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Abstrakt 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na problematiku 

hematoonkologických pacientů. Konkrétněji se jedná o diagnózu difúzní 

velkobuněčný B-lymfom. 

 

Teoretická část se skládá ze tří kapitol. Popisuji v nich anatomii a 

fyziologii lymfatického systému, maligní lymfomy po stránce obecné a v poslední 

kapitole se věnuji podrobněji difúznímu velkobuněčnému B-lymfomu. 

 

V praktické části se zabývám konkrétní kazuistikou pacientky s tímto 

onemocněním. Na začátku praktické části je popsán průběh onemocnění této 

pacientky a její příjem na ARO oddělení. Dále jsou zde vyjmenovány a 

podrobněji rozebrány nejdůležitější ošetřovatelské problémy pacientky. Těmi jsou 

především febrilní neutropenie a péče o pacienta v pronační poloze. 

 

Klíčová slova: difúzní velkobuněčný B-lymfom, specializovaná 

ošetřovatelská péče, febrilní neutropenie, pronační poloha 



  

Abstract 

I focused on the issue of hemato-oncologic patients in my bachelor thesis. 

More specifically, the diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma. 

 

The theoretical part consists of three chapters. I describe the anatomy and 

physiology of the lymphatic system, malignant lymphoma in general and in the 

last chapter I focus in details on diffuse large B-cell lymphoma. 

 

The practical part deals with a specific case study of a patient with this 

disease. At the beginning of the practical part the course of the disease of this 

patient and her admission to ICU ward is described. Hereafter are listed and 

discussed in more details the most important nursing problems of this patient. 

These are mainly febrile neutropenia and care for the patient in the prone position. 

 

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, specialized nursing care, febrile 

neutropenia,proneposition
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Úvod 

V posledních letech se do popředí mezi onemocněními stále více dostávají 

onemocnění onkologická. Nejinak tomu je i v případě hematoonkologických 

onemocnění. Pacientů s diagnózou leukémie, lymfom, myelom a další stále 

přibývá. Na jejich léčbě se podílí celá řada odborníků ze všech možných odvětví 

medicíny. Je potřeba si uvědomit, že nejdůležitější je spolupráce těchto odborníků 

a funkčnost multidisciplinárního týmu při péči o tyto nemocné. Součástí 

multidisciplinárního týmu jsou samozřejmě i zdravotní sestry. To jsou lidé, kteří 

(kromě rodiny) s pacienty tráví nejvíce času. A poskytují těmto nemocným také 

nejvíce ošetřovatelské péče. Ať už je to na standardních odděleních, jednotkách 

intenzivní péče nebo na odděleních anesteziologicko-resuscitačních.  

Vzhledem k tomu, že já sama jsem zdravotní sestrou na ARO oddělení, vím, 

jak náročná někdy péče o hematoonkologické pacienty může být. Proto jsem se 

rozhodla napsat svou bakalářkou práci na téma týkající se právě těchto 

nemocných.  

Při vybírání tématu mi pomohlo nejen to, že s těmito nemocnými pracuji, ale 

i fakt, že mnoho nově nastupujících kolegů si často neví rady, jak o tyto pacienty 

pečovat.  

Má bakalářská práce se týká onemocnění difúzním velkobuněčným B-

lymfomem a skládá se z teoretické a praktické části.  

Teoretická část obsahuje celkem tři kapitoly. V první z nich popisuji 

anatomii a fyziologii lymfatického systému. Druhá kapitola je zaměřená na 

maligní lymfomy obecně. Ve třetí kapitole popisuji podrobněji samotný difúzní 

velkobuněčný B-lymfom.  

V části praktické je poté uvedena konkrétní kazuistika pacientky s tímto 

onemocněním. Je zde popsán průběh onemocnění pacientky, její příjem na ARO 

oddělení a jsou zde popsány také největší ošetřovatelské problémy pacientky a 

jejich řešení.   
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1. Anatomie a fyziologie lymfatického systému 

1.1 Lymfatický systém-anatomie 

Lymfatický systém – systema lymphaticorum je složen z lymfoidní tkáně a 

ze systému lymfatických cév – vasa lymphatica. V systému jsou obsaženy buňky, 

které vznikají v kostní dřeni, thymu, lymfatických uzlinách, ve slezině a v 

lymfoidní tkáni trávicího systému a bronchů. (1) 

Tyto uvedené tkáně tvoří různé druhy lymfocytů. Ty poté přecházejí do 

krve, do extravaskulárních prostor a do systému lymfatických cév. Lymfocyty 

můžeme dle jejich funkce a původu rozdělit na lymfocyty B a T. V lymfoidních 

orgánech jsou zastoupeny různě. V krvi se nejvíce ze všech lymfocytů nachází 

lymfocyty typu T (85%). 

1.1.1 Lymfocyty 

Lymfocyty se dají dle velikosti rozdělit na malé a velké.  

Malé lymfocyty, kterých je většina, obousměrně prostupují stěnou cév, 

mohou migrovat uvnitř různých tkání a přestupovat i do tělesných sekretů. 

Velké lymfocyty představují nezralé buňky (lymfoblasty), nebo zralé buňky, 

které se stávají aktivní po stimulaci imunitního systému.  

Životnost lymfocytů je různě dlouhá. Obecně se dělí na krátkověké a 

dlouhověké. Imunologickou paměť nám zajišťují lymfocyty dlouhověké. 

Další dělení lymfocytů je podle „cesty“ do lymfatického orgánu. Ty, které 

prošly diferenciací v brzlíku (thymu) označujeme jako T lymfocyty. Lymfocyty 

diferencované v kostní dřeni nebo v sekundárních lymfatických orgánech 

nazýváme B lymfocyty. (1)  

Po setkání s antigenem se lymfocyty aktivují. 

T lymfocyty se stávají většími, uvolňují lymfokiny a jimi dochází ke 

stimulaci B lymfocytů. B lymfocyty začínají produkovat protilátky a stimulují 

makrofágy. Existují i tzv. NK buňky. Jsou to lymfocyty, které přímo zabíjejí 

buňky, na jejichž povrchu je specifický antigen. 
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B lymfocyty se po setkání s antigenem také zvětšují. Poté se mění v buňky 

plasmatické a začínají produkovat specifické protilátky, imunoglobuliny typů G, 

M, A, E, D. 

1.2 Slezina (lien) 

Slezina se nachází intraperitoneálně v levé klenbě brániční, v rozmezí 9. - 

11. žebra a je označována jako hemolymfatický orgán. Je to z důvodu jejího 

zapojení do systému krevních cév s tím, že zároveň má i složku lymfatickou a 

retikuloendotheliální. 

U dospělých má v průměru délku 12 cm, šířku 7 cm a je tlustá 3-4 cm. 

Hmotnost je přibližně 80-300 g. Vše je závislé na množství krve, která je ve 

slezině momentálně obsažená. (1) 

Zvětšenou slezinu můžeme pozorovat po jídle a v klidu. Naopak k jejímu  

zmenšení dochází při hladovění a při práci. 

1.2.1 Mikroskopická stavba sleziny 

Mikroskopicky můžeme slezinu rozdělit na bílou a červenou pulpu. 

Bílá pulpa je nahromadění lymfocytů, které tvoří lymfatickou periarterielní 

pochvu a lymfatické folikuly. V porovnání s ostatními lymfoidními tkáněmi jsou 

ve slezině více zastoupeny B lymfocyty. 

Červená pulpa se skládá z retikulárních vláken a mezi nimi jsou uloženy 

lymfocyty, makrofágy, granulocyty a erytrocyty. 

Mezi bílou a červenou pulpou se nachází tzv. marginální zóna.  

1.2.2 Funkce sleziny 

Hlavní funkcí sleziny je filtrace krve. Filtrace krve je spuštěna vylitím krve 

extravaskulárně do marginální zóny a do červené pulpy. Zde dochází k odstranění, 

zpracování popřípadě uložení látek, které tělo nepotřebuje nebo ho dokonce tyto 

látky poškozují. Makrofágy fagocytují bakterie a viry. Další funkcí sleziny je 

funkce obranná. Ta je dána především přítomností T a B lymfocytů v bílé pulpě.  

V období fetálním je slezina i hemopoetickým orgánem. 
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Slezina má také svou funkci jako rezervoár krve.  Je schopna v případě 

potřeby uvolnit až 200 ml krve během jedné minuty. (1) 

1.3 Brzlík (thymus) 

Stavbou se jedná o lymfoepiteliální orgán. Je zařazen do lymfatického 

systému.  

Povrch thymu kryje jemná kapsula. Ta vysílá do thymu septa a dělí ho na 

nepravidelné lalůčky. Na každém lalůčku můžeme rozlišit zevní zónu – kůru a 

zónu vnitřní – dřeň.  

V thymu se nachází lymfocyty.  Jsou označovány jako thymocyty – T buňky 

– T lymfocyty. Uloženy jsou převážně v kůře. Tyto lymfocyty pocházejí původně 

z kostní dřeně a krevní cestou se poté dostaly do thymu. T lymfocyty odpovídají 

za buněčnou imunitu. Jsou schopny rozpoznat antigen na těle cizí nebo i vlastní 

buňky. 

1.3.1 Funkce thymu 

Mezi hlavní funkce thymu patří diferenciace lymfocytů do různých tříd T 

buněk a udržení jejich dostatečného množství v cirkulaci. Zároveň i v periferních 

lymfatických orgánech.  

Thymus má také funkci sekreční. Jde především o tvorbu různých faktorů a 

hormonů, které regulují produkci lymfocytů, jejich aktivitu a diferenciaci.  

V období fetálním je sídlem hemopoesy.  

1.4 Lymfatické uzliny 

Uzliny jsou opouzdřené shluky lymfoidních buněk. Společně s 

lymfatickými cévami tvoří lymfatický systém. U člověka jsou uspořádány v 

řetězcích. Je v nich soustředěno téměř veškeré množství tělesných lymfocytů. 

Uzliny mají oválný nebo ledvinový tvar o velikosti 1 mm až 3 cm. Na jejich 

povrchu se nachází hladké bělavé pouzdro. V jednom místě je na pouzdře 

prohlubeň tzv. hilus nodi lymphatici. Zde do uzliny vstupují a zároveň vystupují 
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krevní cévy a vystupuje zde lymfatická céva. Na opačném pólu uzliny do ní 

vstupují četné mízní vasa afferentia. 

Uzliny, do kterých se sbíhají lymfatické cévy určité krajiny, se nazývají 

regionální uzliny. Příslušná oblast je jejich tributární oblastí. 

1.4.1 Stavba lymfatické uzliny 

Na povrchu uzliny je pouzdro složené převážně z kolagenních vláken a s 

malým množstvím elastických vláken. Z onoho pouzdra vystupují do nitra uzliny 

radiální trámce. Z trámců odstupují retikulární vlákna a cípaté buňky. Oka sítě 

retikula jsou buď vyplněna lymfocyty, nebo jsou prázdná.  

1.4.2 Funkce lymfatické uzliny 

Hlavní funkcí lymfatické uzliny je funkce filtrační. Uzlina je účinný filtr pro 

bakterie a částečky, které se nachází v aferentní lymfě. Retikulum se stává matricí 

pro uchytávání makrofágů a dendritických buněk. Ty jsou důležité pro 

nespecifickou filtrační funkci lymfatické uzliny, ale i pro účinné předání antigenu 

příslušnému druhu lymfocytu. 

Další funkce uzliny jsou funkce imunobiologická tj. produkce lymfocytů a 

další funkcí aferentních cév střeva a mesenteriálních uzlin je transport a 

vstřebávání tuků do krve. 

1.5 Mízní cévy 

Morfologicky lze mízní cévy rozdělit na mízní kapiláry, sběrné mízní cévy – 

kolektory a velké mízní kmeny. Často probíhají v doprovodu nervů a krevních 

cév. Směr toku lymfy je v kolektorech určen chlopněmi. Pro pohyb lymfy je 

nejdůležitější kontrakce hladké svaloviny ve stěně lymfatických cév. Pokud dojde 

k uzávěru lymfatických cév nebo uzliny nádorem, operací, ozářením, dochází ke 

stagnaci lymfy s následným rozšířením lymfatických cév a nedomykavostí 

chlopní a může vzniknout otok příslušné svodné oblasti tzv. lymfedém. 

Mízní cévy a uzliny jsou nazývány dle spádových oblastí, nebo místa 

výskytu např. lymfatické cévy a uzliny hlavy a krku. Následně ústí do hlavních 
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mízních kmenů, ductus thoracicus a truncus lymfaticus dexter, které ústí do 

pravého i levého soutoku velkých žil – vena subclavia a vena jugularis interna. 
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2. Maligní lymfomy 

2.1 Definice a histologická klasifikace 

Lymfomy jsou nádory z lymfatické tkáně (nádory lymfatických uzlin a 

mimouzlinové lymfatické tkáně). (3) 

Z historického vývoje je jejich základní rozdělení na Hodgkinův lymfom a 

ostatní lymfomy, které řadíme do skupiny nehodgkinských lymfomů. 

Všechny jednotky jsou WHO klasifikací definovány nejen svojí morfologií, 

ale také svým fenotypem, příslušností k vývojové B-, T-, nebo NK- lymfocytární 

linii. (3) 

2.2 Etiologie a epidemiologie lymfomů 

Etiologie onemocnění většiny lymfomů není známá. Je ale známo, že 

nehodgkinské lymfomy se vyskytují častěji ve spojení s chronickými 

autoimunitními nemocemi (celiakie, revmatoidní artritida). Známá je také 

souvislost mezi hepatitidou C a vznikem splenického či velkobuněnčného 

lymfomu. 

Riziko vzniku lymfomu výrazně zvyšuje také imunosupresivní terapie.  

Incidence nehodgkinských lymfomů se zvyšuje s věkem. (3) 

2.3 Klinické příznaky maligních lymfomů 

2.3.1 Nebolestivá periferní lymfadenopatie 

Často pacienti přicházejí proto, že si nahmatají zvětšující se uzlinu na krku, 

v podpaží, v tříslech, která je nebolestivá. 

U agresivních a vysoce agresivních lymfomů nedochází ke spontánní regresi 

a uzliny se rychle zvětšují.  

Lymfadenopatie může nabývat velkých rozměrů. V periferních oblastech 

může být patrná i prostou aspekcí. Dosáhne-li patologická masa v největším 

rozměru 10 a více cm, nazýváme ji „bulky disease“. (3) 
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2.3.2 Lymfadenopatie mediastinálních či abdominálních uzlin 

Agresivní a vysoce agresivní typy lymfomů se často projevují velkými 

masami v předním mediastinu. To poté způsobuje pulmonální či kardiální obtíže, 

pocity tlaku na hrudi, dráždivý kašel a postupně až syndrom horní duté žíly.  

