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Abstrakt – Česká verze
Bakalářská práce se zabývá případovou studií pacientky po provedené
katetrizační náhradě aortální chlopně (TAVI), při významné symptomatické
aortální stenóze. V teoretické části práce jsou popisovány klinické příznaky,
diagnostika a léčba. dále je práce zaměřena na indikaci k provedení TAVI, popis
chlopně, průběh výkonu a možné komplikace.
V praktické části je kladen důraz na ošetřovatelskou péči o pacienta po
výkonu a včasné zachycení možných komplikací, kde role sestry je zcela zásadní.
Kontinuální monitorace fyziologických funkcí na koronární jednotce představuje
nedílnou součást komplexní péče o takovéto pacienty. Na závěr praktické části se
zabývám ošetřovatelskými problémy a kvalitou života po provedené implantaci
aortální chlopně katetrizační cestou.
Klíčová slova: Aortální stenóza, katetrizační implantace aortální chlopně,
ošetřovatelské problémy, kvalita života

Abstract – English version
The bachelor thesis deals with a case study of a patient with severe
symptomatic aortic stenosis after transcatheter aortic valve implantation (TAVI).
The theoretical part describes clinical symptoms, diagnosis, and treatment.
Furthermore, the thesis focuses on the indication for the TAVI procedure,
description of the valve, surgical approach, and possible complications.
The practical part underlines on nursing care of the patient after TAVI
procedure and early detection of potential complications, where the role of a nurse
plays an important part. Complex care of a patient is based on continuous
monitoring of physiological functions in the coronary care unit. This work describes
the nursing problems and quality of life after the transcatheter aortic valve
implantation.
Keywords: aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation, nursing
problems, quality of life.
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ÚVOD
Metoda implantace aortální chlopně katetrizační cestou (TAVI) představuje
dnes alternativu kardiochirurgické operace u nemocných s vysokým operačním
rizikem, či u nemocných zcela kontraindikovaných k náhradě aortální chlopně
kardiochirurgickou cestou. Tato relativně nová metoda přináší velký benefit pro
nemocné, a proto se indikace postupně rozšiřují na méně rizikové pacienty. TAVI
má nízké periprocedurální riziko a pro nemocného je včasná mobilizace po výkonu
velkou výhodou.
Na naší klinice se provádí TAVI od roku 2012. Celý multidisciplinární tým
sester katetrizačních, sester specialistek, intervenčních kardiologů, lékařů
intenzivní medicíny a dalších spolupracuje na tom, aby na sebe péče navazovala a
nemocný byl co nejdříve propuštěn do domácího ošetřování.
A to je jeden z důvodů, proč jsem si vybrala toto téma. Myslím si, že
celková spolupráce týmu je velmi důležitá. Na péči o takovéto pacienty se podílím
již několik let a myslím si, že metoda TAVI prodělala za toto období výrazný
pokrok, a to nejen z medicínského pohledu, ale i ze stran ošetřovatelské péče. TAVI
program, který u nás probíhá je vlastně takovým ošetřovatelským standardem péče
o pacienta po TAVI. Od dob začátků provádění katetrizační implantace aortální
chlopně v roce 2012 se vylepšila koordinace celého týmu a plánování
ošetřovatelské péče.
V péči o pacienta po provedené TAVI je důležité se zaměřit na možnosti
vzniku komplikací po výkonu. Proto jsou nemocní hospitalizováni na koronární
jednotce a komplexní monitorace fyziologických funkcí a celkového stavu pacienta
je zcela zásadní.
Jsem velmi ráda, že jsem toho součástí a můžu se podílet na komplexní péči
o pacienty, kterým se snažíme dopomoci k včasnému navrácení soběstačnosti a
zlepšení kvality života.
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1.TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1.1. Anatomie srdce
Srdce je dutý svalový orgán, uložený v mezihrudí (mediastinum) za
sternem. Má čtyři srdeční oddíly, kdy jsou síně rozděleny mezisíňovým septem na
pravou a levou a komory mezikomorovým septem na pravou a levou komoru.
Do pravé síně ústí horní a dolní dutá žíla. Odtud krevní proud směřuje do
pravé komory přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň. Ve spodní části mezisíňového
septa, které rozděluje obě síně, je zeslabení přepážky tvořící oválnou prohlubeň
(fossa ovalis). Tento uzavřený oválný otvor umožňuje průtok krve převážně z dolní
duté žíly do levé síně během nitroděložního života plodu. Trojcípá chlopeň
usměrňuje tok krve v pravém síňokomorovém ústí. Cípy chlopně jsou na
vazivovém prstenci atrioventrikulárního ústí. Volné okraje cípů jsou spojeny
šlašinkami s papilárními svaly, které brání překlopení chlopně do síně. Na vrcholu
výtokového traktu z pravé komory se nachází začátek kmene plicnice. Zde je
uložena pulmonální chlopeň se třemi poloměsíčitými cípy. Chlopeň plicnice leží
vpředu a je výše než aortální chlopeň.
Levá síň je menší než pravá síň a ústí do ní čtyři plicní žíly. Malé jazýčkovité
ouško začíná na horním okraji a probíhá dopředu a doleva nad síňokomorový
žlábek. Většina dutiny je jemnostěnná a krev směřuje přes síň a dvoucípou
(mitrální) chlopeň do levé komory. Levá komora má mnohem silnější srdeční
svalovinu než pravá komora. Sahá od ústí mitrální chlopně až k ústí chlopně
aortální, která leží vpravo a pod ústím plicnice. Aortální chlopeň je poloměsíčitá a
složená ze třech cípů, zadního (nekoronárního), pravého a levého. Je tvarem
totožná s chlopní plicnice, pouze se liší polohou. Její cípy mají tvar vlaštovčích
hnízd. Začátek aorty je rozšířený a tvoří tak zvané siny umístěné nad každým cípem
chlopně. V sinech odstupují nad poloměsíčitými chlopněmi dvě věnčité tepny, které
zásobují srdce (a.coronaria dextra, sinistra).
Srdeční stěna je složena ze tří vrstev: endokard, myokard a epikard. Endokard
je tenká blána tvořená vrstvou buněk, která je pomocí vaziva připojená na myokard.
Myokard je nejsilnější vrstvou srdeční svaloviny, je tvořený příčně pruhovanou
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svalovinou jejíž buňky se nazývají kardiomyocyty. Epikard je povrchový serózní
povlak srdeční stěny.
Srdeční činnost je opakující a cyklický děj. Jeden cyklus se nazývá srdeční
revoluce, kterou můžeme rozdělit na kontrakci myokardu (systola) a uvolnění
myokardu (diastola). Při diastole pravé síně přitéká krev dutými žilami do pravé
síně. Po naplnění dochází k systole síně a vypuzení krve do pravé komory, trojcípá
chlopeň je otevřená a komora je v diastole. Po naplnění pravé komory se uzavře
tlakem trojcípá chlopeň a krev je vypuzena do plicního oběhu. V levé části srdce se
současně nejprve plní levá síň okysličenou krví přitékající z plic plicními žílami.
Poté je krev při systole levé síně vypuzena přes dvojcípou chlopeň do levé komory,
která je v diastolické fázi srdečního cyklu. Při systole levé komory se uzavře
dvojcípá chlopeň a krev je přes aortální chlopeň vypuzena do aorty a následně do
celého systémového oběhu.
Převodní systém srdeční je zdrojem elektrické aktivity, která udává rytmus
srdečnímu cyklu. Skládá se ze sinusového uzlu, síňokomorového uzlu, Hisova
svazku, pravého a levého Tawarova raménka a Purkyňových vláken. Sinusový uzel,
(též sinoatriální uzel-SA) je primárním centrem srdeční automacie. Je základním
udavatelem srdeční frekvence, nejčastěji v pásmu 60-100/min. Je umístěn mezi
ústím horní duté žíly a stěnou pravé síně. Vzruch je dále převáděn pomocí
svalových buněk obou síní na síňokomorový uzel (atrioventrikulární- AV uzel),
ten je umístěn na pravé straně mezisíňové přepážky před koronárním sinem, nad
septálním cípem trojcípé chlopně. Funguje jako sekundární centrum srdeční
automacie, kdy se v tak zvané junkční oblasti tvoří vzruchy o frekvenci 40-60/min.
Hisův svazek odstupuje z dolní části AV uzlu a v septu se rozděluje na dvě raménka
pravé a levé Tawarovo raménko. Probíhá v mezikomorovém septu a větví se dále
do Purkyňových vláken. Tyto buňky zprostředkovávají styk s komorovou
svalovinou, převádí impuls na pracovní kardiomyocyty. (5,6,17,19)
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1.2. Aortální stenóza (AS)
1.2.1. Epidemiologie onemocnění
Aortální stenóza se vzhledem k lokalizaci zúžení rozděluje na subvalvulární
(s překážkou umístěnou pod vlastní aortální chlopní), valvulární a supravalvulární
(s překážkou umístěnou nad vlastní aortální chlopní). Ve své práci se budu dále
zabývat pouze valvulární aortální stenózou, která je zdaleka nejčastějším typem
aortální stenózy. (2,4)
Aortální stenóza je v rozvinutých zemích jednou z nejčastějších získaných
chlopenních vad v dospělosti. Vzhledem ke vzrůstajícímu stárnutí populace se
předpokládá její nárůst. Prevalence středně až středně těžké aortální stenózy je
závislá na věku, a to v rozmezí 0,02% - 0,7% u nemocných mezi 18- 44 lety a 2,8%
– 11,7% u pacientů nad 75 let. (4,20)
Pro degenerativní aortální stenózu je typické, že se manifestuje ve věku
65-70 let a je často provázena ischemickou chorobou srdeční, arteriální hypertenzí,
hyperlipidémií a diabetem mellitem. Tedy tak zvanými civilizačními chorobami.
Zhruba u 1% -2% pacientů se vyskytuje bikuspidální konfigurace aortální chlopně.
Jedná se buď o vrozené anomální založení aortálních sinusů, nebo (a to častěji)
o sekundární fúzi dvou cípů v důsledku jejich postižení. Progrese aortální stenózy
je velmi individuální. Průměrně však bývá udáván pokles plochy aortálního ústí
o 0,1 -0,3cm2 a nárůst gradientů o 7-15 mmHg ročně. Faktory přispívající
k rychlejší progresy jsou věk, aktivní kouření, renální insuficience, míra kalcifikací
chlopně a metabolický syndrom. Rychlá progrese je spojená s výrazně horší
prognózou.

Aortální stenóza patří k nejvíce operovaným chlopenním vadám

v současnosti a stále se počet nemocných zvyšuje. (2, 3,13)
1.2.2. Popis onemocnění
Aortální stenóza se vyvíjí řadu let, kdy je pacient asymptomatický, neboť se
zde uplatňují kompenzační mechanismy. Plocha ústí aortální chlopně se pohybuje
za normálních okolností mezi 3-4 cm2. Podle závažnosti ji můžeme klasifikovat
jako mírnou, střední a významnou stenózu. Přičemž za hranici významné stenózy
je myšleno hranice pod 1 cm2. U těchto pacientů se začínají vyskytovat symptomy.
(2)
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1.2.3. Klinický obraz
Aortální stenóza se vyvíjí řadu let a nemocný je dlouhou dobu bez obtíží.
Nejčastějším příznakem je námahová dušnost a snížená tolerance zátěže, objevuje
se až u 50 % symptomatických pacientů. Příčinou je nejprve diastolická a později
i systolická dysfunkce levé komory srdeční s vzestupem plnícího tlaku levé
komory, který se propaguje až do plicních kapilár a vede tak ke zhoršení výměny
plynů v plicních sklípcích. Dalším příznakem je bolest na hrudi (angina pectoris),
ta se projevuje asi u 35 % pacientů. Příčinou je nepoměr mezi zbytnělou srdeční
svalovinou a nezměněným koronárním řečištěm, či koincidence chlopenní vady
s koronární nemocí. Námahová synkopa je třetím symptomem, který se objevuje
u 15 % pacientů s aortální stenózou. Její příčinou je neschopnost levé komory
vypudit dostatečný objem krve do zvýšené kapacity periferního řečiště při námaze.
Synkopy mohou vznikat i na podkladě komorových, nebo supraventrikulárních
arytmií a AV blokád. (2)
Dokud nemá pacient žádné obtíže, má velmi dobrou prognózu. Riziko náhlé
smrti je asi jen 1 %. Důležité je asymptomatického nemocného důkladně sledovat
v pravidelných intervalech v ambulanci kardiologa a opakovaně edukovat
o příznacích vady a o nutnosti informovat lékaře při jejich vzniku. (2,7)

1.2.4. Etiologie
Mezi nejčastější příčinu aortální stenózy patří degenerace a kalcifikace cípů
aortální chlopně, které nejčastěji vedou ke vzniku aortální stenózy v sedmé dekádě.
Tento proces je urychlen u pacientů s bikuspidální aortální chlopní, u kterých pak
vede k rozvoji aortální stenózy o 10-20 let dříve. Degenerativní procesy vedou
k ukládání sklerotických depozit v cípech chlopně. Degenarace může přecházet na
siny i ascendentní aortu. Rizikové faktory vzniku degenerativního postižení aortální
chlopně jsou stejné jako pro rozvoj aterosklerózy. Jsou to věk, mužské pohlaví,
obezita, nikotinismus, hypertenze, vyšší hladina LDL cholesterolu a poruchy
metabolismu kalcia. Výsledkem degenerativních procesů je rigidní chlopeň
s centrálním, či excentrickým otvorem (9,20)
Méně častou etiologií je zjizvení aortálních cípů po revmatické horečce.
V některých zemích s omezeným aplikováním antibiotické léčby streptokokových
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infekcí je tato příčina vzniku aortální stenózy častější. Vada bývá jen středně
významná, jelikož revmatický proces je méně agresivní a až nasedající
degenerativní proces vede k progresi onemocnění. Projevuje se tedy až ve vyšším
věku a často bývá postižena i mitrální chlopeň. (2,20)
Vrozená aortální stenóza je většinou diagnostikována a léčena již v dětství.

