Interní předoperační vyšetření v rámci dlouhodobé předoperační přípravy se hodnotí celkový zdravotní stav
pacienta. Je nutné zhodnotit dostupnou zdravotnickou dokumentaci, odebrat pacientovi anamnézu a provést
fyzikální vyšetření.
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Pacientovi je vyšetřováno:
o krevní skupina a Rh faktor pro zajištění hrazení většinou velkých krevních ztrát, které tuto operaci
doprovázejí,
o mikrobiologické vyšetření - výtěr z nosu, krku a odběr sputa pro vyloučení infekce,
o moč chemicky a sediment také pro vyloučení infekce,
o clearence kreatinin za 24 hodin pro zjištění funkce ledvin,
o spirometrie je prováděna pro zjištění funkčnosti respiračního systému,
o echokardiografie,
o rentgenové vyšetření vedlejších dutin nosních a následně ORL vyšetření, zubní vyšetření pro vyloučení
infekčních fokusů.
Následuje interní předoperační vyšetření a vyjádření internisty ke schválení operačního výkonu.
Pro chirurgický výkon a případné komplikace v podobě krvácení je nutné zjistit, zda pacient užívá nějaké léky
ovlivňující krevní srážlivost. Pokud pacient absolvoval srdeční katetrizaci s plastikou srdečních tepen a užívá
léky ovlivňující krevní srážlivost, měl by jejich eventuální vysazení konzultovat se svým kardiologem. Warfarin
se vysazuje 2 dny před nástupem do nemocnice. Pokud má pacient umělou srdeční chlopeň, arytmii nebo cévní
rekonstrukci, je nutné po vysazení Warfarinu aplikovat nízkomolekulární heparin. Pokud užívá jiné léky,
které ovlivňují krevní srážlivost (např. Anopyrin, Acylpyrin…), musí pacient tyto léky vysadit týden před
nástupem do nemocnice.
Krátkodobá předoperační příprava probíhá 24 hodin před samotnou operací. Tato příprava zahrnuje
přípravu GIT na operaci, přípravu operačního pole, hygienickou péči celého těla a zajištění
anesteziologického konzilia. Lékař přicházející na anesteziologické konzilium hodnotí provedená vyšetření
pacienta, volí typ anestezie (v tomto případě vždy celková anestezie), zjišťuje možná rizika, která mohou
komplikovat průběh anestezie (hodnocení rizik podle stupnice ASA, hodnocení možných komplikaci během
intubace pomocí Mallampati). Dále lékař určí délku lačnění, změnu v medikaci pacienta a předepíše
premedikaci. Důležitá je komunikace a vysvětlení celého postupu pacientovi s podepsáním potřebného
souhlasu s anestezií. Pro hladký pooperační průběh je nutná dostatečná analgezie. Anesteziolog pacientovi
vysvětluje, jaké jsou možnosti v léčbě pooperační bolesti a jaká je důležitost aktivní spolupráce samotného
pacienta při hodnocení bolesti. Sestra poté pacienta edukuje, jak správně hodnotit bolest například dle
vizuální analogové škály (VAS). Další součástí je konzultace s chirurgem operatérem a určení množství krevních
konzerv, které je nutné pro tuto operaci objednat v krevní bance do rezervy.
Ošetřovatelská péče během krátkodobé přípravy
o hygienická péče celého těla,
o příprava operačního pole (holení, odmaštění),
o dle ordinací lékaře setra podává medikaci pro očištění střeva v podobě klyzmatu, rektálních čípků
nebo ortográdní přípravy podáním roztoku s projímavými účinky,
o dle ordinace lékaře podává ostatní předepsané léky (například antibiotika, premedikace apod.).
Nejčastěji v anesteziologickém záznamu nebo závěru jsou napsány eventuální další vyšetření, medikace,
rehabilitační příprava apod., které je nutno ještě před operací zajistit. Nejčastěji se jedná o dechovou
rehabilitaci a objednání krevních konzerv do rezervy na operační sál, které sestra zajistí.