Uzliny v oblasti břicha se mohou dlouho nepozorovaně zvětšovat. Nemusí 

tak působit klinické potíže po delší dobu. Příznaky břišní lymfadenopatie se 

obvykle objeví až útlakem orgánů uložených v retroperitoneu nebo v dutině břišní 

např. neprůchodností střeva. 

2.3.3 Primárně mimouzlinové lymfomy 

Agresivní lymfomy začínají zhruba asi v 30% v mimolymfatických tkáních 

a orgánech. Nejčastějšími místy bývá trávicí ústrojí, kůže, kostní dřeň, paranazální 

dutiny, štítná žláza, CNS, a také varlata. (3) 

2.3.4 Splenomegalie, hepatomegalie, osteolytická destrukce skeletu  

Slenomegalie, méně často hepatomegalie vznikají na podkladě infiltrace 

orgánu lymfomem. 

Infiltrace kostní dřeně je velmi častá, k osteolýze dochází poměrně vzácně. 

2.3.5 Méně časté příznaky lymfomů 

Mezi vzácnější projevy lymfomů můžeme zařadit plicní infiltrace, pleurální 

či peritoneální výpotek a výjimečně vznik chylothoraxu.  

Je možné také primární postižení trávicího ústrojí. Symptomy pak 

odpovídají dané postižené části. 

2.3.6 Systémové příznaky 

Systémové příznaky jsou způsobeny cytokiny, které produkují maligní 

buňky. Jako tzv. „B symptomy“ je definována zvýšená teplota či horečka nad 

38°C neinfekčního původu, váhový úbytek větší než 10% za 6 měsíců, noční 

pocení. 
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Dalšími systémovými příznaky, které se neřadí mezi „B symptomy“, mohou 

být patologická únava nebo svědění kůže. Při masivní infiltraci kostní dřeně, 

dochází k redukci krvinek v periferní krvi. (3) 

2.4 Stanovení diagnózy 

Zásadní pro správné stanovení diagnózy je exstirpace postižené uzliny 

respektive uzlin, vzorku postižené tkáně či orgánu a jejich zhodnocení patologem. 

Patologové doporučují odebrat pokud možno více uzlin. 

Histologické hodnocení a zařazení jednotky podle terminologie WHO 

klasifikace je založeno na třech pilířích: klasické morfologii, imunohistochemii a 

imunofenotypizaci, u některých jednotek na průkazu typických cytogenetických 

změn, translokací. (3) 

Například u 28 % případů difúzních velkobuněčných B-lymfomů je 

přítomna translokace t (14;18) (q32;q21), která spojí bcl-2-gen na chromosomu 18 

s oblastí genů těžkých řetězců imunoglobulinů na chromosomu 14. Výsledkem je 

zvýšení exprese bcl-2-genu, což způsobí rezistenci buněk na apoptózu. (3) 

Zároveň se stanovením histologického typu lymfomu je nutné stanovit 

rozsah nemoci. Rutinně se provádějí následující vyšetření:  

 vyšetření periferních uzlin palpací, popřípadě sonografií či CT vyšetřením 

 vyšetření mediastinálních, abdominálních a pánevním uzlin metodou CT 

 FDG-PET (fluorodeoxyglukózová pozitronová emisní tomografie) v 

kombinaci s PET-CT 

 biopsie kostní dřeně 

 při podezření na infiltraci skeletu, lze provést scintigrafii a MR vyšetření 

skeletu 

 vyšetření mozkomíšního moku v případě rizika postižení CNS 

Na rozdíl od solidních nádorů se u lymfomů nepoužívá TNM klasifikace, ale 

klasifikace pojmenovaná podle místa svého vzniku, Ann Arbor.  
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2.5 Terapie lymfomů 

To, jaký léčebný způsob bude zvolen, závisí na třech základních 

informacích: histologický typ lymfomu, klinické stadium – tj. míře rozšíření a 

komplexu prognostických faktorů. (3) 

Léčebné postupy můžeme v podstatě rozdělit do tří kategorií. 

2.5.1 Terapie nízce agresivních lymfomů 

Lymfomy zařazené do této kategorie velmi pomalu proliferují. Tyto 

lymfomy velmi dobře reagují na cytostatickou léčbu zmenšováním uzlin a 

vymizením příznaků. Chemoterapie má tedy potenciál navodit dlouhodobé 

bezpříznakové období, nicméně nemoc po čase opět obnoví svoji aktivitu a 

vyžaduje další léčbu. (5, 10) 

Pro většinu nízce agresivních chorob platí, že chemoterapie se zahajuje až 

při klinicky zjevných příznacích.  

Léčebná schémata používaná pro tyto nemocné obsahují obvykle alkylační 

cytostatikum, cytostatikum ze skupiny vinca alkaloidů, antracyklinů, tzv. CHOP. 

V případě B-lymfomů, kterých je většina, také monoklonální protilátku anti-CD20 

(rituximab, firemní název MabThera). (4, 10) 

Pacient musí vždy být po ukončení terapie kontrolován s cílem včas odhalit 

relaps nemoci případně pozdní nežádoucí účinky terapie. 

2.5.2 Terapie agresivních a vysoce agresivních lymfomů 

Na rozdíl od nízce agresivních nemocí se má léčba agresivních a vysoce 

agresivních nemocí zahájit co nejdříve. S tím souvisí i důležitost co nejčasnějšího 

stanovení diagnózy.  

Léčebná schémata jsou obvykle alkylační cytostatikum (cyklofosfamid), 

antracyklin, často vinkristin, pravidelně glukokortikoidy a opět v případě B-

lymfomů také monoklonální protilátku anti-CD20, režim R-CHOP. (5, 10) 

Při nedostatečné léčebné odpovědi nebo při relapsu nemoci se používá 

záchranná terapie následovaná vysokodávkovanou chemoterapií s autologní 
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transplantací periferních kmenových buněk. Nejlépe po dosažení remise 

onemocnění. Součástí léčby může být i radioterapie. 

2.5.3 Sledování po terapii 

Po ukončení léčby musíme zhodnotit léčebnou odpověď. Zda bylo dosaženo 

tj. kompletní remise nebo parciální remise, stabilizace nemoci či došlo k další 

progresi nebo relapsu. 

Ke zhodnocení se používají CT, PET-CT, opakované histologie z 

postižených míst, trepanobiopsie, metody imunocytologie a molekulární biologie. 

Důležité je také fyzikální vyšetření pacienta, sledování laboratorních markerů. 

2.6 Prognóza 

Prognóza je vždy dána histologickým typem lymfomu, mírou postižení 

organismu a komplexními prognostickými faktory. 

Nejčastějším typem nehodgkinova lymfomu je difúzní velkobuněčný B-

lymfom. U tohoto onemocnění se v současnosti při správném použití nových 

léčebných postupů pohybuje přežití v pěti letech od stanovení diagnózy kolem 

70%, přičemž v prognosticky nejpříznivější skupině nemocných přežívá 5 let více 

než 90% pacientů. (3) 
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3. Difúzní velkobuněčný B-lymfom 

3.1 Definice 

Jako definici velkobuněčného difúzního B-lymfomu (Diffuse Large B-Cell 

Lymphoma, DLBCL) můžeme označit neoplazii velkých lymfoidních buněk z B 

řady. Postihuje uzliny nebo extranodální tkáně difúzní infiltrací. (6) 

Jedná se o nejběžnější agresivní B-lymfom, který může být díky moderním 

diagnostickým metodám rozdělen na další subtypy. (7) 

3.2 Etiopatogeneze 

Příčina vzniku tohoto lymfomu není známá. Může vznikat de novo, pak jej 

nazýváme primární, nebo progresí, respektive transformací z jiných 

lymfoproliferativních chorob, pak jej nazýváme sekundární. Svou roli může hrát 

snížení imunita pacienta, respektive infekce virem Epsteina-Baarové. (6) 

3.3 Klinický obraz 

Až 40% DLBCL vzniká v extranodálních tkáních – zažívací trakt, kosti, 

slezina, slinné žlázy, štítná žláza, ledviny, játra, nadledviny. Některé typy 

postihují i kůži. (6) 

Příznaky onemocnění jsou podobné jako u ostatních nehodgkinských 

lymfomů. Popsány byly výše. 

Histologicky se lymfom skládá z velkých neoplastických lymfoidních 

buněk. Dělí se na několik morfologických variant: centroblastický, 

imunoblastický, anaplastický, plazmablastický, primární CNS lymfom (Primary 

Central Nervous System Lymphoma, PCNSL), primární kožní lymfom dolní 

končetiny, EBV+lymfom vyššího věku. (7) 
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3.4 Současná klasifikace DLBCL – nové diagnostické metody 

Podle zatím poslední verze WHO klasifikace z roku 2008 se DLBCL dělí na 

řadu podtypů, variant, klinicko-patologických podjednotek včetně přechodných 

typů mezi DLBCL a jinými klinickými entitami. (8) 

V éře po zavedení monoklonálních protilátek znamenalo zásadní změnu v 

přístupu k diagnostice DLBCL jejich zkoumání na základě profilů genové 

exprese. Za pomoci genové exprese na úrovni mRNA studované pomocí tzv. 

microrays je možno rozdělit difúzní velkobuněčné lymfomy na dvě podskupiny 

podle buněčného původu (cell of origin – COO): lymfom podobný B buňkám z 

germinálního centra a lymfom podobný aktivovaným B lymfocytům. Tento 

přístup rovněž vedl k potvrzení postavení primárního mediastinálního B lymfomu 

jako zvláštní klinické jednotky, a konečně vedl i k molekulární definici tzv. 

lymfomů „šedé zóny“. (8) 

Microrays se však ukázaly jako nepoužitelné v běžné klinické praxi 

vzhledem ke své technické náročnosti a potřebě čerstvě zmražené tkáně. Podařilo 

se vytvořit zjednodušený šestigenový model. Zde je genová exprese určována z 

archivních parafínových vzorků pomocí PCR. 

V praxi se ukázalo schůdné zjišťování proteinové exprese pomocí 

imunohistochemie.  

Je nutné také zmínit, že v současné době existuje ještě jeden způsob dělení 

DLBCL na základě genové exprese, a to pomocí tzv. stromální signatury. Jedná se 

o určování genové exprese na základě nádorového mikroprostředí. Tento způsob 

má rovněž prognostický význam. 

3.5 Současný standard léčby DLBCL 

Prognóza pacientů s DLBCL je již po déle než 20 letech stanovována 

pomocí mezinárodního prognostického indexu (IPI). IPI se ukázal jako užitečný i 

při určování prognózy relabujících a refrakterních DLBCL, alespoň v éře před 

zavedením nyní zásadního léku rituximabu. 

V současné době je standardem léčby pro všechny pacienty s DLBCL, bez 

ohledu na věk a počet nepříznivých prognostických faktorů, režim s rituximabem 
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a antracykliny, přičemž studie neprokázaly, že jakýkoli režim by byl lepší než R-

CHOP (kombinace rituximabu a chemoterapie CHOP-cyklofosfamid, 

doxorubicin, vinkristin a prednison) podávaný v třítýdenních intervalech. 

Ve studiích zabývajících se mladšími rizikovými pacienty nebyl prokázán 

přínos vysokodávkované léčby v kombinaci s podporou autologních krvetvorných 

buněk. (8) 

3.5.1 Nové léčebné metody 

Léků, které navazují na výše uvedené poznatky z biologie DLBCL, je v 

současné době několik desítek. Jako příklad uvádím některé z nich.  

 

Lenalidomid 

Jedná se o imunomodulační agens aktivující T lymfocyty a NK buňky. 

Kromě toho blokuje angiogenezi a má přímý protinádorový účinek. 

 

Bortezomib 

Inhibitor proteazomu či dráhy ubikvitin-proteazomu. Nyní se již používá. 

 

Léky ovlivňující dráhu B buněčného receptoru (BCR) 

Signalizace pomocí buněčného receptoru je základní mechanismus přežití 

normálních a nádorových B buněk. 

U značného množství počtu DLBCL je tento receptor konstitučně aktivován.  

Z BCR blokátorů jsou zatím v klinické praxi u různých druhů lymfomů 

užívány čtyři – blokátor Syk kinázy fostamatinib, blokátor Brutonovy kinázy 

(BTK) ibrutinib , blokátor PI3-kinázy idelalisib a blokátor mTOR temsirolimus. U  

DLBCL se z těchto jeví neperspektivnější ibrutinib. 

3.5.2 Transplantace krvetvorné tkáně 

Dříve užívaný termín transplantace kostní dřeně, nyní transplantace 

krvetvorných kmenových buněk, je v některých případech jedinou nadějí pro 
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nemocného, a pokud se nenajde vhodný dárce mezi příbuznými, hledá se v 

registru dárců kostní dřeně. 

Můžeme se setkat s několika druhy transplantací. Jedná se o transplantaci 

autologní, syngenní a alogenní.  

Autologní transplantace je transplantace vlastní kostní dřeně nebo 

kmenových krvetvorných buněk. Principem této metody je odběr zdravé vlastní 

kostní dřeně nebo kmenových krvetvorných buněk, v první kompletní remisi 

onemocnění. Pokud terapie nádorového onemocnění není dostatečně účinná a 

dochází k relapsu onemocnění, podávají se vysoké dávky dávky chemoterapie 

nebo ozáření. V tomto případě dochází k likvidaci nejen nádorových buněk, ale 

také krvetvorné tkáně, tzv.myeloablativní režim. Poté se provede autologní 

transplantace dříve odebraných krvetvorných buněk, která vede k obnově funkční 

krvetvorné tkáně.  

Syngenní transplantace znamená, že dárcem krvetvorných buněk je 

jednovaječné dvojče pacienta. 

Alogenní transplantace je podání kostní dřeně nebo periferních 

krvetvorných buněk od cizího dárce (příbuzný, či nepříbuzný). Tento způsob 

léčby se volí v případě, kdy kostní dřeň po podání prvotní chemoterapie je stále 

poškozena nádorovým onemocněním. 

Odběr krvetvorných buněk lze v praxi realizovat třemi způsoby: odběr 

kostní dřeně, odběr krvetvorných buněk z periferní krve a darováním pupečníkové 

krve. 

Takto odebrané krvetvorné buňky jsou uloženy ve speciálních vacích a 

kontejnerech a mohou být dlouhodobě skladovány při teplotě -196°C. (12) 

3.6. Prognóza 

Mezi klasické nepříznivé prognostické znaky patří vysoká hladina LD 

(laktátdehydrogenázy), která koreluje s proliferační rychlostí maligních buněk, a 

také beta2-mikroglobulin. 