1.2.5. Patofyziologie
Při postupném zužování na úrovni aortálního ústí pod 1,5 cm2 začíná
docházet k rozvoji významného tlakového gradientu mezi levou komorou srdeční
a aortou. Tlakový gradient je způsoben postupně narůstající překážkou pro
vypuzování krve z levé komory (hovoříme o nárůstu afterloadu). Levá komora musí
generovat stále vyšší tlak, aby zúženou aortální chlopeň překonala. To vede
k nárůstu tloušťky levé komory srdeční se vznikem koncentrické hypertrofie. Tento
proces se popisuje jako remodelace levé komory. Myokard srdce postiženého
aortální stenózou má zvýšené nároky na kyslík oproti zdravému srdci, což může
vést ke vzniku anginy pectoris u nemocných s aortální stenózou i bez postižení
koronárních tepen. Hypertrofický myokard má vyšší podíl buněk podléhající
apoptóze, na rozdíl od zdravého srdce. Nadměrného odumírání buněk
kardiomyocytů a následná fibróza vede k progresi stavu a rozvoji diastolické
a následně i systolické dysfunkce levé komory srdeční, které jsou provázené
klinickými projevy srdečního selhání (dušnost a otoky). Míra hypertrofie levé
komory je prediktorem vzniku srdečního selhání. (2)
Celý proces obstrukce aortálního ústí vzniká velmi pomalu
a symptomatologie se objevuje až desítky let poté, co bychom na chlopni našli
nějaké změny, které znamenají rozvoj aortální stenózy. (2,9)
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1.2.6. Diagnostika
Anamnéza
O důležitosti kvalitně odebrané anamnézy není pochyb. V tomto případě se
zaměřujeme na typické symptomy jako je dušnost, bolest na hrudi a synkopu. Dále
se zaměřujeme na zjištění rizikových faktorů rozvoje degenerativních změn. (7)
Fyzikální vyšetření
Poslechový nález je typický. Aortální stenóza je provázena systolickým
šelestem s maximem nad aortou, s propagací do karotid a podklíčkových tepen.
Z důvodu prodlouženého vyprazdňování levé komory přes stenotickou aortální
chlopeň dochází u nemocných s pokročilou AS k rozštěpu 2.ozvy. Může být slyšet
též diastolický regurgitační šelest (v případě vady, která kombinuje stenózu
s regurgitací), nebo 3.ozva (v případě vzniku srdečního selhání). Pohmatem
můžeme u těžké aortální stenózy palpovat vír nad bazí srdeční. Periferní puls je
oslabený s pomalým nástupem (tak zvaný pulsus parvus et tardus). (2,9)
RTG
Typickým rentgenovým nálezem u aortální stenózy je tzv. aortální tvar
srdečního stínu s dilatací a elongací aorty. Jindy je patrna dilatace hypertrofické
levé komory. Často jsou patrny kalcifikace na aortální chlopni. Hlavní význam
skiagrafie ale je v posouzení městnání v plicním řečišti. (13, 2)
EKG
Typickým obrazem jsou EKG známky hypertrofie levé komory, ten je
přítomný u 85 % nemocných s významnou AS. Nejsou žádné specifické známky
na EKG pro aortální stenózu. Nález je podobný pokročilé hypertenzi. Můžeme vidět
změny z důvodu přetížení levé komory. ST deprese s preterminálně negativními
vlnami T ve svodech I, aVL, V5-V6 větší než 3 mm. Zatížení a dilatace levé síně
se projevují terminálně negativním P ve svodech V1-V2. Může být přítomna
fibrilace síní, nebo AV blokády vyššího stupně. Hypertrofie levé komory při
srdečním selhání může být spojena s častým výskytem komorových extrasystol. (2)
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Echokardiografie (ECHO)
Hlavní

vyšetřovací

metodou

je

v současnosti

transtorakální

echokardiografie (TTE). Dokáže téměř vždy určit hemodynamickou významnost
vady, morfologii aortální chlopně, míru kalcifikace, počet cípů i velikost prstence
chlopně. Dopplerovskou echokardiografií určujeme transaortální gradient a je
možno též vypočítat plochu aortálního ústí. Aortální vadu s gradientem nad
40mmHg a s ústím pod 1 cm2 (0,5 cm2/m2) považujeme za významnou. Tyto
parametry je vždy nutné hodnotit v kontextu parametrů funkce levé komory a
srdečního výdeje. Důležité je i zhodnocení velikosti a systolické funkce levé
komory (ejekční frakce), a v neposlední řadě popsání diastolické funkce levé
komory. Popisujeme typ a rozsah hypertrofie levé srdeční komory. Celkově si
všímáme, zda je přítomna plicní hypertenze nebo významná mitrální regurgitace,
či jiné srdeční vady. (2)
K doplnění transtorakální echokardiografie je někdy nutné provést i TEE
(transoesofageální ECHO), hlavně z hlediska upřesnění počtu cípů aortální chlopně
a jejich postižení. TEE je semiinvazivní metoda, při které je ultrazvuková sonda
zaváděna do jícnu. Může se provádět v lehké sedaci, pak je pacient omezen ve
vykonávání některých činností, při kterých by se musel soustředit (např. řízení
motorových vozidel). Proto při dobré vyšetřitelnosti a získání validních z TTE toto
vyšetření neprovádíme. (8,10)
U AS s nízkým gradientem a systolickou dysfunkcí levé komory provádíme
zátěžovou echokardiografii. Podáním vzrůstající dávky dobutaminu hodnotíme
vzestup gradientu na aortálním ústí a kontraktilní rezervu levé komory. (13,14)
Srdeční katetrizace
Přestože většinu informací nutných ke stanovení diagnózy můžeme získat
už při odebrání anamnézy, fyzikálního vyšetření, EKG a echokardiografického
vyšetření, je u většiny pacientů srdeční katetrizace nutností. Hlavní důvod je
potřeba zhodnocení koronárního řečiště.
Při katetrizačním vyšetření se změří tlak v levé komoře a po vytažení katetru
do ascendentní aorty (tzv. pullback) se změří tlak v ascendentní aortě. Z obou
křivek vypočítáme gradienty a pomocí Gorlinovy rovnice (při znalosti srdečního
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výdeje) i plochu aortálního ústí. Při ventrikulografii hodnotíme systolickou funkci
levé komory nebo mitrální regurgitaci.
Jelikož v dnešní době kvalitní echokardiografie přináší dostatečné
informace o aortální stenóze či jiných vadách, omezujeme katetrizační vyšetření
srdce pouze na selektivní koronarografii a aortografii (ke zhodnocení velikosti
ascendentní aorty). Je indikována u osob starších 40- ti let, či individuálně podle
symptomů. (2,13)
CT a CT angiografie
CT vyšetření je dnes hlavním vyšetřením před perkutánní implantací
aortální chlopně. Před tímto výkonem je třeba zhodnotit velikost aortálního anulu,
tvar ascendentní aorty, přítomnost kalcifikací a stav pánevního řečiště, které slouží
jako přístupová cesta při implantaci chlopně. V případě chirurgického řešení
aortální stenózy je CT vyšetření indikováno pouze v případě podezření na dilataci
ascendentní aorty. (13)

1.2.7. Terapie
Při diagnostice aortální stenózy, kterou zpravidla stanovíme na základě
dostupných vyšetření, je potřeba nejprve zhodnotit významnost vady. U
asymptomatických pacientů je důležitá pravidelná kontrola, v závislosti na
závažnosti aortální stenózy a podle aktuálního stavu nemocného. Nejčastěji po
6-12 měsících. Kontrola spočívá v provedení celkového vyšetření nemocného a
echokardiografie. Důležité je vysvětlení možnosti vzniku příznaků a nutnosti
navštívení lékaře. (7,8)
Přestože má aortální stenóza řadu společných vlastností s aterosklerózou,
žádná z velkých randomizovaných studií nepotvrdila vliv léčby statiny na zmírnění
degenerativních změn na aortální chlopni. Některé rozporuplné výsledky však
naznačují, že u některých nemocných (u pacientů v časné fázi onemocnění), by
mohlo dojít ke zpomalení progrese degenerativních změn. (2,3,20)
Další skupinou léků, kterou lze u nemocných s aortální stenózou použít jsou
ACE inhibitory. Jedná se zejména o nemocné s arteriální hypertenzí. Nicméně
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žádný z medikamentózních postupů nevede ke zlepšení prognózy takto nemocných
pacientů. (7,20)
Kauzální léčba této chlopenní vady je tedy možná pouze chlopenní
náhradou, a to buď chirurgickou nebo katetrizační. (7,8,9)
Chirurgická náhrada aortální chlopně je zlatým standardem léčby
nemocných s aortální stenózou již přes 50 let. Jedná se o výkon v celkové anestezii
s použitím mimotělního oběhu a sternotomií. Jsou užívány dva druhy protéz,
mechanické (nejčastěji dvoulisté z karbonového materiálu) a biologické.
Nevýhodou mechanických protéz je jejich trombogenicita (zvýšeno riziko vzniku
krevních sraženin na chlopni) vyžadující doživotní antikoagulační léčbu.
Biologické chlopně jsou nejčastěji xenografty (vyrobené z porcinního nebo
bovinního perikardu). Tyto protézy podléhají degenerativním změnám, které
mohou vyústit v restenózu aortální chlopně, kterou je pak nutno řešit reoperací. (9)
Aortální balónková valvuloplastika je další možností léčby AS. Spočívá
v inflaci balónkového katetru v místě kalcifikované chlopně, což vede ke zvětšení
aortálního ústí. Toto zvětšení je však pouze dočasné, neboť v rozmezí 3-6 měsíců
opět dochází k zúžení chlopně. V dnešní době je tento výkon indikován pouze jako
paliativní u pacientů nevhodných jak k chirurgické, tak katetrizační náhradě
aortální chlopně. Je také možné jej použít u pacientů v závažném klinickém stavu,
kdy při dobrém efektu výkonu může následovat perkutánní implantace aortální
chlopně. (8,9)
U pacientů s vysokým operačním rizikem je indikována katetrizační
implantace aortální chlopně. (7,2)
Již od roku 2010 v České republice existuje registr pacientů s provedeným
TAVI. V naší republice je součástí tohoto projektu 12 Kardiocenter. Český TAVI
registr jak součástí registru dalších evropských zemí. Cílem projektu je sledování
počtu léčených pacientů, hodnocení bezpečnosti léčby a hodnocení efektivity léčby.
(18)
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Tabulka č.1 Léčba těžké aortální stenózy

Zdroj:

LINHARTOVÁ, Kateřina. KOČKOVÁ, Radka. LÍNKOVÁ, Hana.

Doporučení ESC pro léčbu chlopenních vad 2017. Souhrn vypracovaný Českou
kardiologickou společností. Cor et Vasa. 2017, 59(6), 652- 682. ISSN – 0010-8650
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1.2.8. Prognóza
O prognóze pacientů nerozhodují ani tak hodnoty transaortálních gradientů,
jako hlavně přítomnost symptomů. U asymptomatických nemocných je prognóza
příznivá. Avšak symptomatická významná aortální stenóza má při konzervativní
léčbě špatnou prognózu. Při konzervativní léčbě zemře až 50 % pacientů s anginou
pectoris do 5 let, při synkopě až 50 % do 3 let a 50 % s projevy ICHS do 2 let života.
Další faktory ovlivňující progresi je rozvoj dysfunkce levé komory srdeční.
Špatný stav pacientů, špatně a nedostatečně léčených s již vyvinutými symptomy
je také prognosticky závažný. (7,8,)
Operační mortalita náhrady aortální chlopně je asi 1-3 % u osob mladších
65 let a u starších pacientů 4-8 %. Optimálním způsobem pro zlepšení prognózy, je
včasné řešení těžké aortální stenózy ještě před vznikem srdečního selhání.
Perkutánní implantace aortální chlopně představuje zatím nejnovější
metodu léčby aortální stenózy. Indikační kritéria se postupně rozšiřují. Z dosud
provedených studií lze tvrdit, že dlouhodobá funkce katetrizačně zaváděných
chlopní se jeví dobrá a přetrvává dobrý hemodynamický výsledek. (11,7,12)
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2. METODIKA TAVI
2.1. Historie TAVI
Historie TAVI není tak dlouhá. V roce 1986 provedl Alain Cribier první
aortální balónkovou valvuloplastiku. Rychlý vznik restenózy a negativní výsledky
stran zlepšení prognózy pacientů vedly k dalším výzkumům v této oblasti. Konečně
pak, po rozsáhlých pokusech v laboratořích, provedl Alain Cribier v roce 2002
první katetrizační implantaci aortální chlopně u člověka. Jednalo se o chlopenní
protézu z bovinního perikardu. Vzhledem k příznivému výsledku, následovala
studie s prvními 40-ti pacienty.
Během následujících let docházelo k technickému a procedurálnímu vývoji
metody. Vyvíjeli se menší zaváděcí systémy a přístup transseptální byl nahrazen
retrográdním přes femorální tepnu. Od roku 2002 bylo celosvětově provedeno
okolo 300 000 TAVI. V České republice byl první výkon proveden v roce 2008
nemocnici IKEM. (1,16,32)

2.2. Indikace k TAVI
Základní kritéria jsou hlavně zhodnocení významnosti aortální stenózy
z hlediska hemodynamiky a zhodnocení klinických projevů – angina pectoris II. –
IV., námahová dušnost NYHA II. – IV. stupně a synkopy. Zhodnocení
kardiochirurgického rizika týmem lékařů ve složení: intervenční kardiolog,
kardiochirurg

a

kardioanesteziolog.