Dle zvyklosti oddělení sestra pacienta informuje o sbalení osobních věcí a cenností, které ráno před operací
má pacient odevzdat. Sestra také kontroluje dokumentaci pacienta, jejíž důležitou součástí jsou podepsané
informované souhlasy s operací, s anestezií.
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Bezprostřední předoperační příprava – ošetřovatelská péče
V den operace, přibližně 2 hodiny před jejím začátkem, se odehrává bezprostřední předoperační příprava.
Sestra kontroluje operační pole, zda je pacient lačný, nemá zubní protézu a zda odložil veškeré šperky apod.
Dále měří fyziologické funkce, v případě potřeby provede zajištění invazivního vstupu, infuzní terapie, podá
premedikaci dle ordinace lékaře. To vše řádně zapisuje do dokumentace. Ještě jednou se opakuje kontrola
dokumentace a podepsaných souhlasů. Poté sestra zajistí převoz pacienta na operační sál.

Průběh operace
Pro operace TAAA je vyčleněný speciální tým sester i lékařů (anesteziolog, 2 anesteziologické sestry, 3 cévní
chirurgové, 3 sestry instrumentářky, 2 perfuzionité, sanitář). Během operace je nutná absolutní spolupráce
celého týmu od příjezdu pacienta na operační sál, po jeho předání na jednotku intenzivní péče. Napolohování
pacienta a výslednou polohu vede chirurg s anesteziologem tak, aby byla poloha vhodná pro operaci a
nedošlo k nefunkčnosti monitorace, ventilace apod.

Poloha pacienta a toracofrenolaparotomie
Anesteziologická část
Anesteziologický tým: 2 sestry, 2 lékaři.
Monitorace: EKG, Sat O2, Měření srdečního výdeje ( Vigileo ), teplotní čidlo v PMK.
Tlakové komůrky: CVP, arteriální tlak, ICP a navíc komůrka pro měření tlaku z a. femoralis při atriofemorálním
zkratu.
Přístrojové vybavení anestezie: Anesteziologický přístroj + monitor, Vigileo pro měření srdečního výdeje,
fibroskop pro kontrolu ETI, TEE pro monitoraci srdečních funkcí a pro chirurga důležité ověření uložení jícnu,
ohřívání – Bear, Cell saver, vysoko objemová pumpa pro rychlé navrácení krve a podání transfúzních
přípravků, trysková ventilace – nepoužívá se vždy.
Průběh anestezie
Po příjezdu pacienta na operační sál provede anesteziologická sestra identifikaci pacienta a kontroluje,
zda má pacient podepsané souhlasy s operací a anestezií. Sestra pacienta napojí na monitor (EKG, saturace
kyslíku), pro přesné měření krevního tlaku zavádí arteriální katetr do pravé horní končetiny (z důvodu
neměřitelného tlaku na levé horní končetině v době naložení svorek na aortu). Následuje úvod do anestezie
a intubace selektivní endotracheální kanylou (ETI), která je nutná pro ventilaci na jednu plíci během
operačního výkonu. Poté se provede fibroskopická kontrola polohy ETI, pro kontrolu uložení kanyly
a správnosti ventilace. Po úvodu do anestezie lékař kanyluje centrální žilní katetr (CŽK) a speciální široký
katetr (sheath) oba katetry do pravé jugulární žíly (v. jugularis dx). Oba katetry jsou nutné pro napojení
vysoko-objemové pumpy pro hrazení krevních ztrát. Při nutnosti pooperační hemodialýzy (z důvodu renálního
selhání) se místo sheathu může zavést hemodialyzační katetr. Následně je pacient polohován na bok a zavádí
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se epidurální a subarachnoidální katetr. Epidurální katetr je zaveden v místě hrudních obratlů (Th 5-6)
z důvodů pooperační analgezie a chlazení, jako ochrana míchy během operace. Subarachnoidální katetr
slouží pro měření intrakraniálního tlaku (ICP) a pro drenáž mozkomíšního moku. Zavedený je v místě bederních
obratlů (L4-5). Chirurg zavádí permanentní močový katetr (PMK) s teplotním čidlem pro kontinuální měření
tělesné teploty (TT). Po zavedení všech potřebných katetrů se pacient s pomocí chirurgického týmu ukládá
do finální operační polohy. Je to poloha na pravém boku, s podloženými bedry, levá horní končetina
je elevována a fixována. Po dokončení polohy ještě jednou provedeme kontrolu uložení ETI fibroskopem.