Podobně jako u mnoha maligních krevních chorob jsou i pro maligní 

lymfomy stanoveny prognostické indexy. Pro difúzní velkobuněčný lymfom je to 
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mezinárodní prognostický index (International Prognostic Index, IPI). Umožňuje 

stratifikovat nemocné do rizikových skupin, s nimiž souvisí pravděpodobnost 

přežití pro jednotlivé diagnózy. Tato stratifikace pak umožňuje diverzifikovat a 

optimalizovat léčebné schéma pro konkrétního pacienta. (9) 

Nový a nákladnější směr pro stanovení prognózy maligních lymfomů je 

analýza genové exprese s použitím DNA mikroarray technologie. Tyto metody 

umožnily z diagnostické jednotky difúzní velkobuněčný B-lymfom odštěpit tři 

prognosticky rozdílné jednotky: 

 lymfomy odpovídající zárodečnému centru B-buněk (GCB) 

 lymfomy odpovídající aktivovaným B-buňkám (ABC) 

 a nově byl identifikován třetí typ (type 3). 

První typ je spojen s nejlepší prognózou. Jaké klinické dopady bude mít toto 

prognostické třídění, ukáží až další roky. (9) 
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4. Kazuistika 

4.1. Historie onemocnění pacientky 

U pacientky byl v květnu roku 2015 diagnostikován difúzní velkobuněčný 

B-lymfom – primární lymfom CNS s vícečetným ložiskovým postižením a s 

oboustranným nitroočním postižením. Pro zlepšení očního nálezu absolvovala 

pacientka dvakrát aplikaci Metotrexátu nitroočně. Na základě této aplikace se u 

pacientky objevila jako komplikace mírná renální insuficience již po prvním cyklu 

Metotrexátu.   

V období od října roku 2015 do ledna roku 2016 byl pacientce ve čtyřech 

cyklech podán R-MATRIX=Rituximab (neboli Mabthera), Metotrexat, Cytosin 

arabinosid a Thiotepa (16. 10. 2015, 6. 11. 2015, 1. 12. 2015 a 2. 1. 2016). Dle 

kontrolních vyšetření u pacientky došlo již po druhém cyklu terapie ke zmenšení 

ložisek. Po čtyřech cyklech nastala kompletní remise onemocnění. Na základě 

toho byla dne 14. 12. 2015 u pacientky provedena separace periferních krevních 

buněk.  

21. 1. 2016 je pacientka přijímána na I. interní kliniku transplantační 

oddělení (JIP) k provedení autologní transplantace krvetvorných buněk. Tento 

převod proběhl za hospitalizace 29. 1. 2016, a to bez komplikací.   

Ode dne +7 (tyto dny jsou počítány ode dne převodu krvetvorných buněk) 

tzn. 4. 2. 2016, byl podáván G-CSF (faktor stimulující granulocytární kolonie). 

Stav byl komplikován od dne +5 febrilní neutropenií, tzn. 2. 2. 2016. 

Antibiotická terapie byla nastavena dle antibiotického centra, a to Fortum a 

Mycamine (byla to změna z důvodu na Fluconazol rezistentní Candidu glabratu). 

Vzhledem k tomu, že se u pacientky objevil výrazný kašel, prodělala 4. 2. 2016 

HRCT plic. Nebyla však prokázána žádná zánětlivá infiltrace a bylo doporučeno 

podávat inhalačně Amfotericin (fungicidní antimykotikum). 5. 2. 2016 došlo k 

výraznému zhoršení mukositidy a stále přetrvávají febrílie. Proto bylo nasazeno 

nové antibiotikum-Vancomycin. Od 6. 2. 2016, kdy došlo ke skokovému vzestupu 

CRP, byla eskalace ATB na Meronem. V noci z 6. na 7. 2. 2016 došlo k 
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výraznému zhoršení stavu, trvají kontinuální febrilie, znovu nárůst CRP (více než 

300). Pacientka potřebovala oxygenoterapii. Pacientce byla na RTG S+P 

diagnostikována bronchopneumonie. Respirační insuficience stále progredovala, 

na čemž mohla mít podíl i hyperhydratace. Nakonec je 8. 2. 2016 provedena na 

oddělení TROD výměna invazivních vstupů (nové zavedení CŽK a arteriální 

kanyly). Permanentní močový katetr byl pacientce ponechán. Byl zaveden 7. 2. 

2016. Vzhledem ke stále progredující respirační insuficienci byla pacientka 8. 2. 

2016 po domluvě přeložena na KARIM RES UP ve VFN. 

 Hematoonkologem bylo doporučeno podávat krevní deriváty 

deleukotizované a ozářené vzhledem ke stavu po transplantaci. Dále pokračovat v 

podávání Neupogenu = G-CSF (až do hladiny leukocytů > 4 respektive neutrofilů 

> 2). Provedena znovu změna antibiotik.  

4.2 Den přijetí na RES UP 

4.2.1 Status praesens při přijetí (lékařský) 

Subjektivně je s pacientkou pro dušnost obtížná komunikace. Nic ji nebolí. 

Objektivně: bez sedace, při vědomí, výrazná dušnost DF cca 30/minutu, 

plně v kontaktu, výzvě vyhoví, svalová síla 3/5, bez ikteru, bez cyanózy i bez 

známek krvácení. Výživa přiměřená. Hydratace klinicky nižší. 

Hlava: bulby ve středním postavení, zornice isokorické s fotoreakcí +2/+2, 

skléry bílé, spojivky růžové, uši i nos bez výtoku, dutina ústní i jazyk s hnědými 

krustami, jazyk plazí středem, bez chrupu. 

Krk: karotidy tepou symetricky, bez šelestu, náplň krčních žil nezvýšená, 

thyreoidea + uzliny nezvětšeny. Anteflexe volně. CŽK via vena jugularis l. sin., 

okolí zavedení klidné. 

Hrudník: klene se symetricky, dýchání poslechově sklípkové, vlevo 

bazálně chrůpky, vlevo dorzobazálně spíše trubicové dýchání, ventilace spontánní 

s O2 maskou, SpO2 kolem 80%, expektorace šedavého sputa. 

Oběh: sinusová tachykardie s četnými síňovými extrasystolami, frekvence 

okolo 130´, periferie je dobře plněná, teplá, kapilární návrat 2s. 
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Břicho: měkké prohmatné, palpačně bez hmatné rezistence, bez známek 

peritoneálního dráždění, játra ani slezina nejsou hmatné, bez peristaltiky, per 

rectum nevyšetřována. 

Diuréza: PMK odvádí čirou moč 

Končetiny: DKK bez otoků, bez známek zánětu, lýtka volně prohmatná 

Laboratoř: mírná anémie, trombocytopénie 

EKG: bez známek koronární ischémie 

Orientační ultrazvuk: pleury bilaterálně bez výpotku či PNO, VCI v 

inspiriu zcela kolabující 

 

Plán: neinvazivní ventilace popřípadě intubace a UPV, dále dle nálezu při 

TTE volumoterapie, podávat dále Neupogen, častější kontroly krevního obrazu, 

dle ATB centra pokračovat v podávání Linezolid další 3 dny k překrytí nástupu 

Tygacilu. 

4.2.2 Ošetřovatelská anamnéza – příjmová (intenzivní péče) 

Pacientka D. M., narozená v roce 1948, byla přijata na RES UP 8. 2. 2016  

v 15:09 z I. interní kliniky TROD. Má podepsaný souhlas s hospitalizací. Jeho 

originál je uložen na I. IK TROD.  

Výška 158 cm, váha 75 kg vypočítané BMI je 30.  

Fyziologické funkce při přijetí: arteriální tlak 143/58 mmHg (83), P 130´ 

(sinusová tachykardie), SpO2 85%, TT 36,0°C 

Osobní anamnéza: chronická žilní nedostatečnost DKK, 

hypercholesterolémie, obezita, arteriální hypertenze (nyní bez medikace) 

Operace: v roce 2008 cholecystektomie 

Úrazy: 0 

Rodinná anamnéza: otec zemřel v 85 letech stářím, matka zemřela v 93 

letech stářím, sourozenci 2, bratr narozen 1952 se léčí s astmatem, sestra narozená 

1947 zdravá, 2 děti (syn a dcera) obě zdravé, 4 vnuci-zdraví 

Gynekologická anamnéza: každý rok gynekologická prevence včetně 

mamografie 
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Sociálně-pracovní anamnéza: nyní ve starobním důchodu, dříve 

vychovatelka, bydlí s manželem v rodinném domě 

Alergie Ajatin, lékovou alergii neudává 

Vědomí: GCS 15, pacientka je plném kontaktu s dobrou verbální odpovědí. 

Je orientovaná místem, časem i osobou. Na lůžku je částečně soběstačná. 

Dýchání: spontánní přes kyslíkovou masku s rezervoárem, frakce kyslíku je 

1,0 a průtok 12 litrů O2 za minutu, počet dechů je 30-35/minutu, dýchání je 

obtížné, pacientka je mírně zchvácená. Saturace krve kyslíkem se pochybovala 

mezi 85-89%. Z toho důvodu je poté pacientce naordinována neinvazivní 

ventilace pomocí masky. 

Oběh: oběhově pacientka stabilní arteriální tlak 143/58 mmHg (83), počet 

pulsů 130´, sinusová tachykardie. EKG bez významných změn. 

Vyprazdňování: ze dne 7. 2. 2016 má pacientka zavedený permanentní 

močový katetr. Množství hodinové diurézy se pohybovalo mezi 20-30 ml/hodinu. 

Moč byla s příměsí krve (hematurie). Vyprazdňování stolice probíhá dle slov 

pacientky pravidelně. Poslední stolice 8. 2. 2016. Konzistence stolice vodnatá a 

nazelenalé barvy. Není přítomna nauzea ani zvracení. 

Kůže: jsou přítomny změny na kůži ve smyslu opruzeniny v oblasti obou 

třísel. Jako terapie byl již na předešlém oddělení aplikován lokálně Clotrimazol. 

Významný handicap: zrakový, pacientka proto nosí brýle na dálku. Má 

také horní a dolní zubní protézu.  

Bolest: při příjmu pacientka bolest neudává. Na hodnotící škále NPRS 

(Numeric Pain Rating Scale) od 0 do 10 (0 žádná bolest, 10 nepředstavitelně silná 

a intenzivní bolest) pacientka udává 0. 

Dieta: nyní nic per os. 

Hodnocení rizika pádu: celkem 5 bodů (požíváme modifikovanou 

hodnotící škálu). Riziko pádu u této pacientky je vysoké. 

Riziko vzniku dekubitu: používáme hodnocení dle Nortonové. Součet 

bodů u pacientky při příjmu byl 16, což znamená vysoké riziko vzniku dekubitu. 
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5. Hlavní ošetřovatelské problémy 

U pacientky by se dalo najít a stanovit celou řadu ošetřovatelských 

problémů. Já si vybrala jako hlavní ošetřovatelské problémy febrilní neutropenii a 

péči o pacientku v pronační poloze. 

5.1 Neutropenie 

  Oslabení imunity je stav, kdy se pacient není schopen bránit proti infekci. 

Infekce jako taková je onemocnění způsobené mikroorganismy (jedná se o 

bakterie, viry, plísně, kvasinky či parazity). Tíži oslabené imunity nám v praxi 

indikuje především hodnota absolutního počtu neutrofilů z vyšetřovaného 

krevního obrazu. V poslední době se také stanovují hladiny imunoglobulinů v 

séru. 

Neutropenie je snížení počtu neutrofilních granulocytů pod 1 x 10
9
/l.  

Neutropenii můžeme dělit na lehkou kdy je hodnota neutrofilů pod 1 x 10
9
/l 

a je zde mírné riziko vzniku infekce. Dále máme neutropenii středně těžkou. 

Hladina neutrofilů je pod 0,5 x 10
9
/l. Je zde středně vysoké riziko vzniku infekce. 

A nakonec se můžeme setkat i s neutropenií velmi těžkou. U té je hladina 

neutrofilů pod 0,1 x 10
9
/l. U pacientů s takovou hladinou neutrofilů je velmi 

vysoké riziko vzniku infekce.(11) 

Riziko vzniku infekčních komplikací přímo úměrně stoupá s klesajícími 

hodnotami neutrofilů a délkou trvání neutropenie. Určitý podíl mají i ostatní 

rizikové faktory jako jsou: stav po splenektomii, invazivní vstupy, defekty kůže a 

sliznic, snížený počet lymfocytů a celkové vyčerpání organismu. Pro takto 

ohrožené pacienty se pak stává nebezpečná i běžná mikroflóra exogenního 

prostředí i organismy uvnitř vlastního těla. (12) 

Z důvodu již zmiňovaného nedostatku neutrofilů nevznikají u 

neutropenických pacientů klasické místní projevy zánětu. Velmi často je jedinou 

známkou infekce vzestup teploty na 38 °C. Toto spojení horečky s neutropenií se 

označuje jako febrilní neutropenie. Jedná se o nejzávažnější a život ohrožující 

komplikaci při útlumu krvetvorby. Infekce se při takovém stavu může během 

hodin vyvinout až do obrazu sepse a septického šoku. Je proto nutné okamžitě 
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zahájit terapii širokospektrými antibiotiky bez čekání na výsledky kultivačních 

vyšetření. Nejčastějším místem vzniku infekce u imunokopromitovaných pacientů 

je gastrointestinální trakt, vedlejší nosní dutiny, plíce, kůže a invazivní vstupy. 

(12) 

Mezi léčebná opatření u pacientů s febrilní neutropenií patří podávání 

antibiotik. Nejprve empiricky, tzv. naslepo. Později dle kultivačních vyšetření. 

Nejnebezpečnějšími jsou gramnegativní bakterie. Antibiotika se nejdříve podávají 

proti nim. Pokud stále přetrvávají  febrilie, přidávají se antibiotika proti 

grampozitivním bakteriím. Při stále pokračujících teplotách se navíc přidávají 

antimykotika, případně antivirotika nebo antiparazitika. Dále se mohou aplikovat 

růstové faktory (Neupogen, Zarzio, Tevagrastim) a imunoglobuliny, pokud 

pacient nemá dostatek vlastních. Nutné je také provádět korekci hodnot krevního 

obrazu podáváním transfúzních přípravků. Důležitá je dostatečná hydratace 

upravovaná dle bilance tekutin, případně hodnot centrálního žilního tlaku a 

krevního tlaku.  

Velmi důležitý podíl na prevenci a v péči o neutropenického pacienta má 

sestra. Rozvoj infekčních komplikací lze ovlivnit zavedením tzv. reverzní izolace, 

řadou preventivních opatření a dostatečnou informovaností pacienta a jeho 

blízkých.  

Sestra edukuje pacienta, personál i návštěvy o preventivních opatřeních. 