Tento

tým

lékařů

zhodnotí

riziko

kardiochirurgického výkonu podle skórovacího systému EuroScore. Pokud je
pacient kontraindikován k chirurgickému řešení, náhradě aortální chlopně pro
vysoké operační riziko, je indikován ke katetrizační náhradě aortální chlopně,
pokud je jeho odhadovaná životní prognóza alespoň jeden rok.
Po indikaci nemocného je potřeba se seznámit s jeho aktuálním stavem,
vyloučit infekční fokusy. Pacienta poté seznámit s průběhem výkonu a možnými
komplikacemi.
Důležité je zhodnocení anatomických poměrů a vyšetření přístupových cest
pomocí echokardiografického vyšetření (případně jícnové echokardiografie), CT
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angiografie a vyšetření koronárního řečiště. Je nutností změřit šíři aortálního anulu,
šíři a výšku bulbu aorty, šíři ascendentní aorty 45 mm nad chlopní a šíři pánevních
tepen. Při významných stenózách na koronárních tepnách je potřeba před
plánovaným výkonem (či při něm) provést perkutánní angioplastiku. (14,16)

2.3. Kontraindikace
Mezi obecné kontraindikace patří hlavně absence kardiochirurgie na daném
pracovišti, také absence komplexního „heart teamu“, který by posoudil vhodnost
provedení TAVI.
Mezi klinické kontraindikace patří dožití pacienta méně než jeden rok, či
nepravděpodobnost zlepšení kvality života po provedení implantace aortální
chlopně katetrizačně, z důvodu závažných komorbidit. U pacienta s jinou
významnou chlopenní vadou, která vyžaduje chirurgické řešení je katetrizační
implantace aortální chlopně relativně kontraindikována. Nicméně řada pacientů
s těsnou aortální stenózou a vysokým operačním rizikem je indikovaná k TAVI i
přes přítomnost středně významné či významné mitrální regurgitace, neboť u této
vady je šance na zmenšení, a to z důvodu snížení tlaku v levé komoře.
K anatomickým kontraindikacím patří velikost aortálního prstence méně
než 18 mm nebo více než 30 mm, přítomnost trombu k dutině levé komory. Infekční
endokarditida, zvýšené riziko obstrukce koronárního ostia.
Mezi relativní kontraindikace bychom mohli zařadit bikuspidální
konfigurace aortální chlopně, hemodynamická nestabilita a ejekční frakce méně než
20 %, také těžká koronární nemoc neřešitelná revaskularizací. (11,16)

2.4. Morfologická a klinická kritéria
K posouzení morfologie aortální chlopně se používá echokardiografie
transtorakální či transezofageální. Umožňuje zhodnocení velikosti aortálního
prstence a detailnější anatomické zhodnocení aortální chlopně, počet cípů,
rozložení kalcia. Bikuspidální chlopeň je pro implantaci TAVI rizikovější,
z důvodu možnosti nekompletního rozvinutí protézy a vzniku aortální regurgitace.
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K přesnému anatomickému popisu aortální chlopně, ascendentní aorty a
pánevního řečiště je nutné použít CT angiografii.

Ta nám umožní posoudit

množství kalcifikace na aortální chlopni. (14)
Perkutánní implantace aortální chlopně je indikována podle současných
doporučení České kardiologické společnosti u pacientů s významnou aortální
stenózou podle dalších indikací:
Klinická kritéria:
Věk nad 75 let – logistické Euroscore nad 10%
Věk nad 65 let a alespoň jedno z následujících kritérií:
➢

Předchozí kardiochirurgická operace

➢

Stav po radiaci či popálení hrudníku

➢

Porcelánová aorta

➢

Závažná plicní hypertenze

➢

Systémové onemocnění pojiva

➢

Chronické plicní onemocnění

➢

Jaterní cirhóza

Morfologická kritéria
➢

Velikost aortálního anulu 20-27 mm

➢

Ascendentní aorta 45 mm nad chlopní

➢

Příznivý odstup koronárních tepen, výška Valsalvova sinu

více než 10 mm (15,16)

2.5. Popis chlopně
V současné době je k dispozici více typů perkutánně zaváděných
aortálních chlopní. Nejvíce používané jsou dva typy. Prvním z nich je
samoexpandabilní chlopeň z porcinního perikardu umístěná v nitinolovém rámu
(výrobce Medtronic, název chlopně Evolut R). Nitinol je slitina, která má tvarovou
paměť a jejíž mechanické vlastnosti závisí na teplotě. Při nízké teplotě měkne, proto
je možné svinout chlopeň do pouzdra o průměru 6 mm. Zaváděcí systém umožňuje
opakovanou repozici chlopně. Chlopeň je dostupná ve čtyřech velikostech a lze ji
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implantovat femorálním, subclaviálním, nebo transaortálním přístupem. Tato
chlopeň je složena v zaváděcím katétru, ve kterém je dopravena až do původní
aortální chlopně. Zde je zaváděcí systém postupně stahován a chlopeň se vlastní
silou sama rozvíjí. (16)
Druhým typem je bovinní chlopeň, která je umístěna na balónu a v místě
původní aortální chlopně je expandována dilatací balónu (výrobcem je firma
Edwards, název chlopně je Sapien). Po implantaci již nelze měnit polohu chlopně.
Je možno ji implantovat femorálním, ale rovněž i transapikálně (přes hrot levé
komory srdeční). Výhodou chlopně Sapien je možnost implantovat tuto chlopeň
rovněž do mitrální pozice u nemocných s mitrální regurgitací (výkon se provádí
transapikálně). (16)

2.6. Průběh výkonu
Pacient je obvykle přijímán na kliniku den před plánovaným výkonem s již
hotovým předoperačním vyšetřením. V den příjmu je zhodnocen jeho aktuální
zdravotní stav a jsou provedeny odběry krve na základní vyšetření jako je
biochemie, krevní obraz a koagulace. Nemocnému podáváme sytící dávku duální
antiagregace.
Den před výkonem nebo v den implantace chlopně se zavádí nemocnému
centrální žilní kanyla do v.jugularis interna. Arteriální kanyla do a. radialis a
permanentní močový katetr. Ráno, v den zákroku, se podají pacientovi antibiotika
jako profylaxe vzniku infekční endokarditidy.
TAVI se provádí na katetrizačním sále, ve sterilním prostředí. Na sále se
pacientovi věnuje tým složený z anesteziologa, anesteziologické sestry, dvou
intervenčních kardiologů a dvou katetrizačních sester. Rovněž je přítomen
kardiochirurg i kardiochirurgické sestry pro možnost okamžitého chirurgického
řešení případných komplikací. Dále je na sále přítomen perfusionista, který
připravuje chlopeň pro implantaci a je schopen připojit pacienta na mimotělní oběh
v případě nutnosti operace, nebo v situaci hemodynamického zhroucení pacienta.
V pohotovostním režimu je také připraven kardiochirurgický sál.
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Ve své práci budu popisovat postup při implantaci samoexpandabilní
chlopně Evolut R, která se u nás používá. Samotný výkon je nejčastěji prováděn
v analgosedaci bez nutnosti intubace. Nejprve je cestou v. jugularis interna nebo
v. femoralis communis zavedena stimulační elektroda do hrotu pravé komory
srdeční. Jedním tepenným vstupem do a.femoralis communis je zaveden zavaděč
pro samotný výkon a do druhostranné a.femoralis communis druhý zavaděč pro
angiografii. Na femorální tepnu, přes kterou bude prováděna implantace chlopně,
jsou naloženy sutury (ProGlide), které poslouží k uzávěru tepny na konci výkonu.
U pacientů s vysokým rizikem vzniku cévní mozkové příhody (pacienti
s fibrilací síní, porcelánová aorta, CMP v anamnéze) se na začátku výkonu zavádí
cerebrální protekce. Na našem pracovišti používáme systém Sentinel (firma Claret
Medical), který je zaváděn perkutánně, přes arterii radialis. Tento systém využívá
proximální embolický filtr přiváděný do brachiocefalické tepny a distální
embolický filtr do arterie carotis communis sinistra. Filtry vychytávají tromby či
kalcifikace uvolňované během výkonu, a tím zabraňují embolizaci a následnému
vzniku cévní mozkové příhody. Po dokončení výkonu jsou filtry znovu staženy do
katétru a odstraněny z pacientovy ruky. (26,31)
Poté je zaveden pigtail katetr do bulbu aorty, který slouží ke kontrole pozice
implantované chlopně během výkonu. Z druhého přístupu je zaveden speciální tuhý
vodič („super stiff“) do levé komory srdeční a po něm je zaveden dilatační balónek
pro aortální valvuloplastiku, v případě, že tento výkon předchází vlastní implantaci
chlopně. Při významných kalcifikacích v oblasti nativní aortální chlopně je někdy
lepší chlopeň nejprve tímto balónkem dilatovat, což usnadňuje implantaci chlopně.
Během dilatace balónku v aortě je nutné použít rychlou stimulaci komor o frekvenci
180-200/min, z důvodu snížení průtoku přes aortální chlopeň a tím docílit
stabilizaci balónku. Zároveň je připravena chlopeň na zaváděcím katetru a ta je
následně implantována do správné pozice. Vlastní implantace protézy se provádí
na bijícím srdci. (11, 15)
V první fázi (před plným kontaktem nitinolového rámu protézy s nativní
aortální chlopní) je možnost upravovat pozici chlopně. Pacient je hemodynamicky
stabilní. Ve druhé fázi (je dosaženo již plného anulárního kontaktu, ale protetická
chlopeň není ještě rozvinutá) dochází k hypotenzi a je nutno chlopeň rychle
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rozvinout, cca do 80% otevření chlopně, kde již nová chlopeň začíná pracovat. Ve
třetí fázi provádíme poslední kontrolu polohy chlopně, neboť lze stále ještě polohu
chlopně změnit, či ji případně opět zavinout do zaváděcího katétru a celý proces
otevírání chlopně zopakovat od začátku. V případě, že je pozice chlopně správná,
pokračujeme v jejím úplném uvolnění z háčků, kterými je chlopeň fixována
k zaváděcímu katétru a chlopeň je tím zcela uvolněna a operatér již její pozici
nemůže ovlivnit. Po jejím uvolnění provádíme kontrolní angiografii, z důvodu
kontroly umístění chlopně, eventuální přítomnosti aortální regurgitace a rovněž je
měřen gradient na aortální chlopni, který je v ideálním případě nulový. Pokud není
operatér spokojen s výsledkem, například je přítomna aortální regurgitace nebo je
stále patrný reziduální gradient na aortální chlopni, je ještě možné chlopeň
postdilatovat balónkem tak, aby došlo ke zlepšení kontaktu mezi bioprotézou a
stěnou aorty.
Výkon končí odstraněním zaváděcích katetrů a následnou suturou obou
tepen, přímo na sále. Dosažení plné hemostázy je kontrolováno angiografií
pánevního řečiště. Stimulační elektroda se ponechává obvykle 24 hodin.
Po dostatečném probuzení nemocného z analgosedace již na sále, si
převezme pacienta lékař a sestry z koronární jednotky. (11,15)

2.7. Možné komplikace výkonu
➢ Krvácení v místě vpichu při poškození tepny při zavádění instrumentária
o vysokém kalibru
➢ Cévní komplikace-disekce aorty, ruptura aorty
➢ Perforace levé komory v průběhu výkonu
➢ Cévní mozková příhoda z důvodu embolie z původní chlopně
➢ Poruchy rytmu, AV blokády, blokády levého Tawarova raménka
➢ Infarkt myokardu (8,16)
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3. KAZUISTIKA
3.1. Anamnéza
Osobní údaje o pacientce a veškeré informace k získání anamnézy
jsem získala rozhovorem s paní D.M., dále pak pozorováním. Ostatní informace
jsem získala od mých kolegyň, s kterými spolupracuji a ze zdravotnické
dokumentace. Paní D.M. písemně souhlasila se zpracováním svých osobních údajů.
71letá pacientka D.M. byla přijata k plánovanému výkonu TAVI od lékaře
kardiologa. V poslední době byla opakovaně hospitalizována pro dekompenzaci
srdečního selhání s obrazem plicního edému. Pacientka prezentována na
kardiochirurgickém indikačním semináři a indikována k TAVI. Pacientce byly
provedené potřebné předoperační vyšetření a bylo naplánováno datum výkonu.

3.1.1. Lékařská anamnéza
Důvod přijetí:
71letá pacientka s restenózou aortální chlopně přichází k provedení TAVI.
Rodinná anamnéza:
Otec zemřel na CMP (cévní mozková příhoda) v 77 letech, matka v 84 letech na
stáří. Oba rodiče se léčili s anginou pectoris. Sourozence nemá, 2 dcery zdrávy.
Osobní anamnéza:
St.p. akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání – při významné
restenóze aortální bioprotézy, aktuálně NYHA II-III, elevace BNP.
Degenerativně změněná aortální bioprotéza s významnou restenózou
1.6.2010 náhrada aortální chlopně biologickou protézou pro významnou aortální
stenózu, st.p. monobypassu na RIA (RIA-LIMA)
ICHS (Ischemická choroba srdeční) chronická, toho času bez AP,
EF LK 69%
re SKG 3.3.2017 s příznivým nálezem, bypass průchodný
St.p. CMP časně pooperační 6/2010 – restituce ad integrum
St.p. TIA (transitorní ischemická ataka) při hypertenzní akceleraci 2007
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Arteriální hypertenze na terapii od 2003
Dyslipidémie na terapii
Polycytémie vera dg. 2003, léčena interferony a aferezou akt.a terapii Litalir
(hydroxyurea), přechodně přerušeno pro anémii.
Alergická anamnéza:
Neguje, včetně lékové, pouze intolerance mléka.
Farmakologická anamnéza:
Anopyrin 100mg tbl 1-0-0 (antitrombotikum)
Sortis 10mg tbl

1-0-0 (statin)

Furon 40mg tbl

1-0-0 (diuretikum)

Kalnormin tbl

1-0-0 (Chlorid draselný s prodlouženým uvolňováním)

Prestance10/5mg tbl 1-0-0 (ACE inhibitor a blokátor Ca kanálů)
Concor 5mg tbl

½-0-0 (betablokátor)

Betahistin 24mg cps 1-0-0 (k léčbě Ménierova sy, jako závratě, zvonění v uších,
nevolnost)
Litalir 500mg tbl
Vigantol 20gtt

středa (vitamin D)

Abusus:
Nekuřák, alkohol nepije
Gynekologická anamnéza:
Porody 2, potraty 2 spontánní, 2009- hysterectomie bez adnexektomie pro
descensus uteri.
Pracovní anamnéza:
Nyní v důchodu, dříve učitelka a kancelářské práce.
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Sociální anamnéza:
Je vdova, žije sama, dcery jí pomáhají.
Nynější onemocnění:
71letá pacientka po náhradě aortální chlopně biologickou protézou pro
významnou aortální stenózu 6/2010, současně monobypass na RIA přichází
k provedení TAVI. Nemocná byla opakovaně hospitalizována na II. Interní klinice
pro dekompenzaci srdečního selhání. Při hospitalizaci byla doplněna předoperační
vyšetření. Po kompenzaci stavu, pro anémii přechodně vysazena hydroxyurea, dále
již pokračováno v léčbě. Pacientka prezentována na kardiochirurgickém
indikačním semináři a indikována k provedení TAVI.
Od poslední hospitalizace přetrvává námahová dušnost NYHA II-III,
(hodnocení NYHA viz. tabulka č.2) a celkově větší únava, při změnách počasí
někdy i klidová dušnost, stenokardie ani palpitace neguje. Chronické průjmy
mnoho let, toho času beze změny, váhově stabilní.