Rizikové momenty operace
Přechod na ventilaci jedné plíce - riziko hypoxie
Kanylace v. pulmonalis - krevní ztráty, tlak na srdce, hypotenze
Naložení svorky na aortu - hypertenze
Otevření vaku výdutě - krevní ztráty
Odejmutí svorky - hypotenze
Nepředvídané a masivní krevní ztráty
Jiné komplikace
Chirurgická část - průběh operace
Chirurgický tým je složen ze tří sester instrumentářek a tří cévních chirurgů. Nemocný je uložen na pravý bok
s podloženými bedry, levá horní končetina je elevována a pevně zabezpečena. Operačním přístupem
je toracofrenolaparotomie – řez vedoucí k otevření hrudníku, bránice i dutiny břišní. Výška torakotomie mezi
4. a 6. mezižebřím závisí na rozsahu aneuryzmatu, viz dělení dle Crawforda. Řez pokračuje na břišní stěně
vlevo pararektálně. Otevřením hrudní a břišní stěny a po roztětí obvodu bránice operatér postupně
preparuje aortu v celém rozsahu jejího postižení. Operatér aortu uvolňuje v místech plánovaného naložení
svorek, tj. za levou podklíčkovou tepnu (a. subclavia), v místě bránice a v oblasti bifurkace břišní aorty.
V další fázi preparuje operatér levou plicní žílu a levou femorální tepnu k založení mimotělního oběhu.
Po podání heparinu je pacient napojen na mimotělní oběh, poté je naložena svorka na aortu. Operatér
postupně nahrazuje aortu pletenou protézou v rozsahu celého postižení aorty. V průběhu operace je pacient
uveden do hypotermie až na 33 - 34°C pomocí chlazení mimotělního oběhu a prostoru sálu. V průběhu
zasvorkování aorty jsou ledviny chlazeny pomocí speciálního ochranného roztoku, podávaného přímo
do renálních tepen. Jednotlivé životně důležité tepny (viscerální, renální a interkostální) implantuje do protézy.
Na závěr je zrušen mimotělní oběh, prodán protamin dle výsledků hemokoagulace a jsou podány krevní
elementy pro dosažení hemostázy. Tuto dobu nazýváme hemostatická pauza, kterou chirurgové využívají
k ošetření drobných zdrojů krvácení, a pacient je opět ohříván na běžnou tělesnou teplotu. Po dosažení
hemostázy chirurg vkládá drény do hrudníku a do retroperitonea a postupně po vrstvách uzavírá operační
ránu.
Mimotělní oběh a cell - saver
Perfuzionista ve spolupráci s anesteziologem zajišťuje pomocí boipumpy perfuzy distální aorty a jejich větví
pod aortální svorkou. Nejčastěji je používán levostranný atriofemorální zkrat. Druhý perfuzionista obsluhuje
rekuperaci krve z operačního pole pomocí přístroje Cell – saver.

Pooperační péče
Po operaci je pacient předáván anesteziologickým týmem na jednotku intenzivní péče. Pacient
je analgosedován a transportován s kompletní monitorací, převozovým ventilátorem a potřebnými dávkovači.
Reintubace běžnou ETI ještě před transportem se provádí pouze tehdy, pokud nejsou oteklé dýchací cesty.
Pro výživu a kontrolu GIT je zavedena nasogastrická sonda. Pooperační období je po operaci
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na torakoabdominální aortě často spojeno s vysokou úmrtností a závažnými komplikacemi, které jsou
způsobeny dlouhým operačním výkonem, krevními ztrátami, chorobami pacienta apod. Kvalitní ošetřovatelská
péče a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče na jednotce intenzivní péče je tedy nutností.