Umístí pacienta na pokoj, kde nejsou nemocní se zjevnými známkami infekce 

nebo kolonizovaní rezistentními mikroby. Používá osobní ochranné pomůcky, 

sleduje příznaky infekce, sleduje laboratorní výsledky, hlásí lékaři pozitivní 

hemokultury. Vše řádně zaznamenává do dokumentace. (12) 

U pacientů s oslabenou imunitou musíme věnovat zvýšenou pozornost a 

dodržovat jistá opatření při výběru, zpracování a konzumaci potravin. Doporučuje 

se konzumovat pouze UHT potraviny (Ultra High Temperature), což jsou 

potraviny sterilizované vysokou teplotou, pasterizované, vakuované. Používáme 

pouze kvalitní potraviny s neporušeným obalem a v záruční lhůtě. Strava by měla 

být konzumovaná vždy čerstvá, neměla by se přihřívat či znovu rozmrazovat. 

Velkou pozornost věnujeme hygieně při přípravě jídel a stolování. Obecně také 
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platí, že imunokompromitovaní pacienti by se měli vyhýbat stravě, kde hrozí 

výskyt plísní, hniloby, žluknutí, zkvašení. Maso by mělo být vždy tepelně 

upravené. Nevhodný je např. tatarský biftek. U ryb dbáme také na tepelné 

zpracování. Vyhýbáme se sushi, uzeným rybám. Nejsou vhodné mléčné výrobky 

jako acidofilní mléko, kefír, tvaroh a plísňové sýry. Ovoce a zelenina by mělo být 

vždy důkladně omyté a mělo by se jednat o ovoce či zeleninu, které se loupe. Dále 

je možné konzumovat kompoty a zeleninu sterilovanou či tepelně opracovanou. 

Co se týká pochutin. Tak je možné konzumovat např. sušenky bez náplně, 

piškoty, tvrdé bonbony. Nevhodné jsou jakékoliv zákusky, čokolády s ořechy atd. 

Nedílnou součástí stravy je také pitný režim. Nejvhodnější je pít balenou nebo 

převařenou vodu, konzervované džusy. Naopak je nutné se vyhýbat alkoholu, 

zrnkové kávě, sycené vodě a vodě z vodovodu. 

5.1.1 Febrilní neutropenie u mé pacientky 

 Febrilní neutropenie se u pacientky objevila již 5. den po autologní 

transplantaci krvetvorných buněk. Na oddělení TROD byl pacientce již od 

prvního dne transplantace aplikován subkutánně lék podporující dozrávání 

neutrofilů-Neupogen 48 MU v intervalu 24 hodin. Došlo k mírnému vzestupu 

neutrofilů-absolutní v krevním obraze (0,61x10
9
/l). I přes to byl pacientce na 

našem oddělení nadále aplikován Neupogen 48 MU. Během 2 dnů nastal u 

pacientky znovu pokles v počtu neutrofilů-absolutní (0,04x10
9
/l). 

Od samého počátku byla pacientce podávána antibiotika, antimykotika a 

antivirové léky.  

V den příjmu na ARO byly pacientce naordinovány z výše uvedených 

lékových skupin konkrétně tyto: Zyvoxid 600 mg i. v. ā 8 hodin. Ten byl dle 

doporučení antibiotického centra podáván pouze do třetího dne. Dále byl nasazen 

Tygacil 100 mg i. v. ā 12 hodin, Abelcet 400 mg v 500 ml glukózy 5% i. v. ā 24 

hodin. Jako premedikace před podáním této ordinace měl být pacientce podáván 

Dithiaden 1 mg i. v. a Hydrocortison 100 mg i. v. Jako poslední lék z těchto 

lékových skupin pacientka dostávala intravenózně podáván Herpesin 500 mg ā 24 

hodin. Tyto léky byly pacientce podávány v předem stanovených intervalech. 
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Kontinuálně jí byl ještě podáván Meronem 1 g v 50 ml F 1/1 rychlostí 8,4 ml/h. 

Ten měla pacientka naordinovaný již 3. den.  

9. 2. 2016 se v podávání naordinovaných léků pokračovalo. Došlo k jediné 

změně. Vzhledem k vyčerpání pacientky a z důvodu progredující dušnosti musela 

být ještě 8. 2. 2016 ve 23:20 hod zaintubována a napojena na umělou plicní 

ventilaci. Vzhledem k nově zajištěným dýchacím cestám orotracheální kanylou jí 

mohl být následně podáván i Fungisone-inhalační cestou aplikovaný 

amphotericin, v dávce 10 mg ve 2 ml aqua ā 8 hodin. Tyto léky standardně 

podáváme pacientům pouze nebulizací, tedy když jsou napojeni na dýchací 

přístroj a mají zajištěné dýchací cesty. Nepodáváme je inhalací pacientům, kteří 

mají pouze kyslíkové masky nebo dokonce kyslíkové brýle. Je to z toho důvodu, 

že se tento lék do plic dostane lépe při zajištěných dýchacích cestách nebulizací 

než při pouhé inhalaci. Dalším důvodem je i ochrana personálu před vdechováním 

par těchto léků, když pacient inhaluje. Při použití nebulizace ke vdechování těchto 

par personálem nedochází. 

10. 2. 2016 bylo stále pokračováno v podávání stejných léků, pouze byl 

vysazen již zmiňovaný Zyvoxid 600 mg. Ten měla mít pacientka pouze do třetího 

dne.  

11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2. nedošlo k žádné změně v antibiotické 

terapii. 

Vývoj neutropenie u pacientky byl následující: při příjmu na naše oddělení 

měla pacientka stále nízkou hladinu neutrofilů-absolutní (0,6 x10
9
/l). Během dvou 

dnů došlo i přes podávání Neupogenu 48 MU opět k poklesu na hladinu 

0,04x10
9
/l. Proto jsme stále pokračovali, dle doporučení oddělení TROD, v 

aplikaci růstového faktoru.  Dne 10. 2. 2016 byla hladina neutrofilů-absolutní 

0,97x10
9
/l. Od 10. 2. 2016 postupně docházelo k nárůstu počtu neutrofilů-

absolutní. Poslední den hospitalizace na našem oddělení měla pacientka hladinu 

neutrofilů-absolutní 4,52x10
9
/l. 

K monitoraci mikrobiálního osídlení a možnosti cíleného nasazení 

antibiotické, antimykotické či antivirové léčby, provádíme pravidelný screening 

pacientů. 
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U každého pacienta se při příjmu provádějí stěry, a to z oblasti nosu, krku a 

rekta. Dále se provádí odběr moče na mikrobiologické vyšetření a odběr sputa. 

Odběr sputa se provádí nejčastěji odběrem při bronchoskopii nebo se jedná o 

odsav získaný při odsávání pacienta sestrou. V některých případech, kdy jsou 

pacienti spontánně dýchající, se provádí odběr při vykašlání. Tyto odběry se 

pravidelně opakují, a to každé pondělí (kompletně odběr sputa, moče a stěrů), 

každý čtvrtek se provádí pouze odběr sputa a moče na mikrobiologické vyšetření. 

V pondělí se také provádí odběr na stanovení Aspergillus a Candida z krve a 

sputa.  

Pokud se jedná o hematoonklogické pacienty, jako je i případ mé pacientky, 

tyto odběry se provádějí i na mykologické vyšetření. 

U mé pacientky při příjmu dle ordinace nebyl proveden odběr všech vzorků 

vzhledem k tomu, že to proběhlo před překladem pacientky na oddělení TROD.  

Na našem oddělení se odebral pouze vzorek moče na antigeny pneumokoka a 

legionely. Také kontrolní stěry na chřipku. Obojí bylo dle výsledků negativní. 

Pravidelný screening dle určených dnů u ní probíhal. 

Ve všech dostupných publikacích se hovoří o provádění reverzní izolace 

pacientů.  

Na našem oddělení je tomu také tak. Jsou zde 4 boxy pro jednoho pacienta a 

3 boxy, kde mohou být hospitalizovaní 2 pacienti.  

Vzhledem k tomu, že z hematologické kliniky přijímáme pacienty poměrně 

často, jsme na specifický přístup k nim zvyklí. Tito pacienti se u nás objevují 

převážně v zimních měsících. Jedná se především o období chřipkové epidemie.  

Příjem pacienta z tohoto oddělení je nám většinou dostatečně předem 

ohlášen. Proto je možnost v případě potřeby udělat nějaké změny v rozložení 

pacientů na oddělení a přichystat pro hematoonkologického pacienta samotný 

box. Vždy se ale snažíme (pokud je to možné vzhledem k akutním příjmům na 

naše oddělení) mít na oddělení jeden box volný pro takovéto pacienty.  

V případě mé pacientky byl samotný box nachystán. Pacientka byla 

avizována s dostatečným předstihem.  
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Tento box se vždy označí na dveřích zvýšeným hygienickým režimem a 

provedou se potřebná opatření. Před box je přivezen stolek s osobními 

ochrannými pomůckami. Jedná se o nesterilní rukavice různých velikostí, ústenky, 

jednorázové pláště, čepice a lahvičku s dezinfekcí. Každý kdo vstupuje na box je 

povinen si obléknout plášť a použít i další ochranné pomůcky. Před opuštěním 

boxu se ochranné pomůcky sundávají a vhazují do infekčního odpadu na boxu. 

Hygiena rukou se provádí až mimo box. Důležité je tato opatření provádět nejen u 

personálu, který se o pacienta stará, ale i u návštěv, konziliárních lékařů a dalších, 

kteří na box vstupují. Neméně důležité je, aby se o pacienta staral i personál, který 

sám není nemocný. Na našem oddělení je zvykem při rozdělování pacientů mezi 

sestry před začátkem směny zjistit zda se sestra, která se bude starat o 

hematoonkologického pacienta, cítí zdravá. Pokud tomu tak není, je pacient 

svěřen jiné sestře.   

Za pacientkou na oddělení chodila na návštěvy pouze dcera. O stavu své 

matky věděla a byla již na reverzní izolaci zvyklá z její hospitalizace na TROD.  

Pokaždé jsme ji jako personál ještě jednou poučili o používání pomůcek. Při 

návštěvě se vždy oblékala do jednorázového pláště, brala si ústenku a na hlavu 

jednorázovou čepici. Rukavice dcera odmítala. Bylo to z důvodu neosobního 

kontaktu s matkou. Proto byl kladen větší důraz na důkladnou hygienu rukou a 

dezinfekci. Na návštěvu chodila dcera vždy obden. V den, kdy na návštěvu 

nepřišla, si informace o matce žádala telefonicky.  

Pacientce bylo při příjmu na oddělení naordinováno nic per os. Bylo to  

z toho důvodu, že nebyla vyloučena možnost intubace, tedy zajištění dýchacích 

cest. Pacientce nebyly podávány ani tekutiny vzhledem k tomu, že byla zhruba  

po hodině od příjmu napojena na neinvazivní ventilaci. Dle zkušeností na našem 

oddělení se toto opatření vyplácí. Pacienti poté nemají tolik sklony k pocitům 

nauzey a případně následnému zvracení.  

Na neinvazivní ventilaci byla pacientka napojena kontinuálně celkem  

6 hodin. Vzhledem k celkovému vyčerpání pacientky byla poté zaintubována. 

Pacientům po intubaci automaticky zavádíme nasogastrickou sondu do žaludku. 

Odpady z nasogastrické sondy u pacientky nebyly velkého množství (cca 80 ml za 
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24 hodin), ale vzhledem k nutnosti katecholaminové podpory oběhu nebyla 

pacientce nasazena enterální výživa. Již druhý den hospitalizace na našem 

oddělení jí byla lékařem naordinována parenterální výživa do centrálního žilního 

katetru. Jednalo se o SmofKabiven (1970 ml) do kterého byl přidán 1g Acidum 

ascorbicum a 1 ampule Cernevit (obsahuje 12 vitamínů rozpustných ve vodě a 

v tucích). Tento vak je tříkomorový a obsahuje aminokyseliny, glukózu a tukovou 

emulzi. Rychlost podávání byla zpočátku 60ml/hodinu později byla snížena na 40 

ml/hodinu. Rychlostí 40 ml/hodinu byla parenterální výživa aplikována po dobu 

ještě dalšího jednoho a půl dne. Poté byla zase rychlost zvýšena na 60 ml/hodinu. 

Od 5. dne hospitalizace (12. 2. 2016) byla ke SmofKabivenu naordinována ještě 

Glukóza 5% rychlostí 20 ml/hodinu. Nejprve byla podávána Glukóza 5% čistá 

(bez dalších léků). Dne 13. a 14. 2. 2016 bylo do Glukózy 5% přidáno 10 ml 

CaCl2 a po dobu obou dnů rychlost upravena na 40 ml/hodinu. Přidáním CaCl2 se 

lékaři snažili pacientce doplnit nedostatek ionizovaného vápníku. Jeho hladina 

byla v době nasazení této infuze 0,79 mmol/l. K mírné úpravě hladiny došlo.  

Parentrální výživa byla pacientce aplikována do centrálního žilního řečiště. 

Není u nás pravidlem, že bychom dávali kapat parenterální výživu do 

samostatného vstupu na katetru, jak uvádějí některé zdroje. Parentreální výživa 

většinou kape společně s inzulinem či léky k analgosedaci pacienta.  

Nutriční screening má na našem oddělení vždy na starosti lékař. Ten si dle 

potřeby může říci o radu nutričnímu terapeutovi. U všech pacientů na oddělení 

(tedy i této konkrétní pacientky) se provádí každé pondělí odběry k vyhodnocení 

nutričního stavu pacienta. Jedná se o celkovou bílkovinu, albumin, prealbumin, 

jaterní testy, triacylglyceroly a cholesterol.  

Důležité je také uvést péči o invazivní vstupy. Pacientka měla při příjmu 

zaveden centrální žilní katetr, arteriální katetr a permanentní močový katetr.  

Po zaintubování (8. 2. 2016 ve 23:20 hod) dále měla ještě endotracheální kanylu a 

nasogastrickou sondu. 

Centrální žilní katetr (CŽK) měla pacientka zavedený ve vena jugularis  

l. sin. Dle standardů našeho oddělení a nemocnice se provádí každý den kontrola 

místa vpichu a jeho okolí. Převazy se provádějí buď jedenkrát za 24 hodin, nebo 
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jedenkrát za 72 hodin. Záleží to na typu použitého krycího materiálu. Pokud se 

používá textilní krytí, je převaz indikován každý den. Pokud se jedná o krycí folii, 

je převaz doporučen až á 72 hodin. Při příjmu měla pacientka v místě zavedení 

CŽK textilní krytí. Po odlepení tohoto krytí jsem provedla řádnou dezinfekci 

místa vpichu a okolí. Místo vpichu ani okolí nebylo nijak zarudlé či jinak 

změněné. Na místo vpichu jsem poté nalepila krycí folii. A vše řádně 

zaznamenala do dokumentace. Vzhledem k tomu, že se stav pacientky horšil a 

bylo velmi pravděpodobné, že dojde v pozdějších hodinách k intubaci, byla krycí 

folie nejlepší volbou. Vydrží v místě nalepení až 72 hodin a pacientce tak 

nebudeme tolik dráždit kůži neustálým odlepováním a nalepováním textilního 

krytí. Dle zvyklostí našeho oddělení se u pacientů provádí pravidelně á 48 hodin 

výměna všech ramp a hadiček sloužících k podávání léků a infuzí. Provádí se také 

výměna monitorovacího setu, který slouží k měření arteriálního tlaku a 

centrálního žilního tlaku. Tato výměna je každých 7 dní. U pacientky jsem 

hadičky a rampu měnila během pobytu 4 krát. Poslední výměna proběhla poslední 

den její hospitalizace, kdy došlo také k výměně místa vpichu. Centrální žilní 

katetr byl 15. 2. 2016 přepíchnut do vena subclavia l. sin. Po zavedení nového 

CŽK se provedla také kontrola správnosti zavedení pomocí RTG S+P. Konec 

„starého“ CŽK z vena jugularis l. sin., byl odeslán po domluvě s lékařem na 

bakteriologické vyšetření. 