3.1.2. Ošetřovatelská anamnéza
Paní D.M. je dlouhodobě sledována v kardiologické ambulanci, nyní
zhoršení stavu, opakované hospitalizace, námahově dušná. Spíše se zdržuje doma,
ven chodí jen zřídka. Je hodně unavená, ale soběstačná. Nemá žádné bolesti, ani
synkopy. Pomáhají ji dcery, které za ní pravidelně docházejí domů. Celkově je paní
při příjmu klidná, orientovaná, mírně dušná a spolupracující.
Ošetřovatelskou anamnézu jsem zpracovala dle dokumentu VFN
Ošetřovatelská anamnéza pro intenzivní péči zpracovaná v příloze č. 2.

3.2. Průběh hospitalizace
3.2.1. Příjem na antiarytmickou jednotku intermediální péče
Paní D.M. byla přijata na antiarytmickou jednotku intermediální péče dva
dny před plánovaným výkonem, a to z důvodu anémie. Výsledky provedených
předoperačních vyšetření byly k dispozici v počítačovém systému nemocnice.
Pacientka byla napojena na monitor ke kontinuálnímu monitorováním EKG. Bylo
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ji natočeno dvanáctisvodové EKG, zavedena periferní žilní kanyla a odebrány
příslušné odběry krve (biochemické vyšetření, krevní obraz a differenciál,
hemokoagulace, krevní skupina a křížová zkouška). Byla podána sytící dávka
antiagregace Trombex 4 tbl. p.o. (prevence aterotrombotických příhod) a dále byl
ordinován jednou denně. Pacientka přišla do nemocnice k plánovanému výkonu
kardiopulmonálně kompenzována. Byla soběstačná, s námahovou dušností. Bylo
objednáno anesteziologické konzilium. Nemocná se cítila dobře, jen měla obavy
z výkonu.
Den před výkonem byla nemocné odebrána krev pro kontrolu krevního
obrazu. Byly podávány léky, dle ordinace lékaře. Chronická medikace p.o., viz
výše. K tomu naordinován Controloc 40mg tbl (selektivní inhibitor „protonové
pumpy“, lék snižující množství kyseliny produkované v žaludku). Vzhledem
k přetrvávající anémii, byly dnes pacientce dnes podány 2 jednotky erytrocytů.
Příprava pacientky před TAVI
➢ edukace pacienta a podepsání informovaného souhlasu
➢ kontrolní odebrání krevního obrazu
➢ antibiotická profylaxe Cefazolin 2g i.v. ve 100ml F1/1 a 8 hodin
➢ vyholení operačního pole - celý hrudník, obě třísla a obě zápěstí
➢ anesteziologické konzilium – předoperační příprava
➢ krevní deriváty do rezervy - 4 jednotky erytrocytů, 2 jednotky trombocytů
➢ v den

výkonu

v 6:00

ráno

podat

25mg

Vasocardin

tbl.

p.o.

(antihypertenzivum, beta-blokátor), Neurol 0,25mg tbl. (benzodiazepin)
➢ od 24:00 lačnit
Během dne byly paní D.M. měřeny fyziologické funkce, 3x denně krevní
tlak a puls. Pacientka byla napojena na monitor ke sledování EKG, ale měla volný
režim, chůze po oddělení. Nemocná byla bez obtíží, jen měla velké obavy z výkonu
a z toho, jak výkon dopadne. Byla hodně unavená a dušná při námaze. Večer
pacientka nemohla usnout, dle ordinace lékaře bylo pacientce podána 1 tbl. p.o.
Frontin 0,25mg ve 22:00. Po podání léku usnula do hodiny usnula.
Ošetřovatelská anamnéza zpracovaná při příjmu na Antiarytmickou jednotku
uvedena v příloze č. 1
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Fyziologické funkce během dne:
TK ráno

- 132/48mmHg, P – 72/min

TT – 36,6 st.C

Tk poledne - 137/50mmHg P – 78/min

TT – 36,8 st.C

Tk večer

TT – 36,9 st.

- 145/46mmHg P – 85/min

3.2.2. Den výkonu (TAVI)
Ráno, bylo umožněno pacientce jít do sprchy. Byla jí odebrána krev na
vyšetření krevního obrazu a základního biochemického vyšetření. Změřeny
fyziologické funkce TK, P, SpO2 a TT. V 6:00 byly podány léky p.o., dle ordinace
anesteziologa, mohla je zapít jen malým množstvím vody. Nemocné byl zaveden
permanentní močový katetr Fr. 16. V 7:00 byla aplikována antibiotika
intravenózně.
6:00

Tk – 132/45mmHg

P –70/min

TT – 36,5St.

V 7:30 byla převezena nemocná na katetrizační sál. Zde pacientku přebral
tým složený z anesteziologa, anesteziologické sestry, chirurgické sestry a lékaře
chirurga, katetrizačních lékařů a sester. Nekomplikovaně ji byl zaveden trojcestný
centrální žilní katetr do vena jugularis dextra a arteriální kanyla do arteria radialis
sinistra. Poté byla zahájena analgosedace Propofolem 1% i.v. (krátkodobě působící
hypnotikum). Přes vena femoralis dextra byla zavedena balonková stimulační
elektroda do pravé komory. Do arterie femoralis communis byl zaveden arteriální
sheat, přes který se bude implantovat chlopeň. Zde byly také naloženy dvě sutury
Pro Glide. Jelikož má pacientka riziko vzniku embolizace do mozku, byla ji
zavedena přes arterii radialis dextra cerebrální protekce Sentinel do truncus
brachiocephalicus a arterie carotis communis sin. Přes pravou arterii femoralis byla
speciálním zaváděcím systémem zavedena aortální chlopeň Evolut R 23 mm. Po
jejím umístění byla pro nedostatečný efekt ještě provedena postdilatace balónkem
Z-med. Po odstranění systému z těla pacientky byly dotaženy sutury ProGlide a
navíc naložena sutura Angio-Seal s dosažením plné hemostázy. Následně byla
odstraněna cerebrální protekce a vpich do a. radialis ošetřen naložením komprese
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TR bandem (tlaková komprese arterie radialis). Pacientka byla probuzena
z analgosedace a předána týmu koronární jednotky ve stabilizovaném stavu.
Při příjezdu na koronární jednotku po výkonu je pacientka somnolentní, ale
orientovaná, reaguje na výzvu. Je napojena na monitor a kontinuálně se měří
invazivní tlak - 156/51mmHg P-69/min, EKG i SpO2 – 98%. Je aplikován O2
nosními brýlemi. Na monitoru trvá sinusový rytmus bez nutnosti externí stimulace,
kardiostimulátor je pouze v režimu „standby“, nastavený na frekvenci 50/min,
v případě že by došlo k arytmii převzal by funkci a začal stimulovat. Je natočeno
12ti svodové EKG. Invazivní vstupy, centrální žilní katetr, arteriální katetr ani
stimulační sheat s elektrodou nekrvácí. Na obou tříslech je daná komprese a na
arterii radialis je přiložený TR band, bez známek krvácení. Pacientce se odebere
krev na vyšetření ASTRUP z analyzátoru na oddělení, kde kontrolujeme krevní
plyny, hemoglobin, laktát a hladinu některých iontů. Další kontrolní odběr bude za
6 a 12 hodin. Z odběru je zřejmý pokles hemoglobinu, podle ordinace lékaře jsou
podány 2 jednotky erytrocytů, které má nemocná v rezervě na transfúzní stanici.
K doplnění iontů kape pacientce infuze (250ml F1/1 +1 ampule 20% MgSO4 +
20ml 7,45% KCL, rychlostí 100ml/h). Je kontrolován příjem a výdej tekutin po 2
hodinách. Pravidelně po 15 minutách se kontrolují obě třísla a pravá horní končetina
s nasazeným TR bandem, který se po hodině upouští. Celkově je hodnocen stav
pacientky, monitorace bolesti dle NRS (Numerické škály) od 0-10
(0- žádná, 10- nesnesitelná bolest). Nemocná udává bolest zad, dle škály ji hodnotí
číslem 5, je aplikováno analgetikum i.v. Po půl hodině se kontroluje účinek
podaných analgetik, který je s efektem. Pacientka již bolesti nemá, přestože musí
ležet v rovné poloze na zádech, nesmí krčit dolní končetiny ani se otáčet z boku na
bok, z důvodu nebezpečí krvácení z třísel po výkonu. Obě třísla jsou klidná, bez
známek krvácení. Paní D.M. nesmí zatím nic pít ani jíst, do té doby, než bude plně
při vědomí, zatím pospává. Nemocná je nesoběstačná, upoutaná na lůžko, je nutné
ji dopomoci s pitím, jídlem, hygienickou péčí. Hodnocení dle Barthelové testu
základních všedních činností (30), vysoce závislý. Přesné hodnocení je uvedeno
v příloze č.3.
Dvě hodiny po výkonu může pacientka začít pít. Zvládá to vleže, s pomocí.
Pravé tříslo po provedené intervenci mírně krvácí, je nutné ho častěji sledovat
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a hlásit to lékaři. S lékařem je převázáno tříslo a znovu naložena komprese. TR
band nekrvácí a je možno ho pravidelně upouštět, ostatní invazivní vstupy jsou bez
známek krvácení. Nemocná je unavená a většinu času spí, bolesti zad již nemá.
Odmítla večeři pro nechuť k jídlu, ale pije dostatečně. Pacientka je hemodynamicky
stabilní a všechny monitorované parametry jsou v normě.

Tabulka č. 4 – ASTRUP výsledky
Jednotky
ph
arb. J.
pCo2
kPa
Stand bikarbonát nmol/l
pO2
kPa
sat O2
%
Glukóza
mmol/l
Na
mmol/l
K
mmol/l
Cl
mmol/l
Ca
mmol/l
Laktát
ctHb
g/l

Referenční meze
7,350 - 7,440
4,70 - 6
22 - 26
9,9 - 13,5
94 - 99
3,9 - 5,6
137 - 146
3,8 - 5,0
97 - 108
1,13 - 1,32
0,5 - 2,0
120 - 160

Po TAVI
7,423
4,91
24,1
26,8
100
5,9
139
3,7
108
1,11
0,70
74

za 6hodin za 12hodin
7,436
7,438
4,54
4,53
23,4
23,5
11,8
10,0
98,4
96,3
5,9
7,1
138
139
4,0
3,6
110
108
1,13
1,15
0,70
0,90
92
102

Zdroj: autorka

Podání transfuze:
Jelikož pacientka měla již 4 krevní jednotky v rezervě na transfúzní stanici,
připravené k výkonu, stačilo poslat žádanku pro vydání 2 erytrocytových jednotek.
Kompletní příprava transfuze probíhá u lůžka pacienta.
Před transfúzí:
➢ Edukace pacienta, podepsání informovaného souhlasu (již pacientka měla
podepsaný z podávání krevní transfuze před plánovaným výkonem).
➢ Poučení o možnostech vzniku nežádoucích účinků, jejich projevech
a nutnosti ihned zazvonit na zvonek (třesavka, horečka, bolesti na hrudi,
bolesti v bederní krajině, dušnost, nauzea, zvracení).
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➢ Kontrola údajů na transfúzním přípravku a dodacím listu (kontrola expirace,
čísla krevní konzervy, vzhled).
➢ Identifikace pacienta.
➢ Změření TK, P, TT.
Nejprve se provede kontrola kompatibility krevní skupiny od pacienta a
transfúzního přípravku u lůžka (sanguitest) pacienta, výsledek vždy odečítá lékař.
Pacientka měla krevní skupinu 0 pozitivní.
Během tranfúze:
Po zahájení transfuze je pacient prvních 15 minut pod odborným dohledem
lékaře. Během této doby se aplikuje transfúze velmi pomalu (1-2 ml/min, to
odpovídá 15-30 kapkám za minutu). Pokud nejsou žádné známky nežádoucí reakce
spojené s aplikací transfúzního přípravku, je dále pokračováno přiměřenou
rychlostí. Sledujeme projevy pacienta, dechovou frekvenci, EKG, tlak, SpO2.
Ukončení tranfúze:
➢ V transfuzi necháme přibližně asi 10 ml krve, pro případ vzniku
potransfuzní reakce k jejímu vyšetření.
➢ Krevní konzervu uchováme 24 hodin v lednici.
➢ Centrální žilní katetr propláchnu heparinovou zátkou.
➢ ZkontrolujemeTK, P, TT a celkový stav pacienta.
Vše zaznamenáváme do zdravotnické dokumentace. (21)

3.2.3. Hospitalizace na koronární jednotce
První den po výkonu byla ráno pacientce odebrána krev na KO
a differenciál, INR, APTT, biochemické vyšetření a ASTRUP. Přes den je nemocná
orientovaná, hemodynamicky stabilní. Invazivní vstupy nekrvácí. Lékařem byl
vytažen stimulační sheat se stimulační elektrodou z pravého třísla a po krátké
manuální kompresi byla naložena komprese na 4 hodiny. V pravém třísle je
hematom, který je nutný pravidelně kontrolovat. Pacientka stále dodržuje klid na
lůžku. Během dopoledne byla provedena hygienická péče na lůžku. Potřebuje
dopomoc při jídle, hygieně a oblékání, napití zvládá. Jsou ji aplikovány léky
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a infuze, dle ordinace lékaře. Stále se pokračuje antibiotickou profylaxí, jsou
podávány léky na bolest, hodnocení podle numerické škály. Nemocná trpí bolestmi
zad vzhledem k nutnému ležení na zádech. Je zahájena subkutánně antikoagulace
(Fraxiparin multi 0,4 ml). Probíhá kontrola bilance tekutin po 2 hodinách. Pro
nedostatečnou diurézu je podpořena diuretiky podávaných intravenózně.
Dopoledne začíná pacientka s dechovou rehabilitací na lůžku. V poledne má paní
D.M. tělesnou teplotu 37,9st C. Jsou podána antipyretika intravenózně (Perfalgan
500mg, doba aplikace 30minut). Po podání je za 45 minut tělesná teplota 37st C.
TT je kontrolována v pravidelných intervalech. Nemocná je večer unavená, nemá
chuť k jídlu, je možný sed na lůžku, který zvládá dobře.
V rámci edukace je pacientce předán edukační materiál
(příloha č. 7 a příloha č.8), aby lépe porozuměla výkonu, který prodělala. Tato
brožura obsahuje doporučení důležitá pro pacienty s implantovanou chlopní.
Vzhledem k tomu, že paní D.M. již jednou náhradu aortální chlopně prodělala,
i když jiným způsobem, některé informace již zná. Přesto je jí zdůrazněna důležitost
užívání předepsaných léků, především Trombexu a Anopyrinu, dále pravidelnost
kontroly v ambulanci chlopenních vad. Důraz je kladen i na okamžité kontaktování
svého kardiologa, nebo volat záchranou službu při jakýchkoli větších potížích.
Důležité je sdělení svému zubaři a veškerým lékařům o implantované umělé
tkáňové chlopni.
Druhý den po implantaci chlopně je pacientka stále napojena na
monitor

pro

kontinuální

sledování

EKG,

invazivního

tlaku

a

SpO2.