Ošetřovatelská pooperační péče
Ošetřovatelská péče pacienta po operaci TAAA je v prvních chvílích zaměřena především na stabilizaci oběhu
a dýchání. Pokračuje se v kompletní monitoraci fyziologických funkcí, hemodynamických parametrů srdce
a péči o dýchací cesty u pacienta na umělé plicní ventilaci (UPV). Po stabilizaci pacienta je možné pacienta
budit a vést k extubaci. Pro stabilizaci oběhu a dýchaní je nutná kontrola termoregulace a udržení či dosažení
normotermie. Pacient je po celou dobu kontinuálně monitorován pomocí teplotního čidla v PMK. Pro případné
ohřívání či chlazení se často používají systémy pro ohřívání s jednorázovými dekami (např. Bair Hugger).
Častou pooperační komplikací bývá renální selhání a následná nutnost pooperační dialýzy. Proto je nutné
pečlivě monitorovat hodinovou diurézu moče a dle ordinace lékaře podporovat diurézu zvýšením podaných
tekutin, podáním diuretik dle výše hodinové diurézy a ordinací lékaře.
Po operacích na hrudní aortě hrozí i komplikace v podobě paraplegií, tudíž je nutné, aby po odeznění
anestezie sestra zprostředkovala neurologické konsilium a sama aktivně kontrolovala svalovou sílu pacienta
(například zahýbáním dolními končetinami, vyzváním ke stisknutí ruky). Proto je i monitorován intrakraniální
tlak (ICP). Normální hodnota ICP je v rozmezí 5-20mmHg. Po operaci aneuryzmatu hrudní aorty se tlak
udržuje do výše 15mmHg. Pro dosažení vhodného tlaku je možno z katetru nechat odkapat 10 až 20ml
mozkomíšního moku. Snížení tlaku v moku sníží tlak na míchu a bude nižší riziko rozvoje této komplikace.
Mezi další povinnosti sestry patří kontrola operační rány a kontrola drénů. Po operaci TAAA má pacient
zavedeny většinou dva hrudní drény a dva Redonovy drény. Hrudní drény jsou napojeny na vakuum a přes
drenážní systém odsávají výpotek z levé pleurální dutiny. Při manipulaci s pacientem je nutné mít drény
dostatečně fixovány a zajištěny, protože při rozpojení odsávacího systému může dojít k okamžitému kolapsu
plíce. Pro prevenci kolapsu plíce aplikujeme při manipulaci s pacientem na hrudní drén dva peány proti sobě,
v důsledku tohoto preventivního opatření nemůže do drénu při případném nechtěném rozpojení vniknout
vzduch.
V pooperační péči je nutná monitorace bolesti. Sestra provádí její hodnocení, zaznamenává a dle ordinace
lékaře provádí terapii bolesti. Pro pooperační analgezii má pacient po této operaci zaveden epidurální
katetr, do kterého se mu kontinuálně přes lineární dávkovač aplikuje směs proti bolesti (například
Sufentanil 50ug + Bupivacain 0,5% 10ml do 50ml FR).
Nedílnou součástí pooperační péče je také rehabilitace a péče o hygienu pacienta. Cílem rehabilitace
je předejití vzniku komplikací v podobě dekubitů nebo pneumonie a urychlení pooperační rekonvalescence.
Nejčastěji se začíná dechovým cvičením, následuje kondiční cvičení dolních končetin, a pokud je to možné,
co nejdříve pacienta vertikalizujeme. V péči o hygienu pacienta je nutné, pokud je ještě v analgosedaci, dbát
na komplexní péči o něj. Sestra u takového pacienta zajišťuje péči o dutinu ústní, oči, odsávání sekretu
z dýchacích cest, pečuje o kůži, vyprazdňování. Pokud je pacient při vědomí, extubován a jeho
stav to dovoluje, je zapojen do hygienické péče, a tím sestrami veden k brzké sebeobsluze. Vždy musí být
zohledněn konkrétní stav pacienta.
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