Ke kontinuálnímu měření invazivního tlaku nám slouží arteriální kanyla. U 

pacientky byla v době příjmu zavedena do arteria femoralis l. dx. Ta byla kryta 

Tegaderm folií. I přesto jsem provedla převaz stejným způsobem jako u CŽK a 

znovu na místo vpichu nalepila krycí folii. K výměně místa zavedení arteriální 

kanyly došlo 14. 2. 2016 z důvodu nefunkčnosti kanyly. Vzhledem k tomu, že 

pacientka byla polohována několik dnů do pronace a semipronace, nebylo v silách 

ošetřujícího personálu tomu zabránit. Nová arteriální kanyla byla zavedena do 

arteria brachialis l. sin. Současně s výměnou místa vpichu se vyměnil také 

monitorovací set. V místě zavedení nové kanyly se objevil hematom, o kterém byl 

lékař řádně informován, a vše bylo zaznamenáno do dokumentace. 
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Péče o permanentní močový katetr (PMK) také podléhá standardům. 

Pacientka měla zaveden PMK z předešlého oddělení. Konkrétně ze dne 7. 2. 2016. 

Nebylo tedy potřeba provádět jeho výměnu. Dle zvyklosti našeho oddělení 

provádíme pravidelný screening moče na bakteriologické vyšetření a také 

odebíráme 2x týdně moč CH+S. Péči o PMK věnujeme dostatek pozornosti. 

Provádí se vždy důkladné omytí a očištění cévky při celkové toaletě pacienta. 

Používám čistící pěnu a mokrou žínku. Po osušení PMK provádím ještě 

dezinfekci ústí močové trubice Octeniseptem či Skinseptmucosou roztokem. 

Stejně tak tomu bylo i u této pacientky. Toto vše se samozřejmě opakuje v případě 

jakéhokoliv znečištění i během dne.  

Nasogastrickou sondu (NGS) jsem zavedla pacientce až po intubaci. 

Jednalo se o velikost 16 Ch. Zavedena byla pravou nostrilou. K fixaci NGS jsem 

použila textilní náplast přímo určenou pro nasogastrické sondy. Vzhledem k dobré 

přilnavosti a kvalitnímu lepidlu na náplasti ji není potřeba měnit každý den. Stačí 

jedenkrát za 72 hodin. 

Péče o endotracheální kanylu (ETK) je také nezbytná. Pacientka byla 

zaintubována 8. 2. 2016 ve 23:20 hod endotracheální kanylou číslo 8. Hloubka 

zavedení byla 20 cm v koutku. U zaintubovaných pacientů je potřeba dodržovat 

především hloubku zavedení a pravidelnou změnu polohy ETK jako prevenci 

vzniku dekubitů. Součástí péče o ETK je také péče o dutinu ústní a rty. Změnu 

polohy ETK provádíme alespoň jedenkrát za 12 hodin. V případě 

hematoonkologických pacientů, kteří jsou mnohem více náchylní ke vzniku 

dekubitů a různým otlakům, se mi osvědčilo provádět změnu polohy ETK častěji 

(á 5-6 hodin). Někdy je dobré ponechat ETK i uprostřed úst. K ošetření rtů jsem u 

pacientky použila Infadolan mast. Ta udržuje dobrou hydrataci rtů. Na ošetření 

dutiny ústí u hematoonkologických pacientů používáme roztok Tantum Verde, 

nikoliv např. Corsodyl roztok. Tantum Verde roztok používáme z důvodu 

menšího podráždění sliznice dutiny ústní, dobrým dezinfekčním účinkům a 

částečným účinkům analgetickým. Dutinu ústní jsem u pacientky ošetřovala v 

pravidelných 2-3 hodinových intervalech. Vzhledem k neutropenii a přítomnosti 

mukositidy v dutině ústní, která je ranou plochou pro možný průnik infekce do 
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celého organismu, bylo potřeba ošetřovat dutinu ústní a polohovat endotracheální 

kanylu v kratších časových intervalech.  
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5.2 ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom) a pronační poloha 

5.2.1 ARDS - definice 

Jedná se o závažné onemocnění plic, které má stále i dnes vysokou 

mortalitu. Toto onemocnění je definováno jako difuzní buněčná dysfunkce 

plicního parenchymu. Tato dysfunkce je vyvolaná celkovou zánětlivou reakcí  

organismu na přímý nebo  nepřímý inzult. Mezi ty přímé inzulty patří například 

aspirace do dýchacích cest, plicní infekce či kontuze plic. Mezi nepřímé patří 

septický stav nebo polytrauma bez primárního poranění hrudníku. (13) 

5.2.2 Dělení a diagnostika 

První obecně akceptovaná a dlouhodobě užívaná diagnostická kritéria byla 

definována poprvé v roce 1993 a publikována v roce 1994 při Americko-evropské 

konsenzuální konferenci (AECC). (14) 

Kritéria obsahují čtyři základní body:  

1. rychlost (akutnost) nástupu onemocnění 

2. míru poruchy oxygenace bez ohledu na hodnotu použitého pozitivního 

tlaku na konci exspiria (PEEP) – rozdělení na ALI a ARDS dle hodnot 

indexu PaO2/FiO2 (Horowitzův index pod 300 ALI, pod 200 ARDS) 

3. typický RTG nebo CT nález plic a srdce 

4. nepřítomnost kardiální insuficience jako příčiny respiračního selhání (14) 

 

Aktuálně platná je tzv. Berlínská definice z roku 2011. Navázala na původní 

AECC kritéria a přinesla navíc definici akutnosti (vznik do jednoho týdne od 

známého inzultu anebo od nově vzniklých nebo zhoršujících se symptomů) a 

zvýraznění stratifikace. (15) 
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Berlínská definice (2011)  

 Lehké Středně těžká Těžká 

časové kritérium v průběhu jednoho týdne od známého inzultu nebo 

nová/zhoršující se respirační symptomatologie 

oxygenace PaO2/FiO2  

201-300 mmHg  

při PEEP/CPAP  

≥ 5cm H2O 

PaO2/FiO2 

≤ 200 mmHg 

při PEEP/CPAP 

≥ 5cm H2O 

PaO2/FiO2 

≤ 100 mmHg 

při PEEP/CPAP 

≥ 5cm H2O 

zobrazovací 

metody (RTG nebo 

CT) 

bilaterální infiltráty bilaterální infiltráty bilaterální infiltráty 

postihující alespoň 

3 plicní kvadranty 

původ plicního 

edému 

respirační selhání by nemělo být zcela vysvětlitelné 

kardiálním selháním nebo tekutinovým přetížením 

Tab. 1 zdroj: MÁCA, Jan. Selhání plic a možnosti podpory/náhrady plicních 

funkcí. Postgraduální medicína. 2016, 18(5), 491-499. 

5.2.3 Terapie 

V terapii ARDS jsou intervence farmakologické i nefarmakologické. 

Tyto intervence lze rozdělit na několik skupin podle charakteru a účelu 

použití: 

1. ventilační, souvisí s náhradou plicní funkce nebo zabraňují vzniku a 

redukují její možné komplikace. Jedná se především o symptomatickou 

náhradu plicní funkce (ventilace pozitivním přetlakem) a intervence k 

umožnění protektivní ventilace pronační poloha, inhalace NO, 

ECMO/ECCO2R, HFOV. 

2. neventilační, jedná se především o farmakoterapeutické a podpůrné 

intervence, určené k redukci plicního poškození a podpoře reparace 

plicního parenchymu. Patří sem kauzální řešení vyvolávající příčiny tj. 

nejčastěji ATB, tekutinový management-negativní bilance (pokud to jde), 

terapie zaměřená na podporu reparace, terapie komplikací ARDS a 

podpůrná terapie (drenáž fluidothoraxu, fyzioterapie, analgosedace). (14) 
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5.2.4 Pronační poloha 

Pacienti s ARDS jsou iniciálně v intenzivní péči umístěni vleže na zádech, v 

tzv. supinaci. Důsledkem patologických změn plicního parenchymu ve směru 

gravitačního působení dochází k rozvrstvení plicního parenchymu na dvě základní 

zóny: 1. ventrální (non-dependentní), 2. dorzální (dependentní), na jejich rozhraní 

se někdy popisuje třetí, přechodová, nehomogenní zóna. Non-dependentní oblasti 

jsou lépe ventilovány a hůře prokrveny. Dependentní oblasti mají tendenci ke 

kolapsu provázené tvorbou atelektáz a zhoršenou ventilaci při relativně zachované 

krevní perfuzi. To prohlubuje globální poruchu VA/Q poměru (ventilačně-perfúzní 

poměr). Svou roli v kompresi plicního parechymu hraje i hmotnost myokardu. 

(15) 

Hlavními cíli použití pronační polohy jsou: a) zlepšení a homogenizace 

VA/Q poměru, b) zlepšení plicní poddajnosti, c) homogenizace distribuce 

transpulmonálního tlaku v plicním parenchymu, d) zlepšení mobilizace a derivace 

hlenu z dýchacích cest, e) redukce tlaku srdce na plicní parenchym.(15) 

Indikací k pronaci je nyní považována přítomnost středně těžké a těžké 

poruchy oxygenace dále situace, kdy je k zajištění adekvátní výměny krevních 

plynů nutno použít agresivních parametrů UPV (především vysoká inspirační 

frakce O2 čili FiO2 větší než 60% a PEEP nad 10 cm H2O). Z pronace mají 

největší prospěch pacienti s mimoplicní formou ARDS (sepse, akutní 

pankreatitida), v časné fázi onemocnění, u nichž je pronace prováděna každý den 

alespoň 16 hodin.(16) 

Absolutní kontraindikace pro použití pronační polohy je otevřené 

laparotoma. Za relevantní se považuje špatná odpověď na metodu, významná 

obezita (BMI nad 40), závažné nestabilní poranění hrudníku, těžké 

kraniocerebrální poranění a závažná oběhová nestabilita s rizikem srdeční zástavy. 

Největší komplikací pronace je dislokace endotracheální kanyly, popř. 

tracheostomické kanyly, a cévních vstupů. Dále pak tvorba otlaků až defektů 

kožního krytu v obličeji (včetně očních rohovek) a v jiných lokalizacích. V 

některých případech dochází k nutnosti prohloubení analgosedace a zhoršení 

tolerance enterální výživy.(15) 
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U pacientů s ARDS byly v posledních desetiletích zkoušeny různé techniky 

pronační polohy: a) laterální náklony, ty nebyly dříve pro svou prostorovou a 

ošetřovatelskou náročnost příliš využívány, v posledních letech si ale začínají 

díky rozvoji techniky a pomůcek k polohování nacházet své místo v terapii; b) 

přetočená poloha na boku (135°) tzv. “kraulová poloha“, která je v současnosti 

nejvíce doporučována; c) již méně často používaná úplná pronace, ve které je 

pacient otočen ze supinace o celých 180° do polohy na břiše. (15) d) další 

možností uložení je do semipronace, kdy pacient leží na boku, obě horní 

končetiny má uloženy před sebou a vrchní dolní končetinu v mírné flexi. Tím 

dochází k uvolnění oblasti břišní dutiny a snížení tlaku na bránici. Umožní se tak 

provzdušnění dorzobazálních částí plic.  

Pro úspěšné zvládnutí kraulové polohy je potřeba zkušený a zaškolený 

ošetřovatelský tým. Pacient se na kraji lůžka pootočí do polohy na boku a 

následně se překlopí do polohy na břiše. Poté se pomůckami zajistí přetočená 

poloha na boku pod úhlem asi 135°. Končetina na níže položené straně je 

umístěna podél těla, zatímco paže na výše umístěné straně je posunuta dopředu a 

její dlaň je položena na polštář. Na stejnou stranu se pootočí i hlava. K zajištění 

vyšší stability polohy je stejnostranná dolní končetina v mírné abdukci v kyčelním 

i kolenním kloubu. (15) 
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5.2.5 Příprava pacienta na uvedení do pronační polohy a proces 

otáčení 

 
Při provádění pronační polohy je nezbytná zvýšená ošetřovatelská péče, 

která je náročná jak na čas, tak na počet vyškoleného a zkušeného personálu, který 

manévr otáčení do pronační polohy zajišťuje. Před samotným otočením do polohy 

na břiše je ke zlepšení komfortu pacienta a předcházení komplikací během rotace 

třeba navýšit analgosedaci. U některých pacientů je kromě prohloubení sedace 

vyžadována aplikace myorelaxancií. Důležitým úkolem sestry je před 

polohováním zkontrolovat, zhodnotit a zdokumentovat stav kůže a saturační 

údaje, aby mohlo později dojít k porovnání nežádoucích a žádoucích změn po 

provádění PP. (17) 

Aby došlo k zabránění výše uvedených komplikací, které s polohováním 

souvisí, musí sestra před samotným polohováním zajistit: 

 důkladnou fixaci endotracheální kanyly či tracheostomické kanyly, 

aby nedošlo k její dislokaci, sestra musí dát pozor také na otlaky v koutku úst, 

které mohou při těsném přichycení ETK vzniknout;  

 vložení protiskusové vložky mezi zuby, aby nedošlo ke skousnutí 

endotracheální kanyly, a tím k obstrukci zajištěných dýchacích cest;  

 napojit a vhodně umístit uzavřený odsávací systém mezi ETK a 

ventilační okruh, který se nesmí po celou dobu, kdy je pacient v pronační poloze 

rozpojit, aby nedošlo ke kolapsu alveolů z důvodu poklesu tlaku v dýchacích 

cestách a alveolech při rozpojení okruhu;  

 důkladně zafixovat a překrýt invazivní vstupy a linky (intravenózní, 

arteriální, centrální žilní kanyly, digitalizační kanyly, Swan-Ganzův katetr aj.), 

aby nedošlo během polohování k jejich extrakci;  

 přechodně zastavit enterální výživu nebo zajistit, aby se polohování 

provádělo v intervalu mezi bolusovým podáváním enterální výživy, 

nasogastrickou sondu ponechat pouze na spád;  

 ošetřit oči za použití masti (např. Oftalmo-Azulen, Vidisic aj.) a 

důkladně přelepit víčka náplastí;  
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 provést toaletu dutiny ústní;  

 vyprázdnit objem stomického sáčku;  

 ošetřit a převázat operační a chronické rány, např. u břišních operací 

použít břišní pás, aby nedošlo k dehiscenci rány či uvolnění stehů; (18) 

 dočasné odpojení kontinuálního podávání léků a infuzí (s výjimkou 

životně důležitých léků jako např. katecholaminů) 

Samotné polohování zajišťuje předem určený „pronační tým“ složený ze 

sester a lékařů. Počet personálu zajišťujícího pronační polohu se liší dle zvyklostí 

pracoviště a techniky provádění pronační polohy. Je uváděno až 8 členů, zpravidla 

se ale shoduje názor, že pronační tým má 3–5 členů. Je třeba upozornit, že záleží 

na tělesné váze a konstituci pacienta, množství zavedených linek vstupů a 

technice provádění manévru.(17) Je důležité mít dopředu manévr dobře 

rozpracovaný, aby celý proces otáčení byl koordinovaný, proběhl co 

nejbezpečněji a nejrychleji a co nejvíce se zamezilo výskytu komplikací. Proto se 

volí vedoucí, který řídí zbytek týmu. Zpravidla to bývá lékař stojící za hlavou, 

který kontroluje zajištění dýchacích cest a polohu hlavy.(17) Spojovací hadičky, 

drény a kanyly se umisťují tak, aby se zamezilo nechtěnému vytažení či dislokaci 

během rotace.  