Hemodynamické parametry jsou v normě. Ráno byla odebrána krev na KO a diff.,
INR, APTT a biochemické vyšetření. Z důvodu přetrvávající anémii, je důležitá
pravidelná kontrola krevního obrazu. Vzhledem k tomu, že nemocné stoupají
zánětlivé parametry, je odebrána moč na kultivaci z permanentního močového
katetru, výtěr z krku a nosu. Při tělesné teplotě nad 38St nutno odebrat hemokultury
přímým vpichem. Lékař extrahuje arteriální katetr z arterie radialis, za manuální
komprese, po té přiložení komprese na 4 hodiny. Poté, co je zavedena pacientce
periferní žilní kanyla, lékař vytáhne i centrální žilní katetr z veny jugularis. Po
odstranění obou kanyl je nutné sledovat TK a P po 15 minutách a místo vpichu, zda
nekrvácí. Během dne má opakovaně subfebrilie, reagující na antipyretika.
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Pacientka začíná rehabilitovat do stoje u lůžka a chůzí po pokoji. V pravém třísle
má větší hematom a při vstávání ji bolí. Je nutná opakovaná kontrola třísla lékařem.
Diuréza je dostatečná, při podávání p.o. diuretik. Nemocná je hemodynamicky
stabilní, největším problémem jsou přetrvávající subfebrilie až febrilie. Je unavená
a spavá, soběstačná v rámci lůžka. Bolesti zad již pacientka nemá.

Tabulka č.5 – Výsledky krevního obrazu

Leukocyty

Jednotky

Referenční
meze

Den
1.den výkonu

10*9/l

4,00-10,00

14,53

3,80-5,20
120-160

Erytrocyty
10*12/l
Hemoglobin g/l
Hematokrit

l

1.den po
výkonu

4.den

6.den

8.den

10.den 14.den

11,94

12,35

13,77

15,7

14,62

16,77

11,8

2,23
86

2,29
86

2,88
99

2,9
101

2,95
103

2,52
87

2,6
91

3,62
118

0,350-0,470

0,255

0,262

0,293

0,299

0,308

0,264

0,278

0,367

150-400

597

520

504

496

604

634

655

567

Trombocyty 10*9/l

Zdroj: autorka

3. -5 den hospitalizace
U pacientky stále přetrvávají subfebrilie až febrilie. Během dne probíhá rehabilitace
chůze po oddělení a dochází ke zlepšení. Pacientka přejde chodbu s dopomocí.
Vytažen je permanentní močový katetr, bilance tekutin je nadále sledována po 6 h.
Pro bolestivost hematomu v pravém třísle, je objednán ultrazvuk pravého třísla.
Pacientka absolvuje vyšetření na vozíku v doprovodu sestry za kontinuální
monitorace EKG. Z výsledku vyšetření není patrná žádná patologie. Pro lepší
vstřebáni hematomu je aplikován Heparoid mast na tříslo 3x denně (lokální
antikoagulační preparát). Nadále je monitorována tělesná teplota, kontinuální
monitorace EKG, TK po 2 hodinách a SpO2 po 6 hodinách. Nemocná se cítí lépe,
ale je stále velmi unavená. Ze zavedených invazí má periferní žilní kanylu. Jsou
podávána antibiotika intravenózně a antikoagulancia subkutánně. Vzhledem ke
zlepšujícímu se stavu je pacientka 5.den hospitalizace na koronární jednotce
přeložena na standartní oddělení, k vyšetření infekčních fokusů a k rehabilitaci.
Nemocná je přeložena na telemetrii (kontinuální monitorace EKG na koronární
jednotce, ke sledování možného vzniku arytmií, pacientka se může volně
pohybovat po oddělení).
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3.2.4. Hospitalizace na standartním oddělení
Během hospitalizace na standartním oddělení se stále vyšetřuje zdroj
infekce, který by nasvědčoval opakovaným febriliím a vzestupu zánětlivých
parametrů. Pacientka prodělala další vyšetření, jako je RTG hrudníku a CT
hrudníku, bez jakýchkoliv zřejmých příčin vzniklé infekce. Nemocná cítila smutek,
že se hospitalizace prodlužuje. Paní D.M. byla stále velmi unavená, ale snažila se
rehabilitovat chůzí po oddělení, 2x denně za pacientkou docházela rehabilitační
sestra, která se zaměřila na dechovou rehabilitaci a postupně na nácvik chůze po
rovině a po schodech a ze schodů. Z invazivních vstupů měla jednu periferní
kanylu, na aplikaci intravenózních antibiotik, která se pravidelně přepichuje
(1x za 4 dny). 4x denně se měří TT a 3x denně TK a P. Nemocná byla soběstačná.
Dušnost nepociťovala. Bolesti přetrvávaly jen mírné v pravém třísle. Jelikož se
nenašel jasný zdroj infekce a teploty přetrvávaly, po konzultaci s antibiotickým
centrem, je provedena změna antibiotik. Po třech dnech febrilní špičky ustoupily,
klesly zánětlivé parametry a pacientka se začíná cítit lépe. Ještě jí byly podány dvě
krevní transfuze, pro přetrvávající anémii. Pravé tříslo nemocnou ještě mírně
pobolívalo, ale chodí bez větších potíží. Po úplném odeznění febrilií a zlepšení
fyzického stavu pacientky, byla plánována dimise. Psychický stav pacientky se
zlepšil s vidinou propuštění.
Po 14 ti dnech hospitalizace na standartním oddělení byla paní D.M.
propuštěna domů v doprovodu dcery. V rámci edukace jí lékař doporučil šetřit
pravé tříslo, nezvedat těžká břemena. V případě rozvoje hematomu, nebo zhoršení
bolestivosti, kontrola lékařem neprodleně. Byla ji stanovena kontrola v ambulanci
chlopenních vad na naší klinice za 3 měsíce. Kontrola u svého kardiologa, dle
domluvy, a kontrola praktickým lékařem do 3 dnů od propuštění. Pacientka se
domů těšila, byla veselá a usmívala se.
Perorální medikace při propuštění domů:
Anopyrin 100mg tbl (kyselina acetylsalicylová) 1-0-0.
Prestance 10/5mg tbl (ACE inhibitor a blokátor Ca kanálů) 1-0-0.
Furon 40mg tbl (diuretikum) 1-0-0.
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Concor COR 5mg tbl (betablokátor) 1-0-0.
Sortis 10mg tbl (statin) 0-0-1.
Controloc 20mg tbl (selektivní inhibitor protonové pumpy) 1-0-1.
Betahistine 24mg (k léčbě Ménierova sy, jako závratě, zvonění v uších, nevolnost)
1-0-0.
Litalir 500mg tbl (blokuje působení enzymů nutných pro průběh buněčného
dělení) 1-0-0.
Kalnormin tbl (chlorid draselný) 1-0-0.
Vigantol gtt (vitamin D) 20 gtt 1x týdně, ve středu.
Trobex 75mg (antikoagulancium, fybrinolytikum) 1-0-0.
Verospiron 25mg tbl (diuretikum šetřící draslík) 1-0-0.

3.3. Provedená vyšetření během hospitalizace
Výsledky provedených vyšetření uvádím pro dokreslení průběhu
dlouhodobé hospitalizace po implantaci aortální chlopně katetrizační cestou.
Krevní odběry
Před plánovaným výkonem bylo provedeno biochemické vyšetření (Na, K,
Cl, Mg, Urea, Kreatinin, jaterní testy-Bilirubin, ALT, AST, ALP, Albumin,
Celková bílkovina, CRP-C reaktivní protein, kardioenzymy-CK, CKMB MASS,
Troponin I, BNP, moč chemicky a sediment), krevní obraz a differenciál,
koagulační vyšetření (INR, APTT, antitrombin III, Trombinový čas, fibrinogen, D
Dimery). Byl proveden ASTRUP z analyzátoru na oddělení, tímto odběrem krve
zjistíme: Ph, pCO2, Standartní bikarbonát, pO2, Sat O2, Glykémii, Na, K, Cl, Ca,
Laktát, Hemoglobin. Výsledky krevních odběrů jsou uvedeny v tabulce č.3
Vzhledem k přetrvávající anémii byla nutná častá kontrola krevního obrazu
s podáním několika jednotek krevní transfúze.
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EKG
Na EKG je pravidelný sinusový rytmus, křivka je v mezích normy po celou
dobu hospitalizace.
RTG hrudníku
Na snímku byla popisována normální velikost srdce, bez známek městnání,
obě bránice klenuté. Vlevo bazálně a vpravo pak ve středním a dolním plicním poli
jsou atelektázy.
CT hrudníku
Vzhledem k nejasnému zdroji infekce a neurčitému popisu RTG nálezu,
provedeno CT hrudníku. Na vyšetření popsáno v bazích obou hemitoraxů menší
množství výpotku, ale jasná zánětlivá infiltrace nebyla patrná.
Vaskulární sonografie třísla
Pro objemný hematom v pravém třísle byl proveden ultrazvuk. Vyšetření
neprokázalo A-V komunikaci či pseudoaneuryzma. Nález byl fyziologický.
Ultrasonografie břicha
Stále se pátralo po zdroji infekce, proto byl proveden ultrazvuk břicha, kde
byl normální nález břišních orgánů, bez známek patologie.
Echokardiografie
Před TAVI
Levá komora je nezvětšená, na hranici koncentrické hypertrofie, bez poruch
kinetiky, celková systolická funkce je dobrá s ejekční frakce je 69%. Pravá komora
je nezvětšená s dobrou systolickou funkcí. Náhrada aortální chlopně bioprotézou,
od r. 2015 došlo k nárůstu gradientů a přítomna je těsná stenóza
(AVAi 0,5cm2/m2). Ascendentní aorta není dilatována. Lehká mitrální a
regurgitace. Perikard bez výpotku.
9.den po TAVI, Trasthorakální i Transesofageální echokardiografie
Lékař popisuje ejekční frakci levé komory 76%, levá síň je nezvětšená.
Pravostranné oddíly nezvětšené, dobrá systolická funkce pravé komory. Stav po
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implantaci bioprotézy CoreValveEvolut R29 do původní bioprotézy, popisuje
volný pohyb cípů, gradienty (mean 25mmHg), efektivní plocha ústí je mírně
snížena AVAi 0,74cm2/m2, jen stopová regurgitace. Mitrální regurgitace středně
významná. Nejsou prokázány žádné známky infekční endokarditidy v oblasti
aortální náhrady ani jinde na chlopních.

3.4. Léky podávané během hospitalizace
3.4.1. Perorálně podávané léky
Anopyrin 100mg
Účinná látka: kyselina acetylsalycilová
Indikační skupina: antitrombotikum, tlumí shlukování krevních destiček, tím
zabraňuje vzniku krevních sraženin v cévách
Dávkování: tableta, 1-0-0
Nežádoucí účinky: žaludeční a střevní potíže, nevolnost, zvracení a průjmy, občas
se může vyskytnout drobné krvácení z oblasti žaludku a střev

Sortis 10mg
Účinná látka: atorvastatinum
Indikační skupina: statin, upravuje hladinu lipidů v těle
Dávkování: tableta, 0-0-1
Nežádoucí účinky: zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu, alergické
reakce, zvýšení hladiny cukru v krvi, bolest kloubů, hlavy, zad, nevolnost,
plynatost

Furon 40mg
Účinná látka: Furosemidum
Indikační skupina: kličkové diuretikum, brání zpětnému vstřebávání sodíku,
draslíku a chloridů v ledvinách, patří mezi nejúčinnější diuretika
Dávkování: tableta, 1-0-0
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Nežádoucí účinky: zažívací potíže (nevolnost, zvracení či průjem), zejména u
starších osob na začátku léčby může dojít k oběhovým poruchám, alergické
vyrážky, poruchy krvetvorby zejména snížení počtu krevních destiček

Prestance 10/5 mg
Účinná látka: Perindoprilum argininum/amlodipinum
Indikační skupina: Perindopril je ACE inhibitor, Amlodipin je blokátor
vápníkových kanálů, obě tyto látky rozšiřují a uvolňují cévy, tak že jimi krev
snadněji protéká, používá při léčbě vysokého krevního tlaku a u Ischemické
choroby srdeční
Dávkování: tableta, 1-0-0 dle krevního tlaku
Nežádoucí účinky: alergická reakce, bolest hlavy, závrať, poruchy zraku, dvojité
vidění, dušnost, kašel, zažívací obtíže jako je nauzea, průjem, bolesti žaludku
Concor 5mg
Účinná látka: Bisoprolol
Indikační skupina: betablokátor, snižuje srdeční frekvenci, používá se
chronického srdečního selhání
Dávkování: tableta, ½-0-0
Nežádoucí účinky: zhoršení srdečního selhání, zpomalení srdeční frekvence,
nepravidelná srdeční akce, únava, pocity slabosti, točení hlavy, poruchy spánku,
pocit chladu nebo necitlivosti dolních končetin, nízký krevní tlak

Betahistine 24mg
Účinná látka: Betahistine
Indikační skupina: užívá se k léčbě projevů Meniérova syndromu jako je hučení
v uších, závratě, ztráta sluchu a nucení na zvracení
Dávkování: tablety, 0-1-0
Nežádoucí účinky: kopřivka, svědění, mírné gastrointestinální obtíže, bolest hlavy,
ospalost
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Trombex 75mg
Účinná látka: Clopidogrelum
Indikační skupina: používá se k prevenci vzniku krevních sraženin
Dávkování: tableta, 4 tbl jako nasycovací dávka, poté 0-0-1
Nežádoucí účinky: krvácení do žaludku nebo do střev, krvácení z nosu, podlitiny,
krevní výrony, průjem, bolesti břicha, poruchy trávení

Kalnormin
Účinná látka: Kalii chloridum
Indikační skupina: minerál, sůl s acidifikačním účinkem
Dávkování: tableta, 0-1-1 a dle kalémie
Nežádoucí účinky: nechutenství, nevolnost, zvracení, u pacientů s poruchou
funkce