Samotné polohování pacienta se provádí tak, že se pacient zpravidla otáčí 

směrem k ventilátoru. Vše ale záleží na domluvě s lékařem.  

Po otočení je úkolem sestry vypodložit predilekční místa. Jedná se o místa s 

nejčastějším výskytem dekubitů (čelo, kotníky, kolena, ramena, pánev), hrudník 

se ponechává volný. Pro vypodložení se často používají speciální antidekubitární 

gelové či molitanové podložky, které jsou z měkkého materiálu. Po přetočení do 

pronace se zpátky napojí infúze, léky a zbytek monitorace, která byla po dobu 

otáčení odpojena. Elektrody EKG se pacientům umisťují na záda. Během celého 

procesu je nutností kontrolovat neustále hemodynamické a ventilační parametry 

pacienta.  

Polohování v pronační poloze probíhá v pravidelných časových intervalech 

obdobně jako při polohování na zádech a bocích (á 2 hodiny). Sestra pacientovi  
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vždy polohuje hlavu a volné končetiny a to do fyziologických poloh. Hlavu lze 

polohovat do stran nebo ji můžeme ponechat obličejem směrem k podložce, kdy 

se vypodkládá pod čelem. Horní končetiny se střídavě polohují do polohy 

„svícen“ a „plavec“. Tento způsob polohování označujeme jako mikropolohování. 

Zvýšenou pozornost by sestra při ošetřování měla dát především na péči o 

predilekční místa a péči o vzniklé dekubity a otlaky. Otlaky se nejvíce a nejčastěji 

tvoří v obličeji. Zejména pak na nose, čele, uších, hrudi, prsou u žen atd. Při péči 

o predilekční místa mohou být jako součást prevence použity hydrokoloidní či 

pěnové obvazy, aby se zabránilo smykovému tření a tlaku.(18)  

Kromě otlaků je u pacientů v pronační poloze také častý výskyt otoků, a to 

zejména v oblasti obličeje, jazyka, očí a rtů. Edém v oblasti obličeje ve většině 

případů přetrvává i při otočení pacienta zpět do supinní polohy, tedy na záda. Při 

péči o takto postižená místa našly uplatnění chladící gelové sáčky, které se 

přikládají na edematózní obličej. V případě, že jedná o otok jazyka, který může 

být poškozen tlakem na zuby, používáme jako prevenci poranění protiskusové 

vložky.(18) Častý výskyt otlaků a otoků souvisí nejen s polohováním, ale také s 

celkovým kritickým stavem pacienta, množstvím a druhem kontinuálně 

podávaných léků. I přes maximální možnou sesterskou péči se této komplikaci 

často nedá předcházet. Dalším důležitým úkolem, který sestra musí zajistit v péči 

o pacienta v pronační poloze, je pravidelná kontrola a péče o dutinu ústní. Dutina 

ústní musí být volná, sliny se ponechávají volně vytékat z úst. Stejně tak důležité 

je sledování a pravidelné ošetřování invazivních vstupů. Další neméně důležitou 

součástí intenzivní péče, kterou sestra pacientovi poskytuje, je zajištění zvýšené 

péči o oči. Případný tlak na oko by mohl vést k ischemii sítnice. Oči proto musí 

být chráněny hlavně v době otáčení, aby nedošlo k jejich poškození. Během 

polohování se k ošetření používají nejčastěji umělé slzy nebo masti k ochraně 

rohovek před vysycháním. Další důležitou věcí je pravidelná kontrola 

průchodnosti dýchacích cest, aby nedocházelo k zalomení či dislokaci 

endotracheální kanyly.(20) Sestra pacienta dle potřeby opatrně odsává z 

dýchacích cest.  
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Po celou dobu uvedení pacienta v pronační poloze je potřeba zajistit 

kontinuální analgosedaci. Cílem dostatečné analgosedace je potlačit bolest, 

úzkost, snížit psychomotorický neklid a zajistit i větší stabilitu pacientova 

stavu.(21) 

 Dále je důležité, aby proběhla dostatečná edukace rodinných příslušníků o 

provádění pronační polohy u jejich příbuzného. Tento postup se může poměrně 

často jevit v očích veřejnosti a laiků jako nestandardní. Včasným a cíleným 

rozhovorem s rodinou se takovýmto pocitům ze strany rodiny dá předejít. 

5.2.6 Pronační poloha u mé pacientky 

 

V den příjmu (8. 2. 2016) na naše oddělení nebyla u pacientky pronační 

poloha ještě potřeba. Pacientka měla nízkou saturaci krve kyslíkem (při příjmu 

kolem 80%), ale byla ihned napojena na neinvazivní ventilaci. S pomocí 

neinvazivní ventilace (FiO2 0,5; PEEP 6 a PS 4 cm H2O) se pacientka dostala na 

hodnoty saturace 89-90%. Bohužel v nočních hodinách došlo opět ke zhoršení 

ventilace a neinvazivní metoda již nebyla dostačující. Bylo tedy přistoupeno k 

intubaci. Pacientce byly dýchací cesty zajištěny endotracheální kanylou číslo 8. 

Po intubaci byla provedena také bronchoskopie. Při té bylo zjištěno větší množství 

hlenu v dýchacích cestách, který nejspíše způsoboval dechové obtíže pacientky. 

Během bronchoskopie byla také upravena poloha endotracheální kanyly. Po 

intubaci a nasazení analgosedace bylo pacientce nutné nasadit i katecholaminovou 

podporu Noradrenalinem pro pokles krevního tlaku. Šlo o dávku od 0,1-0,3 

µg/kg/min. Tato dávka stačila k udržení MAP dle ordinace lékaře na hodnotě 70-

80 mmHg. Všechny tyto intervence se odehrály kolem 23:00 hod. U všech 

pacientů po intubaci provádíme RTG S+P. Na snímku této pacientky byl objeven 

horší klinický nález v levé části plic. Z toho důvodu byla ještě nad ránem (cca 

kolem 2:30) uložena do polohy na pravém boku (levý bok směřoval vzhůru). V 

této poloze pacientka setrvala až do příchodu ranní vizity.  

9. 2. 2016 (druhý den hospitalizace) byla pacientka dle RTG nálezu, 

poslechového nálezu a z důvodu vysoké ventilační podpory uložena do pronační 

polohy. Jednalo se o opravdu těžce zvládnutelnou ventilaci. Parametry na 
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ventilačním přístroji byly: DUOPAP 22 dechů, FiO2 0,85-0,99, PEEP 10-16, PS 

15 cm H2O Phigh 34 cm H2O. Saturačně se pacientka pohybovala mezi 80-88%. 

V pronační poloze byl u pacientky proveden recruitment manévr a to na dobu 2 

hodin. Recruitment maneuver (RM) je otevírací manévr dýchacích cest. Jedná se 

o dynamický proces při, němž díky zvýšenému transpulmonálnímu tlaku dojde k 

otevření zkolabovaných plicních jednotek, zlepšení oxygenace a eliminaci CO2. 

Podmínkou úspěchu je současná aplikace náležité hodnoty PEEP (tzn. pozitivního 

tlaku na konci výdechu). Ta zabrání opětovnému kolapsu alveolů během exspiria. 

U mé pacientky byl RM nastaven takto: FiO2 0,8; PEEP 22, PS 22 cm H2O, Phigh 

34 poté 44 cm H2O. Po provedení tohoto manévru došlo ke zlepšení saturace. Její 

nárůst byl na hodnoty 92-93%. Katecholaminová podpora Noradrenalinem byla v 

rozmezí od 0,275-0,4 µg/kg/min. Před provedením pronační polohy jsem 

uvědomila zbytek mých kolegů, že tuto polohu bude potřeba u mé pacientky 

provést. Připravila jsem si veškeré pomůcky k polohování, které budou potřeba. Z 

polohovacích pomůcek se jednalo o molitanové válce (2x menší a 1x větší), 

molitanové desky různých velikostí, polohovací kolečka vyplněná kuličkovou 

směsí a běžné polštáře s dekou. Pacientce jsem vykapala oči Ophtalmo-Septonex 

kapkami a aplikovala  jsem jí do očí dostatečnou vrstvu Ophtalmo-Azulen masti. 

Oči jsem pro jistotu ještě přelepila náplastí. Poté jsem provedla odsátí sekretů z 

dutiny ústní a její vyčištění roztokem Tantum Verde. Dále bylo potřeba provést 

odsátí sekretů z dýchacích cest. K tomu používáme uzavřený způsob odsávání 

(TrachCare). Nakonec jsem ještě provedla změnu polohy endotracheální kanyly a 

zkontrolovala jsem, zda je dostatečně fixována. Když byl na místě pronační tým 

(lékař, sesterský personál a sanitáři) rozdělili jsme si jednotlivé úkoly. Jsme zvyklí 

na oddělení provádět pronaci pokud možno v co největším počtu lidí kvůli 

bezpečnosti pacienta. Když je ale potřeba dá se pronační poloha zvládnout i ve 

třech lidech. Já jsem po celou dobu polohování stála za hlavou pacientky a hlídala 

pozici ETK a hlavy. Celý tým jsem pak i organizovala. Nejprve jsme společně  

pacientku přesunuli k jednomu kraji lůžka poté opatrně otočili na bok a následně 

opatrně na břicho. V poloze na břiše poté postupně nadzvedáváme oblast ramen a 

vsunujeme pod ně buďto jeden větší válec nebo dva menší válečky. Každý z 
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malých válečků je vždy pod jedním ramenem a tvoří jakoby stříšku. Poté 

kolegové nadzdvihnou oblast kyčelních kloubů, kam se také vkládá velký válec. 

Důležité je, aby pacient měl prověšenou oblast břicha a nebyl tam velký útlak v 

oblasti hrudníku. Nakonec se vypodloží ještě dolní končetiny v oblasti nártů a 

kolenních kloubů. Důležité je do vhodné polohy také uvést horní končetiny. U 

pacientky jsem zvolila nejprve tzv. kraulovou polohu. Při každé pronační poloze 

je nutné myslet na polohu hlavy. U pacientky jsem každé 2-3 hodiny prováděla 

změnu polohy hlavy. Jedná se o otáčení hlavy z jedné strany na druhou. Na tento 

manévr je dobré mít vždy ještě jednoho kolegu, který přidrží ETK případně 

provede otočení hlavy. Polohu rukou jsem u pacientky měnila stejně jako polohu 

hlavy každé 2-3 hodiny. V pronační poloze byla pacienta uložena tento den 

celkem 8 hodin. Došlo k mírnému zlepšení saturace (92-93%). Kolem 16 hodiny 

bohužel nastal zvrat. Opět nastal pokles saturace (89%) a tentokrát i výrazný 

pokles SpO2 v arteriální krvi. Na základě toho se sloužící lékař rozhodl změnit 

polohu pacientky. Pacientku jsme uložili do semipronační polohy. Takto byla 

pacientka až do 21 hodiny. Z ne úplně jasných příčin došlo opět ke zhoršení 

ventilace (pokles saturace 88-89%) a kolegové byli nuceni pacientku uložit opět 

do pronační polohy. V té pacientka setrvala již do dalšího dne. Podpora krevního 

tlaku Noradrenalinem byla 0,3-0,375 µg/kg/hod. Druhý den hospitalizace začali 

lékaři uvažovat o eventuálním napojení pacientky na ECMO. Relativní 

kontraindikací napojení na ECMO byla ale základní hematoonkologická diagnóza 

s nejistou prognózou. 

10. 2. 2016 (třetí den hospitalizace) pacientka je stále v pronační poloze. 

Celkem se jedná již o 9 hodin v pronační poloze. Na ventilačním přístroji má 

pacientka nastaveny parametry agresivní ventilace. Ventilační režim DUOPAP 28 

dechů/minutu, FiO2 0,85, PEEP 16, PS 14 cm H2O, Phigh 36 cm H2O. S 

takovýmto ventilačním režimem a v pronační poloze byla pacientka schopna 

udržet saturaci 91-94%. Pronační poloha byla opět tzv. kraulová. Po 3 hodinách 

jsem prováděla mikropolohování zahrnující změnu polohy hlavy a horních 

končetin. Tento den se již u pacientky začínaly objevovat otoky v oblasti obličeje. 

Jednalo se především o otoky horních a dolních víček. Tyto otoky jsou nejen z 
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důvodu pronační polohy, ale také z důvodu pozitivní tekutinové bilance. K tomuto 

dni byla pacientka téměř 5 000 ml v pozitivní tekutinové bilanci. Tímto stavem se 

velmi komplikuje péče o oblast očí. Je dost náročné provádět pravidelné 

vykapávání očí kapkami a nanášení ochranné masti. Jsou potřeba ruce zkušené 

sestry a případně asistence druhé osoby, která pomůže oko rozevřít. Pacientka 

setrvala v pronační poloze až do 19 hodiny (celkem tedy 22 hodin). Kolem 19 

hodiny byla provedena změna polohy. Tato změna byla z důvodu déle trvající 

pronační polohy. Pacientku jsme uložili opět do polohy na pravém boku. Bylo 

nutné provést změnu ve ventilačním režimu ve smyslu zvýšení PEEP, PS a Phigh. 