Lactobacillus
Účinná látka: Lactobacillus
Indikační skupina: probiotikum
Dávkování: kapsle, 1-1-1
Nežádoucí účinky: může změnit vzhled a četnost stolice, velmi vzácně se může
projevit vyrážka či mírné střevní potíže

Controloc40mg
Účinná látka: Pantoprazolum
Indikační skupina: selektivní inhibitor protonové pumpy, snižuje tvorbu kyseliny
v žaludku
Dávkování: tableta, 0-0-1
Nežádoucí účinky: alergická reakce, bolest hlavy, závrať, průjem, při
dlouhodobém užívání může dojít ke snížené hladině hořčíku, projevující se
únavou, dezorientací, křečemi
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Vasocardin 25mg
Účinná látka: Metoprolol
Indikační skupina: antihypertenzivum, betablokátor, užívá se k léčbě vysokého
krevního tlaku a záchvatu anginy pectoris
Dávkování: tableta, podáno ráno před výkonem
Nežádoucí účinky: Nevolnost, zvracení sucho v ústech, bolesti hlavy, závratě,
pomalá tepová frekvence a jiné poruchy rytmu

Neurol 25mg
Účinná látka: Alprazolamum
Indikační skupina: benzodiazepin, celkově zklidňuje a snižuje úzkost a strach
Dávkování: tableta, podáno večer před výkonem a ráno před výkonem v 6:00
Nežádoucí účinky: spavost, únava, snížená či zvýšená chuť k jídlu, zmatenost,
bolesti hlavy, poruchy paměti, nevolnost zvracení, je možný vznik závislosti

Litalir500mg
Účinná látka: Hydroxycarbamidum
Indikační skupina: cytostatikum, blokuje působení enzymů nutných pro buněčné
dělení
Dávkování: tableta, dle krevního obrazu, obvykle 1xdenně ráno
Nežádoucí účinky: snížení počtu bílých či červených krvinek, nechutenství, pocit
na zvracení, zčervenání obličeje, oslabení nehtů, křeče, závratě, zvýšení jaterních
testů

Verospiron 25mg
Účinná látka: Spironolactonum
Indikační skupina: diuretikum kaliu šetřící, užívá se jako přídatná léčba u
vysokého krevního tlaku
Dávkování: tableta, 0-1-0
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Nežádoucí účinky: alergická reakce, vyrážka, otok obličeje, poruchy dýchání,
zvýšená hladina draslíku v krvi, nepravidelná srdeční akce, poruchy
menstruačního cyklu, zvětšení prsní žlázy u mužů, bolesti hlavy, slabost

3.4.2. Subkutánně podávané léky

Fraxiparine multi 0,4ml
Účinná látka: Nadroparinum calcicum
Indikační skupina: antikoagulancium, antitrombotikum, nízkomolekulární
Heparin
Dávkování: 1x za 24 hodin ve 20:00
Nežádoucí účinky: alergická reakce, vyrážka, otoky, zvýšená krvácivost, malé
krevní výrony v místě vpichu, zvýšení hodnot jaterních testů

3.4.3. Intravenózně podávané léky
Novalgin 2 ml
Účinná látka: Metamizolum natricum monohydricum
Indikační skupina: analgetikum, nenávykové, ke svému analgetickému účinku má
i účinek spazmolytický (tlumí křeče) a antipyretický (působí proti horečce)
Dávkování: tableta, při bolesti, hodnocení dle numerické škály(NRS)3/10,
maximálně 4x denně, minimálně po 6 hodinách
Nežádoucí účinky: alergické reakce, kopřivka, dýchací potíže, dušnost, vyrážka

Furosemid 20mg
Účinná látka: Furosemidum
Indikační skupina: kličkové diuretikum, používá se k léčbě otoků (při srdečním
selhání)
Dávkování: dle diurézy
Nežádoucí účinky: zažívací potíže (nevolnost, zvracení či průjem), zejména u
starších osob na začátku léčby může dojít k oběhovým poruchám, alergické
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vyrážky, poruchy krvetvorby zejména snížení počtu krevních destiček,
fotosezitivita, přechodná porucha sluchu

Perfalgan 500mg
Účinná látka: Paracetamolum
Indikační skupina: antipyretikum
Dávkování: při teplotě nad 38st C maximálně 3x denně
Nežádoucí účinky: alergická reakce, vyrážka, otoky, svědění návaly horka, bolesti
a pocity pálení v místě vpichu

Cefazolin 1g
Účinná látka:Cefazolinum
Indikační skupina: Antibiotikum
Dávkování: 2g ve 100ml F1/1 po 8 hodinách, 6:00-14:00-22:00
Nežádoucí účinky: alergická reakce, kopřivka, zarudnutí, průjem, ztráta chuti
k jídlu, bolesti břicha, vzácné poruchy srážení krve

Vancomycin 1g
Účinná látka: Vancomycinum hydrochloridum
Indikační skupina: antibiotikum
Dávkování: 1g ve 100ml F1/1 po 12ti hodinách, 8:00-20:00
Nežádoucí účinky: flebitida při rychlém podání, alergická reakce, závratě, pokles
krevního tlaku

Klindamycin 600mg
Účinná látka: Clindamycinum
Indikační skupina: antibiotikum
Dávkování: 600mg ve 100ml F1/1 po 8 hodinách, 6:00-14:00-22:00
Nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha, vznik flebitidy,
alergická reakce, poruchy krve a lymfatického systému
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Ringerův roztok
Indikační skupina: Izotonický roztok
Dávkování: kontinuálně 100ml/h
Nežádoucí účinky: bolest v místě aplikace, zarudnutí, flebitida
Fiziologický roztok 250ml + 1 amp Mg SO4 20% + 20ml K Cl 7,45%
Indikace: doplnění minerálů hořčíku a draslíku
Dávkování: po výkonu rychlostí 100ml/h pouze jedenkrát
Nežádoucí účinky: bolest v místě aplikace, vznik flebitidy, zarudnutí

3.5. Ošetřovatelské problémy
3.5.1. Riziko selhání životně důležitých funkcí u pacienta po TAVI
3.5.1.1. Teoretická východiska
Monitorování fyziologických funkcí patří na koronární jednotce k jedné
z nejdůležitější práci sestry. Po intervenčním výkonu jako je TAVI, je velmi
důležité neustále sledovat fyziologické funkce jako je EKG křivka, krevní tlak,
Saturace O2, tělesná teplota, dýchání a vědomí.
EKG nám umožňuje 24 hodin sledovat srdeční aktivitu pacienta a včas
zahájit léčbu vzniklých arytmií. Fyziologicky má nemocný sinusový rytmus
s frekvencí okolo 75/minutu. Bezprostředně po výkonu a dalších 24 hodin může být
nemocný ohrožen na životě maligní arytmií jako je komorová tachykardie či
fibrilace komor. Po implantaci aortální chlopně katetrizační cestou vznikají
nejčastěji blokády levého Tawarova raménka a AV blokády různého stupně. (17)
Invazivní krevní tlak měříme ze zavedeného katetru do arterie radialis, který
je napojen přes systém přetlakového proplachu s talkovým převodníkem
k monitoru. To nám umožňuje kontinuálně monitorovat krevní tlak nemocného a
včas zaznamenat hypotenzi či hypertenzi. Normální hodnota krevního tlaku je u
dospělého člověka 100/60 -139/89 mmHg. (24)
Saturace O2 neboli pulzní oxymetrie (SpO2) je jednoduchá a neinvazivní
metoda, která nám ukazuje saturaci hemoglobinu kyslíkem. Snímače pulzní
oxymetrie vydávají světelné paprsky specifické vlnové délky a ty při průchodu
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perfundovanou tkání jsou různou měrou absorbovány. Oxygenovaný hemoglobin
pohlcuje méně světla v červené oblasti než redukovaný hemoglobin. Saturační čidlo
může být přiloženo na prst či ušní lalůček. Normální hodnoty SpO2 jsou
95% - 100%. (24)
Tělesná teplota vyjadřuje rovnováhu mezi vyprodukovaným teplem uvnitř
těla a jeho ztrátami a výdejem. Tělesná teplota je ovlivňována různými faktory jako
je věk, denní doba, stres, tělesná aktivita a okolní prostředí. Můžeme ji měřit na
různých místech nejčastěji v axile, v ústech, v močovém měchýři či v jícnu.
Fyziologická teplota je 36,0- 36,9 st.C. (24)
Dýchání je další fyziologická funkce, důležitá pro monitoraci pacienta po
TAVI či jiném intervenčním výkonu prováděném v analgosedaci. Dochází při něm
k výměně plynů mezi atmosférou a krví. Při jeho hodnocení si všímáme frekvence,
kvality, hloubky a pravidelnosti. Dále si všímáme vedlejších zvukových fenoménů,
barvy sliznic a kůže. Na jednotce intenzivní péče nám snímají dechovou křivku
elektrody EKG a přenáší nám je do monitoru. Přesto sestra musí kontrolovat i
celkový stav pacienta s ohledem na dýchání. U dospělého člověka je normální
dechová aktivita 12-18 dechů/minutu. (24)
Vědomí hodnotíme z důvodu analgosedace na katetrizačním sále. Vědomí
je stav, kdy jsme schopni vnímat sama sebe i okolí a zpracovávat informace, jsme
orientováni osobou, časem i místem. Poruchy vědomí jsou kvantitativní jako je
apatie, somnolence, sopor, koma či mdloba. Kvalitativní poruchy jsou mrákotný
stav či obluzené vědomí. Hodnocení vědomí je možné objektivizovat použitím
skórovacích systémů, např. Glasgow Coma Scale (GCS). (24)
Monitorování těchto fyziologických funkcí po TAVI provádíme na
koronární jednotce. Jsou důležité z důvodu včasného rozpoznání komplikací po
výkonu jako je arytmie, krvácení, hypoxie nebo šok.
Sestra musí zachytit jakoukoliv změnu stavu pacienta, neustále sledovat
jeho celkový stav a fyziologické funkce. Zhoršení stavu neprodleně hlásí lékaři,
eventuálně zahájí kardiopulmonální resuscitaci.
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3.5.1.2. Teoretická východiska uplatněná v praxi
Po příjezdu ze sálu napojím pacientku na monitor, který kontinuálně snímá
EKG, invazivní krevní tlak měřený z arterie radialis, dechovou frekvenci, saturaci
O2. Natočím 12-ti svodové EKG. Ihned po příjezdu nemocného z katetrizačního
sálu odeberu arteriální krev na vyšetření dle ASTRUPA z analyzátoru na oddělení,
který zde máme k dispozici. Dále odebírám krev dle ordinace lékaře.
Kontinuálně sleduji EKG křivku, kontroluji srdeční frekvenci a zaměřuji
se na možný vznik arytmií. Paní D.M. má zavedený externí kardiostimulátor, který
je v režimu „standby“. Jeho frekvence je nastavená na 50/minutu a při vzniku
bradykardie pod 50, by převzal funkci. Po celou dobu monitorace má pacientka
sinusový rytmus, bez žádných arytmií.
Invazivní měření krevního tlaku nám umožní brzké rozpoznání zhoršení
stavu pacienta. Arteriální kanyla je zavedena do arterie radialis, je nutno
kontrolovat místo vpichu. Umožňuje nám odběr krve dle ASTRUPA. V odběru byl
patrný pokles hemoglobinu, proto byly podány dvě krevní transfúze. Dál byla
zaznamenána hypokalémie. Aplikuji infuzi k doplnění draslíku.
Kontroluji její dechovou frekvenci a hodnotu SpO2. Pomocí nalepených
elektrod k monitoraci EKG snímám dechovou křivku a podávám pacientce
zvlhčený kyslík kyslíkovými brýlemi 4l/min. Dýchá spontánně a pravidelně 20
dechů/minutu, saturace O2 je 98%. Celkově hodnotím stav pacientky a její kvalitu
dýchání. Přestože všechny parametry jsou normální, dle ordinace lékaře
ponechávám kyslíkové brýle po celý den, O2 rychlostí 2l/minutu.
Monitoruji tělesnou teplotu ihned po návratu ze sálu a dále 3x denně. Při
zjištěné subfebrilii či febrilii častěji. V den výkonu je paní D.M. bez teploty.
Monitoraci vědomí provádím probouzením pacientky, zda reaguje na
oslovení a je orientována. Nemocnou je možné vzbudit a reaguje na oslovení. Je
velmi unavená a somnolentní a usíná. Po několika hodinách po výkonu je již
vzhůru, ale stále pospává. Hodnocení vědomí podle GCS je uvedeno v příloze č.4.
Další monitorování, důležité u pacienta po výkonu, je kontrola krvácení při
zavedených invazích. Pacientka má zavedeno mnoho invazivních vstupů a
monitoruji místa vpichu po 15 minutách.
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Všechny fyziologické funkce pravidelně zaznamenávám do zdravotnické
dokumentace. První hodinu krevní tlak po 15 minutách a ostatní funkce po hodině,
po celou dobu hospitalizace na koronární jednotce. V průběhu 24 hodin po TAVI
nemocná neměla žádnou život ohrožující arytmii ani jinou příhodu, při které by
došlo k ohrožení života.

Tabulka č. 6 – fyziologické funkce (FF)

Tk (mmHg)

6:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

132/45

156/51

148/48

142/52

145/52

138/46

147/51

136/53

142/46

144/50

151/48

148/51

138/52

136/48

142/46

P (za minutu)

70

69

69

71

70

73

72

70

74

71

72

71

66

67

70

SaO2 (%)
Dech (za
minutu)

98

98

98

97

98

96

100

98

98

97

98

98

98

99

99

20

18

22

20

16

21

18

23

20

18

20

18

16

18

TT ( C stupně)

36,5

Příjem p.o

36,8

36,9

0

100

200

250

200

0

200

200

200

200

200

200

250

300

180

150

420

Příjem i.v
Diuréza

36,7

0

23:00

24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

140/50

133/44

134/46

136/48

139/50

142/50

138/49

141/51

136/48

138/52

136/49

140/52

141/48

142/51

P (za minutu)

77

73

72

69

77

78

72

64

68

68

70

76

78

82

SaO2 (%)
Dech (za
minutu)

98

99

98

96

97

97

99

96

95

98

96

97

99

98

16

16

18

18

16

20

16

16

18

Tk (mmHg)

TT ( C stupně)

37

37,9

Příjem p.o

100

0

0

100

150

300

250

Příjem i.v

200

200

200

200

200

100

0

Diuréza

460

320

260

210

180

360

300

Zdroj: autorka

3.5.2. Riziko vzniku krvácení ze zavedených invazivních vstupů
3.5.2.1. Teoretická východiska
Krvácení je život ohrožující komplikace, které může skončit až smrtí.
Krvácení můžeme rozdělit podle místa krvácení na vnitřní a zevní. Podle druhu
krvácení na žilní, tepenné a kapilární a podle dalších kritérií jako je příčina vzniku
krvácení. Podle toho, jak krvácení vzniklo a podle jeho charakteru ho léčíme.
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Krvácivé příhody jsou v případě implantace aortální chlopně katetrizační
cestou nejčastěji spojeny s poraněním tepny v místě přístupu, eventuálně se
selháním systému Angio-seal na perkutánní uzávěr místa vpichu. Riziko krvácení
v místě přístupu je podle velikosti použitého zavaděče. Tepenné krvácení, které by
bylo charakteristické pro tento druh výkonu je rychlé a ohrožující na životě. Při
ztrátě 1,5 – 2 litru krve se dostává nemocný již do šokového stavu, který se
projevuje zvýšením tepové frekvence, snížením krevního tlaku, opocením, pacient
je bledý a má chladnou kůži. (20,17)
Úkolem a cílem sestry je v tomto případě včasné zachycení a rozpoznání krvácení
po výkonu, důkladným kontrolováním fyziologických funkcí a míst vpichů a
zavedených invazí.