Tuto změnu si provedl lékař. Pacientka na změnu polohy nereagovala změnou 

hemodynamických parametrů. Došlo ale opět k mírnému poklesu saturace (90-

91%). Na pravém boku byla pacientka uložena až do půlnoci. O půlnoci jsme 

pacientku opět napolohovali do pronace. Tentokrát zůstal ventilační režim beze 

změn a zůstaly nastaveny parametry jako při poloze na pravém boku. 

Hemodynamicky došlo k mírnému poklesu krevního tlaku. Tento nepatrný pokles 

byl korigován navýšením katecholaminové podpory.  

11. 2. 2016 (čtvrtý den hospitalizace) v době kolem 6 hodiny ranní bylo 

potřeba provést pravidelnou výměnu jednotlivých částí ventilačního okruhu. 

Jedná se o spojovací vrapovanou hadici, TrachCare, HME filtr a nebulizační 

okruh s chlopní. K této výměně jsem si přizvala lékaře, který celému procesu 

výměny přihlížel a kontroloval stav pacientky. Pacientce byl dodán na dobu 1 

minuty kyslík 100% frakce, byla „podržena“ v nádechu a provedlo se také 

zaštípnutí endotracheální kanyly peánem. Výměna proběhla bez výrazných změn 

ve stavu pacientky. Všimla jsem si, ale u pacientky významného otlaku v oblasti 

pravého ústního koutku. Toto zjištění jsem ihned nahlásila lékaři a provedla řádný 

zápis do dokumentace. Na zmiňovaný koutek jsem přiložila čtverec namočený v 

roztoku Aquitox. Ten má za úkol dezinfikovat a vysoušet poškozená místa. V 

tento den byla pacientka uložena v 10:30 z pronační polohy do semipronační. 

Změna polohy byla z důvodu poklesu saturace v arteriální krvi (pokles byl na 

90%). Po uložení do semipronace bylo nutné mírně navýšit FiO2 na ventilačním 

přístroji (z původních 0,65 na 0,75). Hemodynamicky se u pacientky nedostavila 
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žádná změna. Podpora Noradrenalinem se pohybovala mezi 0,25-0,275 µg/kg/min 

během denní směny. V semipronaci pacientka setrvala do 15:30. V tuto dobu byla 

naordinována lékařem změna polohy. Opět se jednalo o pravý bok. Důvodem byl 

trvající pokles saturací (90%) a přetrvávající horší ventilace v oblasti levé plíce. 

Na pravém boku byla pacientka až do 22:30 hod, kdy byla opět uložena do polohy 

pronační. Jako v předešlých případech byl důvod pokles saturace (88-89%) a 

vysoké FiO2 0,8. Při ukládání do pronační polohy byla u pacientky objevena 

stržená kůže v oblasti levého ramenního klubu a levého stehna. Důvodem byly 

nejspíše časté změny poloh a působení smykového tření při polohování. Tyto 

defekty byly ošetřeny Inadine a průhlednou fólií. Byl proveden řádný zápis do 

dokumentace pacientky. V oblasti obličeje došlo k mírnému zlepšení otoků. 

Domnívám se, že důvodem byly častější změny poloh u pacientky a také mírná 

negativní tekutinová bilance. Na úkor negativní tekutinové bilance došlo k nárůstu 

podpory krevního tlaku Noradrenalinem z hodnoty 0,35 µg/kg/min na 0,5 

µg/kg/min. V pronaci pacientka vydržela až do rána dalšího dne. 

12. 2. 2016 (pátý den hospitalizace) pronační poloha u pacientky pokračuje 

z nočních hodin. Na ventilačním přístroji stále přetrvávají parametry agresivní 

ventilace. Ventilační režim DUOPAP 26 dechů, FiO2 0,8, PEEP 14, PS 14 cm 

H2O Ph 31 cm H2O. Pacientka si udržuje saturaci mezi 90-93%. Katecholaminová 

podpora je stále 0,5-0,55 µg/kg/min. V pronační poloze byla pacientka přes den až 

do 16:00 h. V tento čas byla dle ordinace lékaře provedena změna polohy opět do 

semipronace na pravém boku. Důvodem byla nejen delší doba strávená v pronační 

poloze, ale také opětovné zhoršení ventilace. U pacientky došlo opět k poklesu 

saturace a kyslíku v arteriální krvi. Na provedenou semipronaci pacientka 

reagovala poklesem krevního tlaku. Bylo nutné navýšit podporu Noradrenalinem 

až na 0,75 µg/kg/min. Vzhledem k takovéto dávce Noradrenalinu se lékař rozhodl 

ještě nasadit Vasopressin. Jednalo se o dávku Vasopressin 40 j do 40 ml F1/1 

kontinuálně. Počáteční rychlost byla 2 j/hod. Zhruba po 2 hodinách nastal pokles 

Noradrenalinu zpět na 0,5 µg/kg/min. Ve 22:00 hodin byl opět nutný zásah do 

ventilačních parametrů pacientky. Důvodem byl výrazný a nečekaný pokles 

saturace na 87%. Došlo k navýšení FiO2 z původních 0,8 na 0,9 a pacientka byla 
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opět uložena do pronační polohy. V pronační poloze setrvala pacientka až do 

dalšího dne do 9:00 h. Jednalo se tedy o dobu celkem 11 hodin. K jedinému 

zlepšení, ke kterému u pacientky během noci došlo, bylo snížení podpory 

krevního tlaku Noradrenalinem až na 0,2 µg/kg/min. Na postižená místa na těle 

(levý ramenní kloub a levé stehno) byl pacientce nalepen Granuflex. Jedná se o 

hydrokoloidní krytí, které pomáhá autolytickému čištění rány a podporuje 

granulaci. Svým složením také uklidňuje bolestivé rány. K jeho použití jsme 

přistoupili z toho důvodu, že může na ráně zůstat nalepen až 7 dnů a svou 

měkkostí mírně odlehčí místa, kde dochází k útlaku. Na ústní koutek jsme 

přikládali čtverce namočené v roztoku Actimaris. Ten je díky svému složení určen 

k šetrnému a bezbolestnému ošetření akutních i chronických ran. Dle zkušeností 

sester z hematologické kliniky je velmi dobře snášen hematoonkologickými 

pacienty. 

13. 2. 2016 (šestý den hospitalizace) do deváté hodiny ranní je pacientka 

stále v pronační poloze. Přetrvává agresivní ventilační režim s FiO2 0,9. 

Katecholaminová podpora je v rozmezí 0,25-0,35 µg/kg/min. Pacientka si udržuje 

MAP dle ordinace lékaře. Stále je potřeba podpora Vasopressinem 2 j/hod. Po 

deváté hodině ranní je pacientka dle ordinace lékaře ponechána stále v pronaci. 

Důvodem je přetrvávající agresivní ventilace DUOPAP 26 dechů, FiO2 0,9, PEEP 

14, PS 14 cm H2O a Phigh 34 cm H2O. Pacientka setrvává v pronační poloze až 

do 22:00 h. Z důvodu pronační polohy více jak 24 hodin je dle ordinace lékaře na 

zkoušku uložena na pravý bok. Tuto polohu pacientka netoleruje. Pokles saturace 

až na 80%. Je proto uložena do polohy semipronační. V této poloze je tolerance ze 

strany pacientky hraniční, ale dle ordinace lékaře pacientka v semipronační poloze 

setrvává až do dalšího dne. Během noci došlo k mírnému navýšení podpory 

krevního tlaku Noradrenalinem na 0,5 µg/kg/min. Rychlost Vasopressinu 2 j/hod 

zůstává.  

14. 2. 2016 (sedmý den hospitalizace) pacientka je až do vizity uložena v 

semipronační poloze. Tolerance této polohy je hraniční. Saturace se pohybuje 

kolem 88-89% při FiO2 1,0. Po skončení vizity je provedeno opět přetočení 

pacientky do pronační polohy. Je evidentní, že tato poloha pacientce vyhovuje 
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více. Dochází ke vzestupu saturace na 93% a mírnému poklesu FiO2 0,9. 

Vzhledem k tomu, že z ranních odběrů byl zjištěn pokles krevních destiček 

(18x10
9
/l) a ke spontánnímu nárůstu koagulačních parametrů (APTT 59,3; 

INR=1,90) jsou pacientce objednány krevní deriváty ve formě trombocytárního 

náplavu a čerstvě rozmražené plazmy. Konkrétně se jednalo o 2 trombocytární 

náplavy a 3 jednotky čerstvě rozmražené plazmy. Oba typy krevních derivátů jsou 

před podáním odeslány k ozáření. Je to z důvodu imunokompromisu pacientky a 

snaze zabránit hlavně virovému přenosu. Během dne jsou pak pacientce podány. 

Ventilace se pacientky neměnila až do 12:00 h. Vzhledem k vzestupu saturace až 

k 96% byla snížena FiO2 na 0,8. Ostatní parametry na ventilačním přístroji zůstaly 

stejné PEEP 15, PS 14 cm H2O a Phigh 31 cm H2O. Pacientka je během dne 

uložena stále v pronační poloze. Podpora krevního tlaku Noradrenalinem se 

pohybovala během dne v rozmezí 0,25-0,55 µg/kg/min. Rychlost Vasopressinu 

byla 2-3 j/hod. Ve večerních hodinách (22:00 h) došlo opět k progresi stavu 

pacientky. Došlo znovu k poklesu saturace na 87%, v arteriální krvi byla 

naměřena saturace 90,6%. Z tohoto důvodu byly pozměněny parametry na 

ventilačním přístroji. Jednalo se o navýšení PEEP na 16 a Phigh na 32 cm H2O. V 

kontrolním odběru krevních plynů ve 24:00 h byla naměřena saturace 80,6% a 

výrazný pokles pH na hodnotu 7,159. Proto byla pacientce navýšena FiO2 na 0,9; 

Phigh 33 cm H2O a navýšen počet dechů za minutu v režimu DUOPAP na 22. 

Dále se pacientce podal Bikarbonát 8,4% 100 ml. Při kontrolním odběru krevních 

plynů v 1:00 h došlo k mírnému vzestupu pH na 7,229 a saturace na 86,0%. 

Vzhledem k této ventilační nestabilitě nastalo u pacientky také zhoršení ze stran 

hemodynamické stability. Bylo nutné navýšit Noradrenalin na 0,7 µg/kg/min  a 

zvýšit také podporu Vasopressinem  na 4 j/hod. Do ranních hodin byla pacientka v 

pronační poloze a se stejným nastavením ventilačních parametrů. Saturačně se 

držela kolem 91% a podpora krevního tlaku Noradrenalinem byla snížena na 0,55 

µg/kg/min. Důležité je také zmínit, že v důsledku všech těchto zhoršení stavu 

pacientky došlo také k výraznému snížení diurézy. Na plné podpoře Furosemid 

500 mg/24 hodin kontinuálně se diuréza u pacientky pohybovala mezi 30-50 
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ml/hod. Toto zhoršení nastalo v půlnočních hodinách a přetrvávalo až do ranních 

hodin.  

15. 2. 2016 (osmý den hospitalizace) pacientku jsem si přebírala ležící v 

pronační poloze, renálně selhanou s minimální diurézou (urea=45µmol/l a 

kreatinin=191µmol/l) a ventilačně i oběhově nestabilní. Ventilačně byla pacientka 

na režimu DUOPAP 22 dechů, PEEP 16, PS 14 cm H2O a Phigh 33 cm H2O, FiO2 

0,9. Podpora krevního tlaku Noradrenalinem byla v 0,55 µg/kg/min a pacientka 

měla přetrvávající fibrilaci síní. Množství trombocytů z ranních odběrů bylo 

21x10
9/

/l. Proto jsem nechala po domluvě s lékařem ozářit jeden trombocytární 

náplav, který byl poté pacientce podán. Hodnoty koagulačních parametrů se 

dostaly do normálních mezí (APTT=45,8; INR=1,09). Během ranní vizity bylo 

lékaři rozhodnuto, že je potřeba k pacientce zavolat hematologické konzilium. 

Hematolog dorazil ještě v dopoledních hodinách. Byl informován o aktuálním 

klinickém stavu pacientky. Lékaři mého oddělení chtěli, vědět jakou má pacientka 

při nynějším stavu prognózu z pohledu základní hematoonkologické diagnózy. Po 

poradě s ošetřujícím  hematologem bylo doporučeno v terapii pokračovat. Tato 

informace pro nás byla zásadní. Pacientce bylo nutné vyměnit invazivní vstupy 

(arteriální kanyla, centrální žilní katetr, permanentní močový katetr) a to z důvodu 

delší doby zavedení. A dále byl pacientce zaveden dialyzační katetr a zahájena 

kontinuální eliminační metoda. K tomu, abychom mohli tyto intervence provést, 

bylo nutné nejprve pacientku otočit do polohy na zádech. Otočili jsme ji kolem 

11:00 h. Její reakce na změnu polohy nebyla nijak výrazná. Došlo pouze k 

mírnému navýšení Noradrenalinu na 0,6 µg/kg/min. I tak jsme museli s lékařem 

pracovat rychle. Lékař provedl výměnu arteriálního a centrálního žilního katetru. 

Já jsem využila polohy na zádech k výměně PMK a dále ke kontrole míst kde byla 

stržená kůže (levý ramenní kloub a levé stehno). Vzhledem k tomu, že jsem 

věděla, že pacientka bude znovu otočena do pronační polohy, dala jsem na 

postižená místa opět Granuflex. Dle mého názoru byla kůže pod tímto krytím 

mírně zhojena a díky měkkosti materiálu nebyl na postižená místa vyvíjen takový 

tlak. Provedla jsem také změnu polohy endotracheální kanyly, ošetřila jsem stále 

poraněný pravý koutek a provedla důkladné vyčištění dutiny ústní výplachem. K 
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výplachu jsem použila větší množství roztoku Tantum Verde. Bylo důležité také 

provést ošetření očí. Ty jsem důsledně vykapala Ophtalmo-Septonex kapkami a 

nanesla dostatečnou vrstvu Ophtalmo-Azulen masti. Jako poslední bylo nutné 

pacientce zavést dialyzační kanylu. Vzhledem k otáčení do pronační polohy lékař 

zvolil jako místo zavedení vena jugularis l.sin. Invaze, které byly určeny 

k vytažení, jsem odstranila a konce odeslala na bakteriologické vyšetření. 

Vzhledem k výměně invazivních vstupů musel být vyměněn také monitorovací set 

a byla provedena výměna infúzních linek a stříkaček s léky, které kapou pacientce 

kontinuálně. Po provedení všech těchto úkonů byla zkontrolována poloha CŽK a 

dialyzační kanyly RTG S+P. Dle nálezu byly kanyly ve správné poloze a 

pacientka neměla pneumothorax. Všechny tyto výkony nám zabraly celkem 1,5 

hodiny. Pacientka byla během této doby relativně stabilní. Kolem 13:00 h jsem 

společně s ostatními kolegy provedla otočení pacientky zpět do pronační polohy. 