3.5.2.2. Praktické provedení vycházející z teoretických východisek
Pacientka má zavedeny tyto invaze:
Centrální žilní katetr do vena jugularis dextra
Arteriální katetr do arterie radialis sinistra
Periferní žilní kanylu na předloktí levé ruky
Venózní sheth s externím kardiostimulátorem do vena femoralis dextra
Vpichy, po provedeném TAVI, jsou v obou tříslech a pravé horní končetině,
po vytažení sheatů z arterie, nutné k provedení výkonu.
Po příjezdu z katetrizačního sálu ihned zkontroluji všechna místa vpichů a
vstupů se zavedenými invazivními vstupy. Na obou tříslech je přiložená komprese
(sterilní čtverce a váleček na místo vpichu zalepené dvěma náplastmi přes oba boky
křížem), která tam v ideálním případě bude 4 hodiny (dle nařízení výrobce). Třísla
jsou po výkonu zašita AngioSealem (systém pro uzavírání cév). Na pravé horní
končetině má paní D.M. přiložen TR band. (Je komprese na arterii radialis pomocí
speciálního náramku, který má balónek, ten se nafukuje pomocí speciální stříkačky.
Tento balónek je umístěn na místo vpichu). Každou jednu hodinu je z balónku
odsáto pomocí speciální stříkačky množství vzduchu o objemu 2 mililitrů.
Komprese by měla být odstraněna za 4 hodiny od jejího zahájení. Při třetím
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odsávání vzduchu balónku začalo místo vpichu krvácet, znovu jsem kompresi
nafoukla a informovala jsem lékaře. Další upouštění balónku bylo již bez
komplikací. U pacientky byl TR band odstraněn za 5 hodin.
Ostatní místa vpichů a zavedených invazí nekrvácí. Kontrolu provádím po
15 minutách první 2 hodiny od příjezdu pacientky ze sálu. Potom se interval
prodlužuje a kontrolu provádím po 30 minutách po dobu dalších 2 hodin. Dále
kontroluji třísla po jedné hodině, až do doby odstranění kompresí. Dvě hodiny po
příjezdu nemocné jsem zjistila, že pravé tříslo začalo krvácet. Krvácení bylo mírné
a zevní. V okolí místa vpichu se pomalu rozvíjel hematom, na pohmat měkký.
Informovala jsem lékaře a lékař tříslo zkontroloval a za mé asistence převázal.
Provedl také krátkou manuální kompresi a poté jsme na tříslo naložili kompresi
novou. Pravé tříslo kontroluji důkladněji a poučím pacientku, aby při jakémkoliv
zvláštním pocitu v pravém třísle ihned zazvonila na signalizační zařízení, které má
na dosah ruky. Dále paní D.M. poučím o nutnosti dodržovat klidový režim
s nataženými dolními končetinami, s nemožností se posadit a ani se otočit z boku
na bok. Celý den pacientka dodržuje tento režim.
Po celý den jsem kontrolovala všechny invazivní vstupy a místa vpichu a
včas zabránila rozsáhlému krvácení. Pacientka nepociťuje bolest v místech
zavedení, ani jiné nepříjemné pocity. Ostatní vstupy byly bez známek krvácení.
Komprese z levého třísla byla sundána za 4 hodiny po ukončení výkonu. Z pravého
třísla byla sundána až za 8 hodin, s nutností časté kontroly. Vzhledem ke vzniku
mírného krvácení byla posunuta subkutánně podávaná antikoagulace.

3.5.3. Bolest vzniklá z důvodu dodržení klidového režimu pro zavedení
invazivních vstupů
3.5.3.1. Teoretická východiska
„Bolest je nejkomplexnější lidskou zkušeností, neboť její prožívání je
spojeno s poznatky tělesnými, emočními i sociálními. Bolest je ryze subjektivní
zážitek a existuje vždy, kdykoliv nemocný říká, že bolest má. Bolest je komplexním
zážitkem a současně i komplexní informací pro rozhodování lékaře a sestry“ (25)
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Bolest je vnímána velmi individuálně a závisí na mnoha faktorech.
Například na typu nervové soustavy, na předchozí zkušenosti, na způsobu výchovy,
na momentálním psychickém stavu, na pohlaví a věku pacienta. Bolest může být
také ovlivněna nedostatkem spánku, nepohodlím, ztrátou pocitu jistoty. Velký vliv
na vnímání bolesti má denní doba. Odpoledne a v noci je nemocný k bolesti
mnohem vnímavější.
Bolest můžeme rozdělit na chronickou a akutní. Chronická bolest trvá
měsíce i déle a nemá ochranný a signalizační význam, problematická je i lokalizace
a určení kvality bolesti. Na rozdíl od chronické bolesti se akutní bolest dostavuje
okamžitě po bolestivém podnětu a je to většinou bolest pálivá, ostrá. Vychází
hlavně z kůže, svalů a kloubů. Patří sem i některá kolikovitá bolest. Tato bolest je
krátkodobá a při vyšší intenzitě se aktivuje sympatoadrenergní systém. Pacient má
zvýšenou činnost srdeční, zvýšený krevní tlak a prohloubené dýchání. Akutní bolest
má ochranný charakter, kdy nemocného varuje a zabraňuje dalšímu zhoršování
stavu.
Jelikož je bolest prožívána velmi individuálně, je nutné provádět hodnocení
bolesti opakovaně a pravidelně. Hodnotíme charakter bolesti, který může být různý,
podle toho odkud vychází. Například ostrá, tupá, štiplavá, palčivá či bodavá bolest.
V hodnocení záleží také na nástupu a průběhu bolesti.
Intenzitu bolesti lze hodnotit různými hodnotícími škálami. Mezi nejčastější
škály patří verbální škály, kdy nemocný vyjadřuje pocit bolesti číslem na stupnici
od 0 do 10, kdy 0 žádná bolest a 10 je nesnesitelná bolest. Neverbální škály jsou
třeba pomocí mimiky v obličeji jako jsou bolestivé grimasy, pohyby končetin, tření
bolestivého místa, zrudnutí v obličeji, zvýšení srdeční činnosti apod. Další
hodnocení lze provádět pomocí vizuální škály, kdy pacient umístí intenzitu bolesti
na danou úsečku s čísly či znázorněnými obličeji. Vizuální analogová škála (VAS)
a numerická škála se používají nejčastěji. (22,25)

3.5.3.2. Teoretická východiska použitá v praxi
Pacientka musela z důvodu zavedených invazivních vstupů po výkonu
TAVI ležet na zádech, hlavu nemohla mít zvednutou ne více než 30 stupňů, to celé
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až do vyndání invazí z třísla. Nebylo možno aby se otáčela z boku na bok, ani aby
krčila dolní končetiny.
Paní D.M. jsem poučila o možnosti podat analgetika, pokud by vznikla
jakákoliv bolest. Po příjezdu ze sálu byla pacientka ještě pod vlivem analgosedace
a žádnou bolest nepociťovala. Byla klidná a pospávala. Pravidelně při kontrolách
míst vpichů a zavedených invazivních katetrů jsem se aktivně ptala, zda je vše
v pořádku. Odpoledne, po 4 hodinách ležení na zádech si pacientka stěžovala na
bolest v zádech v oblasti beder. Sdělila mi, že není zvyklá spát a ležet takto na
rovno. Dle vizuální analogové škály hodnotí pacientka bolest číslem 5. Dle ordinace
lékaře aplikuji analgetikum Novalgin 1 ampule - 2 ml ve 100ml fyziologického
roztoku intravenózně vykapat za 30 minut. 30 minut po vykapání analgetika znovu
hodnotím intenzitu bolesti. Nemocná již bolest neudává. Vzhledem ke vzniklé
bolesti kontroluji také fyziologické funkce, které nenasvědčují větší intenzitě
bolesti. V pravidelných intervalech se i nadále dotazuji na vznik bolesti.
Večer má paní D.M. znovu bolest zad a podle VAS ji hodnotí číslem 4.
Znovu podávám analgetikum Novalgin 1 ampule ve 100ml F1/1 a podávám
intravenózně. Po 30 minutách bolest opět odezněla.
Po výkonu měla pacientka opakovaně bolesti zad, hlavně při ležení na
zádech téměř na rovno. To bylo nutné opatření z důvodu zavedených invazivních
vstupů. Bohužel jsem nemohla nabídnout nemocné úlevovou polohu. Jediná
možnost bylo podání analgetik, dle ordinace lékaře. Po zhodnocení dle škály VAS,
jsem podala analgetika s efektem.
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4. Sledování kvality života po provedeném TAVI
4.1. Můžeme hodnotit kvalitu života?
Pojem kvalita života není jasně vymezený, záleží na mnoha faktorech, jak
se nemocný se svou nemocí vyrovnává. Je to především intenzita, trvání nemoci,
druh nemoci, zda má pacient bolesti a jaká je prognóza. Dále záleží na sociálním
zázemí, zda bydlí sám nebo s nějakým rodinným příslušníkem. Jestli má podporu
od blízkých.
Pojem kvalita života je důležitý, a proto se tomuto tématu věnuje velká
pozornost. Je to především proto, že je potřeba zachytit a popsat jaký má dopad
léčba, onemocnění a úroveň zdravotní. Samozřejmě, že i fyzický a psychický stav
pacienta se odráží ve kvalitě života a pocitech jeho životní spokojenosti.
K základním pojmům definic kvality života patří spokojenost, pohoda, očekávání a
význam. Kromě objektivních ukazatelů jako je sociální situace, zdravotní stav či
schopnost plnit role, záleží také na subjektivním hodnocení dotyčného (spokojenost
se životem, pocit naplnění, osobního štěstí apod.). Kvalita života představuje
subjektivní dynamický ukazatel hodnocení života jedinců. Je definována, tak jak ji
hodnotí nemocný v závislosti na momentálním rozpoložení v různém čase.
V ošetřovatelství bychom to tedy mohli chápat tak, že kvalita života je ovlivněná
aktuálním uspokojením či neuspokojením biopsychosociálních potřeb jedince.
Medicína ke kvalitě života přistupuje z hlediska zdraví a nemoci.
Ošetřovatelství se zaměřuje na individualitu pacienta a uspokojení jeho potřeb
s ohledem na subjektivní posouzení. Sociologie prezentuje kvalitu života z hlediska
způsobu života a sociálního zázemí. A v poslední řadě psychologický přístup je
zaměřen na prožívání pohody na pozitivním nebo negativním přístupu k životu.
Posuzovat či měřit kvalitu života můžeme několika způsoby. Způsob
hodnocení se mění v závislosti na účelu, který sledujeme. Hodnocení kvality života
vystupuje do popředí hlavně u pacientů chronicky či nevyléčitelně nemocných.
Nejvýznamnější je posuzování kvality života hned v první fázi ošetřovatelského
procesu, při zhodnocení stavu nemocného. V podstatě můžeme hodnocení rozdělit
do tří kategorií: metody hodnocení kvality života druhou osobou = objektivní
hodnocení, subjektivní metody měření kvality života a metody kombinované.
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Nejpoužívanější metodou je hodnocení druhou osobou podle W.O.Spitzera. Ta
zahrnuje posouzení pracovní schopnosti, fyzické nezávislosti na druhých, způsob
trávení volného času, nepohodlí, náladu, finanční situaci, komunikaci, vztahy
s okolím apod.
Hodnotit kvalitu života můžeme ještě několika dalšími způsoby. V podstatě
je důležité pro sestry z hlediska ošetřovatelské péče posoudit, kromě celkového
stavu pacienta s ohledem na jeho individuální potřeby, vnímání kvality života
každého pacienta, s využitím generických nebo specifických nástrojů jejího
hodnocení. V současnosti je situace taková, že hodnocení kvality života provádíme
pro výzkumné účely a není součástí léčebných programů, což je nedostatek
současné ošetřovatelské péče. (27)