Podpora krevního tlaku Noradrenalinem byla 0,5 µg/kg/min. Nastavení parametrů 

na ventilačním přístroji bylo DUOPAP 22 dechů, PEEP 18, PS 18 cm H2O a 

Phigh 36 cm H2O, FiO2 0,8. Saturace se u pacientky pohybovala v rozmezí 88-

90%. Jakmile byla otočena do pronační polohy zahájili jsme u ní eliminační 

metodu. Nastaven byl režim CVVHDF: průtok krve 120 ml/min, stahovalo se z 

pacientky 300 ml tekutiny za hodinu, dialýza 1500, postdiluce 0 ml/hod. Vaky 

byly použity laktocitrátové. Z neúplně jasných příčin došlo u pacientky kolem 

15:00 h k prudkému zhoršení ventilace i hemodynamiky. Postupně bylo nutné 

navýšit podporu krevního tlaku až na 0,9 µg/kg/min z původních 0,5 µg/kg/min. 

Rychlost Vasopressinu byla stále 4 j/hod. Ventilačně došlo k poklesu saturace na 

88%. V arteriální krvi byla saturace 85,6%. Lékař tedy navýšil Phigh na 38 cm 

H2O. Bohužel ani tento zásah do ventilačních parametrů nepomohl. V 18:00 h 

měla pacientka z arteriální krve 80,5% saturace a pH 7,138. Podpora krevního 

tlaku vzrostla na 1,0 µg/kg/min aby byl udržen MAP dle ordinace lékaře. Na 

nízké pH byl pacientce podán opět Bikarbonát 8,4% 100 ml. Byla navýšena FiO2 

na ventilačním přístroji na 1,0. Pacientku jsem předávala noční sestře ve velmi 

vážném stavu. Snažení sestry na noční směně a lékaře ve službě bohužel nemělo 

žádný efekt. Klinický stav pacientky se prudce zhoršoval. Podpora krevního tlaku 
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Noradrenalinem se dostala až na 2,0 µg/kg/min. S ventilačními parametry nebylo 

již možné nijak korigovat progredující terminální respirační selhání. Hodnoty 

saturace v arteriální krvi se pohybovaly kolem 76%. Na základě celkového 

zhoršení klinického stavu a progresi multiorgánového selhání s kritickým 

respiračním a oběhovým selháním byla další prognóza pacientky quad sanationem 

hodnocena jako nemožná, quad vitam  tudíž infaustní, další pokračování 

resuscitační terapie bylo zhodnoceno jako terapie marná, nevedoucí k uzdravení, 

pouze prodlužující stav umírání. Proto bylo přistoupeno po informování rodiny 

v jejich shodě, k přechodu do paliativního modu terapie. Pacientka zemřela v 0:30 

h. 
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6. Diskuze 

S pacienty trpícími hematoonkologickou diagnózou se ve své praxi 

setkávají asi všichni zdravotníci. Stejně jako u ostatních pacientů je u nich potřeba 

dodržovat určitá pravidla v ošetřování. Úzkostlivěji však u těchto pacientů dbáme 

na dodržování hygienických standardů a myslíme na možné komplikace, které se 

mohou v rámci jejich oslabené imunity objevit. Ač se nám to může zdát banální, 

tak i obyčejná chřipka může mít pro hematoonkologického pacienta fatální 

následky. 

Pokud u takovýchto pacientů dojde k závažnějším komplikacím, jsou 

většinou hospitalizováni na lůžkách intenzivní péče. Jedná se o oddělení JIP či 

dokonce ARO.  

Jedna z hlavních komplikací, která se u hematoonkologických pacientů 

objevuje, je respirační insuficience na základě respiračního infektu. Celá tato 

situace je poté ještě zkomplikována celkově oslabenou imunitou. Infekce 

dýchacích cest bývá ve většině případů zvládnuta podáváním kombinace 

antibiotik, antivirotik či antimykotik. V nejzávažnějších případech je tato terapie 

bohužel marná. Respirační insuficience se prohlubuje a jsou ohroženy i další 

základní životní funkce. Je tedy nutné provést takové intervence, které pacientovi 

pomohou udržet základní životní funkce a umožní mu opět návrat zpět do 

normálního života. 

Jednou z těchto intervencí je v případě selhávání respiračních funkcí 

zajištění dýchacích cest endotracheální kanylou popřípadě tracheostomickou 

kanylou. Takto zajištěného pacienta jsme schopni napojit na ventilační přístroj a 

dostatečně kvalitně ventilovat (tedy zajistit kvalitní výměnu plynů). 

Bohužel nic není na první pohled jednoduché, tak jak se může zdát. I přes 

veškerou snahu zdravotníků a použití moderních ventilačních přístrojů může u 

některých pacientů dojít ještě k další progresi respiračního selhání. V takových 

případech vstupují na scénu tzv. rescue postupy. Mezi ně patří mimotělní 

oxygenace spolu s eliminací CO2 (ECMO), vysokofrekvenční oscilační terapie, 
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aplikace surfaktantu a oxidu dusného a v poslední době preferovaná pronační 

poloha.  

Právě pronační polohou jsem se zabývala v části své bakalářské práce.  

Nicméně názor na použití pronační polohy je lékař od lékaře různý. 

Jedním z nejznámějších českých lékařů zabývajícím se pronační polohou je 

MUDr. Bronislav Stibor. Vydal mnoho publikací zabývajících se touto 

problematikou. Velmi pozitivně referuje vliv pronace s rotací do 135° („kraulová 

poloha“). Domnívám se, že tato poloha je asi v dnešní době nejvíce rozšířená.  

Na našem oddělení tento způsob polohování využíváme zřídka. Pacienty 

s ARDS ukládáme spíše do polohy semipronační či plné pronaci. Jedná se o 

technicky náročnou část péče o pacienta, ale díky zkušenému ošetřovatelskému 

personálu jsme schopni ji zvládnout bez újmy na zdraví pacienta. K provádění 

pronace a semipronace pouze zkušený ošetřovatelský personál nestačí. Je potřeba 

zajistit také vhodné polohovací pomůcky. Jejich výběr je proto vždy dobře zvážit. 

Je to především z toho důvodu, že pacienti na těchto pomůckách leží mnoho 

hodin. Důležité je také, abychom se při změnách polohy vyvarovali vzniku 

střižných sil, a tak i poškození kůže. 

V dostupné literatuře se hodně spekuluje o ovlivnění mortality u pacientů 

uložených do pronační polohy. Studie, které se týkaly pronační polohy dříve 

prokazovaly pouze pozitivní vliv na zlepšení těžké hypoxémie. Nebylo však 

možné doložit i snížení mortality. První náznak zlepšeného přežití u pacientů s 

ARDS vyslovila studie Gattinoniho z roku 2001. (22) Zahrnovala 304 pacientů s 

ARDS.  Jednou z prvních studií pracujících s delší dobou a včasným nasazením 

pronace byla studie Manceba z roku 2006. (23) tato kontrolovaná randomizovaná 

studie zahrnovala 136 pacientů, kteří byli do 48 hodin od intubace pro těžké 

ARDS randomizováni do pronační a supinační skupiny. V pronaci byli ponecháni 

v průměru 17 hodin denně po dobu 10 dnů. (14) 

Poslední a nejvýznamnější prací je studie PROSEVA z roku 2013. (16) 

Byla prováděna v letech 2008-2011 celkem na 27 ICU (Francie a Španělsko). 

Zahrnovala 466 pacientů s těžkým respiračním selháním a srovnávala vliv 

pronační polohy na 28denní a 90denní mortalitu. Důležitými faktory bylo 
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ponechání pacientů na břiše alespoň 16 hodin a také minimálně pětiletá zkušenost 

každého centra s prováděním pronace. I přes některé komentáře prokázala tato 

metoda signifikantní snížení mortality po 28 dnech o více jak polovinu. Navíc 

tento příznivý trend setrvával i po 90 dnech. (14) 

Z poslední studie tedy vyplývá, že pronační poloha ovlivňuje ventilaci 

pacienta a má tudíž vliv i na jeho přežití. Z toho důvodu se domnívám, že je 

potřeba, aby se ošetřovatelský personál starající se o pacienty s ARDS s touto 

metodou polohování při nejmenším seznámili. Z vlastní zkušenosti vím, že 

zvládnutí správné techniky uložení pacienta do pronace a semipronace, je velmi 

náročné. Důležité je především naučit se jak toto polohování správně technicky 

provést. Pokud se polohování do pronace a semipronace na oddělení provádí 

standardně, tak se této technice naučí sestra velmi rychle. Mnohem náročnější je 

pro řadu sester vhodné naplánování veškerých ošetřovatelských intervencí před 

samotným provedením změny polohy jako např. změna polohy ETK, převaz 

invazivních vstupů atd.  

Sama si vzpomínám, jak byla první pronační poloha náročná pro mne. 

Vzhledem k tomu, že se na našem oddělení pacienti s ARDS vyskytují pravidelně, 

tak pro mne zvládnutí této techniky sice bylo náročné, ale domnívám se, že jistě 

snadnější než pro sestry, které pracují na oddělení, kde se tato technika nepoužívá. 

S postupem času jsem si tento způsob polohování osvojila a dá se říci, že i 

oblíbila. Je to z toho důvodu, že pronační či semipronační poloha v kombinaci 

s vhodně nastavenými ventilačními parametry může pacientovi zachránit život. 

V případě mé kazuistiky se život pacientce zachránit nepodařilo. Během 

hospitalizace na našem oddělení ale bylo dokázáno, že změny poloh pacientky do 

pronace a semipronace určitý efekt na ventilační parametry měly. 
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7. Závěr 

Pacientů s onkologickou diagnózou rok od roku přibývá. O to více pak 

pacientů s hematoonkologickou diagnózou. Ve své práci se proto věnuji 

specializované ošetřovatelské péči u pacientky s difúzním velkobuněnčným B-

lymfomem z pohledu sestry na anesteziologicko resuscitačním oddělení. 

V teoretické části mé práce jsem se zabývala anatomickými a 

fyziologickými poznatky lymfatického systému. Dále pak maligními lymfomy 

obecně a na závěr i konkrétní diagnózou – difúzní velkobuněčný B-lymfom 

(etiopatogeneze, klasifikace, léčba a prognóza). 

V části praktické jsem se snažila co nejvíce přiblížit průběh hospitalizace 

pacientky na ARO oddělení. Svou pozornost jsem soustředila na dva hlavní 

ošetřovatelské problémy. Těmi byla febrilní neutropenie a dále respirační 

insuficience, díky které musela být pacientka uložena do pronační polohy.  

Na konci bakalářské práce se věnuji diskuzi. Snažím se zde za pomoci 

dosavadních studií a svých zkušeností poukázat na vhodnost využití pronační 

polohy u pacientů s respirační insuficiencí – ARDS. 
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Seznam zkratek 

 

ARO   anesteziologicko - resuscitační oddělení 

JIP   jednotka intenzivní péče 

ICU  intensive care unit 

NK-buňky  nature killers buňky 

CNS   centrální nervová soustava 

WHO   World Health Organisation 

CT   Computer Tomography 

PET-CT  Pozitronová Emisní Tomografie 

FDG-PET  fluorodeoxyglukózová pozitronová emisní tomografie 

MR   Magnetická Resonance 

DLBCL  Diffuse Large B-Cell Lymphoma 

PCNSL  Primary Central Nervous Systém Lymphoma 

EBV   Virus Epstein-Barrové 

mRNA  messenger ribonukleová kyselina 

PCR   polymerázová řetězová reakce 

ČR   Česká Republika 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

HRCT   High-Resolution Computed Tomography 

CRP   C-reaktivní protein 

ATB   antibiotika 

RTG S+P  rentgen srdce+plíce 

IK TROD  Interní Klinika Transplantační oddělení 

CŽK   centrální žilní katetr 

KARIM  Klinika Anesteziologické Resuscitační a Intenzivní Medicíny  

RES UP  Resuscitační oddělení Urgentní Příjem 

VFN   Všeobecná Fakultní Nemocnice 

DF   dechová frekvence 

O2   chemická značka pro kyslík 

SpO2   saturace krve kyslíkem 



 

64 

 

PMK   permanentní močový katetr 

DKK   dolní končetiny 

PNO   pneumothorax 

VCI   vena cava inferior 

UPV   umělá plicní ventilace 

TTE   Transtorakální Echokardiografie 

BMI   Body Mass Index 

P   puls 

TT   tělesná teplota 

GCS   Glasgow Coma Scale 

EKG   Elektrokardiografie 

l.sin.   lateris sinistri 

l.dx.   lateris dextri 

NPRS   Numeric Pain Rating Scale 

ETK   endotracheální kanyla 

NGS  nasogastrická sonda 

UHT   Ultra High Temperature 

moč CH+S  moč chemicky+sediment 

ā   každou hodinu 

LD   laktátdehydrogenáza 

ARDS   Acute Respiratory Distress Syndrome 

ALI   Acute Lung Injury 

PaO2   parciální tlak kyslíku 

FiO2   inspirační koncentrace kyslíku 

PEEP   Positive End-Exspiratory Pressure 

CPAP   Continuous Positive Airway Pressure 

H2O   chemická značka pro vodu 

NO   chemická značka pro oxid dusný 

ECMO  Extracorporální membránová oxygenace 

ECCO2R  Extracorporeal CO2 (mimotělní eliminace oxidu uhličitého) 

HFOV  High Frequency Oscillatory Ventilation 
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PP   pronační poloha 

PS   pressure support 

MAP   mean arterial pressure 

DUOPAP  ventilační režim 

Phigh   inspiratory pressure 

RM   recruitment maneuver 

HME   Heat and Moisture Exchargers 

APTT   aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

INR   protrombinový čas 

pH   vodíkový exponent 

CVVHDF  kontinuální arteriovenózní hemodiafiltrace 

CO2   chemická značka pro oxid uhličitý 

MUDr.  doktor všeobecného lékařství 

PROSEVA  Prone Positioning in Severe ARDS 

ml/hod   mililitry za hodinu 

j/hod     jednotky za hodinu 

μg/kg/min  mikrogramů na kilogram za minutu 

µmol/l  mikromolů na litr 

h  hodina 

j  jednotka 

i.v.   intravenózně 

např.   například 

tj.    to je 

tzn.     to znamená 

mmHg   milimetrů rťutového sloupce 

cm H2O centimetrů vodního sloupce 

mg    miligram 

cca    cirka 

°C    stupňů Celsia 

g    gram 

F1/1   značka pro fyziologický roztok 
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CaCl2    chemická značka pro chlorid vápenatý 

VA/Q   ventilačně-perfúzní poměr 

ml    mililitr 

Ch 16   Charrier 16 = velikost PMK 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Ošetřovatelská anamnéza-intenzivní péče (VFN, KARIM- RES UP) 
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