4.2. Vnímání kvality života paní D.M.
Paní D.M. byla po 14-ti dnech hospitalizace po implantaci aortální chlopně
katetrizační cestou propuštěna domů. Hospitalizace se prodloužila z důvodu vzniku
subfebrilií a febrilií, bez zjevného zjištění zdroje. Pacientka se těšila domů, ale při
propouštění byla stále unavená a bolel jí hematom v pravém třísle.
Dnes je to rok po zavedení aortální chlopně typu Evolut. Během toho roku
byla pacientka pětkrát hospitalizována na naší klinice z různých důvodů
(dekompenzace chronického srdečního selhání, dušnost, anemie a horečky).
Hospitalizace vždy trvala v průměru pět dní.
Několikrát jsem se v průběhu roku s paní D.M. setkala, ať už byla na
kontrole či během hospitalizace na naší klinice. Povídaly jsme si a já se ptala, jak
se má. Její odpověď zněla: „Žiju, dýchám. Snažím se radovat z maličkostí“.
Pacientka bývá unavená, ven chodí jen málo, jelikož je dušná. Má doma kyslíkový
přístroj. Opakované hospitalizace se snaží brát jako nutnost, která jí pomůže.
Implantace chlopně jí sice zlepšila kvalitu života, ale přidružená onemocnění jí
znepříjemňují život. Chtěla by dělat více věcí a chodit na výlety, ale to je
nemyslitelné. Je ráda, když jde občas na procházku v doprovodu dcery. Bydlí stále
sama ve svém bytě a dcery za ní docházejí a pomáhají jí, nakupují a uklízejí.
V rámci bytu je paní D.M. soběstačná, uvaří si i trošku poklidí. Čte hodně knih,
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luští křížovky a sudoku. Setkává se s přáteli, nejčastěji u ní doma, neboť je to pro
ni nejpohodlnější. Stále si hledá nějaké rozptýlení a zábavu. Komunikujeme spolu
přes email i po telefonu.
Jak jsem se již zmínila, posouzení kvality života je velmi subjektivní pocit
a záleží na mnoha faktorech. Je možno jej hodnotit různými způsoby a z různých
úhlů pohledu. Paní D.M. má velmi pozitivní pohled na život. Raduje se
z maličkostí, neztrácí naději a hledá si náplň života. Má oporu v dcerách, ve svém
okolí má přátelé, s kterými tráví volný čas. Bere život tak jak je, s nadhledem.
Přestože musí trávit čas více doma než v přírodě, když jde na procházku o to více
si to užívá. Pokaždé, když se setkáme, má úsměv na tváři, vždy si najde něco
pozitivního.
Z pohledu kvality života paní D.M. usuzuji, že platí veškerá teoretická
východiska, o kterých jsem se zmínila výše. Přestože je pacientka nemocná, chodí
často na kontroly k lékařům a málo vychází ven, má ke všemu pozitivní přístup a
opravdu se raduje z každé maličkosti. Tedy její kvalita života z pohledu
medicínského není dobrá, ale pozitivní přístup ji pomáhá překonávat těžké chvíle.
Jak mi napsala v emailu: „Jsem doma, ještě dýchám, chodím ven a občas na
transfuze, doma mám kyslíkový přístroj a snažím se nepodléhat "bebíčkům", který
se samozřejmě vyskytnou. Teď se raduju z rozkvetlého jara a jsem ráda, že ho
prožívám doma!“.
Implantace chlopně paní D.M. pomáhá prožívat delší život, přestože
z hlediska kvality života není ideální, a to pro další přidružená onemocnění. Myslím
si, že kvalita života pacientky, o které jsem psala, není nijak vysoká, proto bychom
si měli vzít příklad z jejího pozitivního přístupu. Ten jí totiž pomáhá překonat
všechny zdravotní překážky.
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5. DISKUZE
TAVI je metoda, která se v České republice provádí od roku 2008, což je 6
let od provedení první implantace aortální chlopně katetrizační cestou ve světě
provedené A. Cribierem a jeho týmem. V roce 2009 byl založen Českou asociací
intervenční

kardiologie

České

kardiologické

společnosti

ve

spolupráci

s EURObservation Research Programme (EORP) Český registr TAVI, který
funguje online. Zahrnuje všechny výkony od začátku programu TAVI v České
republice. Cílem této analýzy je popis vývoje TAVI a zhodnocení nemocničních
výsledků od roku 2008 do roku 2016. Během této doby bylo provedeno 1532
výkonů TAVI u pacientů se symptomatickou a významnou aortální stenózou.
Výsledky byly příznivé, a to nemocniční mortalita 3,9%, významná aortální
regurgitace 1% a účinnost (index plochy aortálního ústí) před TAVI a po něm byl
0,4 cm2/m2 versus 1,0 cm2/m2. U většiny nemocných (83,7%) byla indikace TAVI
pro vysoké operační riziko a 71,9% bylo propuštěno do domácího ošetřování a
přežívá déle než 3 roky. Většinou neumírají na důsledky aortální stenózy, ale na
další komorbidity. (28)
Přestože je katetrizační implantace aortální chlopně relativně mladá metoda,
má velmi příznivé výsledky. Nejvíce se zabývala prognózou pacientů s aortální
stenózou studie PARTNER. Z této studie je zřejmé, že u nemocných s vysokým
operačním rizikem jsou výsledky TAVI příznivější než chirurgická náhrada aortální
chlopně. Hemodynamická funkce aortální chlopně je srovnatelná v obou případech.
(30,31)
Katetrizační implantace aortální chlopně představuje v dnešní době jedinou
možnost u inoperabilních pacientů s těžkou symptomatickou aortální stenózou.
Rekonvalescence je rychlejší a mortalita po TAVI je mnohem nižší. Riziko spojené
s TAVI je nízké a hemodynamický profil s osvědčenou střednědobou trvanlivostí
zavedené chlopně. Tím je jasný posun k mladším a méně rizikovým pacientům.
Zároveň se rozvíjí metoda TAVI a můžeme očekávat další technická vylepšení.
(16,32)
V České republice se TAVI provádí již v mnoha kardiocentrech. Přesto na
toto téma mnoho ošetřovatelských prací napsáno nebylo. Pro porovnání
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ošetřovatelské péče s naším pracovištěm ve VFN (Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze) jsem vyhledala článek z časopisu Sestra z roku 2009 od Bc Kubánkové M.
a Bc Prachtové R. Perkutánní implantace aortální chlopně (FNKV).Také bych
porovnávala s Bakalářskou prací z roku 2015 od Novákové A. Ošetřovatelská péče
o pacienta po implantaci aortální chlopně systémem TAVI, 3LF UK (FNKV). Oba
zdroje jsou z FNKV, přesto je zajímavé, že některá fakta se mírně liší.
Příprava před výkonem je podobná jako na našem pracovišti. Duální
antiagregace (Anopyrin, Plavix), antibiotická profylaxe, podepsání informovaného
souhlasu. Ve FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) se zavádí
invazivní vstupy na koronární jednotce v den výkonu (Centrální žilní katetr,
stimulační sheat s elektrodou, arteriální kanyla do arterie radialis), na rozdíl od
VFN, kdy se invazivní vstupy zavádí nejčastěji na katetrizačním sále
(anesteziolog). Stimulační sheat a externí kardiostimulátor vždy zavádí pod RTG
kontrolou intervenční kardiolog. Další rozdíl nacházím v přípravě holení třísel, v
nemocnici Královské Vinohrady pacientům vyholují pouze třísla, u nás holíme
kromě třísel i hrudník nemocného, z důvodu nutnosti akutního otevření hrudníku.
K premedikaci před výkonem podáváme jen perorální léky (Vasocardin a Neurol),
oproti FNKV, kde je nemocnému aplikována premedikace subkutánně (Dolsinanalgetikum, opiát, Atropin-parasymatolytikum). Krevní deriváty, které se dávají
do rezervy před výkonem, jsou závislé na indikaci anesteziologa, neboť je to
individualizováno na pacienta. Nejčastěji rezervujeme pro pacienta 4 krevní
konzervy a 2 jednotky trombocytů.

Oproti

porovnání

s kardiocentrem

v Královských Vinohradech 2 krevní konzervy a 2 jednotky plasmy.
Průběh výkonu je totožný na obou pracovištích, výkon se provádí
v analgosedaci a v pohotovosti je kardiochirurgický tým k eventuálně vzniklým
komplikacím.
Monitorace po výkonu provádíme na koronární jednotce, stejně tak i ve
FNKV. Monitoruje se EKG, SpO2, invazivní arteriální tlak, vědomí a tělesná
teplota. U nás po výkonu běžně neměříme centrální žilní tlak (CVP) a bilanci
tekutin po hodině, oproti nemocnici na Vinohradech, kde tyto parametry měří, CVP
3x denně, bilanci tekutin po jedné hodině. Na našem pracovišti monitorujeme
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bilanci tekutin po dvou hodinách. Stejně kontrolujeme místa vpichu po intervenci
a místa vpichu zavedených invazivních vstupů. V článku od bakalářky Kubánkové
a Prachtové se popisuje, že po výkonu je někdy pacientovi ponechán arteriální sheat
a extrahuje se až podle hodnot APTT (méně než 45vteřin) na koronární jednotce.
Na naší klinice ve VFN se arteriální sheaty vždy vytahují ještě na katetrizačním
sále. Odebere se krev na ACT (aktivovaný koagulační čas) a při vysoké hodnotě
(víc než 150sekund) se podává Protamin (antidotum Heparinu) z důvodu menšího
rizika vzniku krvácení.
Odebíráme stejné odběry, a to krev na biochemické vyšetření, krevní obraz
a ASTRUP, ve FNKV odebírají navíc kardiospecifické enzymy. A v této části se
neshoduje článek z FNKV s bakalářskou prací. V článku se kolegyně zmiňují o
krevních odběrech kardiospecifických enzymů, ale bakalářská práce, s kterou
porovnávám monitoraci a sledování pacienta po TAVI tvrdí, že v této nemocnici
kardiospecifické enzymy neodebírají.
V článku z roku 2009 v časopise Sestra od bakalářky Kubánkové a
Prachtové se zmiňují o monitoraci systémem Vigilleo, ten monitoruje kontinuálně
minutový srdeční výdej. Používá se jen pokud je to indikované, podle stavu
pacienta po výkonu. Na naší koronární jednotce tento systém máme, ale používáme
ho jen zřídka a nikdy ne u pacienta po TAVI. K zhodnocení účinnosti implantace
chlopně provádíme pravidelnou kontrolu Echokardiografií u lůžka pacienta.
Dále v článku kolegyně popisují monitoraci pacienta na koronární jednotce
3-5 dní. Oproti tomu v bakalářské práci je popisována monitorace na koronární
jednotce 24 hodin. Řekla bych, že je to opravdu velmi individuální a záleží na
celkovém stavu nemocného. Pokud je možnost pacienta přeložit na intermediální
jednotku a po 48 hodinách provádět monitoraci EKG pomocí telemetrie na
standartním oddělení, zkracuje se tak doba hospitalizace na jednotce intenzivní
péče. Na našem pracovišti jsme dříve hospitalizovali pacienty po výkonu také 3-5
dní, podle aktuálního stavu pacienta. Nyní provádíme většinou pouze observaci
prvních 4-6 hodin a poté jsou nemocní přeloženi na intermediální jednotku naší
kliniky. Záleží na stavu pacienta. (17,29)

58

V našem kardiocentru ve VFN v Praze jsme začali provádět TAVI v roce
2012. Od té doby do 19.dubna 2018 jsme provedli na našem katetrizačním sále 115
implantací aortální chlopně katetrizační cestou, nejčastěji transfemorálním
přístupem. Postupem času, kdy se program TAVI rozvíjel a vyvíjel, se doba výkonu
zkracuje. Hospitalizace na koronární jednotce se zároveň také zkracuje. Výkon je
prováděn téměř vždy v analgosedaci, bez nutnosti intubace pacienta, oproti
začátkům, kdy byli všichni nemocní intubováni. Celkově si myslím, že úspěšnost
TAVI má výborné výsledky, a to nejen ve VFN. Nejčastější komplikací je krvácení
do třísla po provedené intervenci. Důkladným monitorováním se snažíme tomu
předcházet. Na naší klinice proběhla několikrát přednáška od vedoucího lékaře
katetrizačního sálu pro zdravotnický personál právě proto, abychom dokázali včas
rozpoznat možné komplikace po výkonu, včetně arytmií.
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6. ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci popisuji případovou studii ošetřovatelské péče
pacientky po katetrizační implantaci aortální chlopně v Kardiocentru ve Všeobecné
fakultní

nemocnici

v Praze.

Výkon

byl

proveden

z důvodu

významné

symptomatické aortální stenózy a byl plánovaný.
V teoretické části popisuji onemocnění, etiologii, klinický obraz nemoci,
diagnostiku a možnou terapii. Následuje popis výběru pacientů k provedení TAVI,
indikace, kontraindikace, popis výkonu a na závěr teoretické části možné
komplikace.
Dále pokračuje ošetřovatelská část a kazuistika vybrané pacientky.
Lékařská a ošetřovatelská anamnéza, popis průběhu hospitalizace. Zaměřuji se na
důležité ošetřovatelské problémy, riziko selhání životně důležitých funkcí po
TAVI, riziko vzniku krvácení a možný vznik bolesti. Výkon proběhl úspěšně, ale
pacientčin průběh hospitalizace byl komplikován vznikem subfebrilií a febrilií,
proto byla propuštěna do domácího ošetřování až po čtrnácti dnech. Zdroj infekce
nebyl zjištěn, ale po empiricky aplikovaných antibioticích, horečky ustoupili.
V konečné fázi bakalářské práce hodnotím kvalitu života pacientky po roce
od provedeného výkonu TAVI. Jelikož má paní D.M. pozitivní přístup k životu, její
kvalita života je vnímána lépe, než ve skutečnosti je. I přestože v průběhu roku byla
opakovaně hospitalizována na naší klinice, stále se raduje z maličkostí a život si
umí užívat.
Na závěr v diskuzi popisuji význam metody TAVI. Porovnávám
ošetřovatelskou péči před a po výkonu v našem Kardiocentru ve VFN v Praze a
FNKV v Praze. Popisuji rozdíl v péči o pacienta v roce 2012 a nyní na našem
pracovišti.
Katetrizační zavedení aortální chlopně je výkon, který pomáhá
inoperabilním pacientům zlepšit kvalitu života a navrátit soběstačnost. Pro
medicínu a pro ošetřovatelství je v mnohém přínosem a jistě nás v této oblasti čeká
další rozvoj.
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7. SEZNAM POUŹITÝCH ZKRATEK
a.- arteria
ACE inhibitory – Blokátor angiotenzin konvertující enzym
ALP – alkalická fosfatáza
ALT – alanin aminotransferáza
Amp - ampule
AP – angina pectoris
APTT – aktivovaný částečný tromboplastinový čas
AST – aspartát aminotransferáza
A-V - arteriovenózní
AV blokáda – síňokomorová blokáda
AVA – aortic valve area
BNP – B natriuretický peptid
CK – kreatinkináza
CMP – centrální mozková příhoda
Cps- kapsle
CT – počítačová tomografie
CVP – centrální venózní tlak
EF LK – ejekční frakce levé komory
EKG – elektrokardiogram
F1/1 – Fyziologický roztok
FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fr- frenč
Gtt – kapky
IKEM – Institut Klinické a experimentální medicíny
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INR – protrombinový čas
i.v.- intravenózně
K CL – kalium chloratum
KO a diff – krevní obraz a differenciál
LIMA – Left Internal Mammary Artery
Mg SO4 – Magnezium sulfuricum
NYHA – New York Heart Association
O2 - oxygen
P - pulz
p.o. per os
reSKG – znovu provedení selektivní koronarografie
RIA – ramus intervntrikularis anterior
RTG – rentgen
sin.- sinister
SpO2 – saturace kyslíkem
Sy – syndrom
St C – stupně Celsia
St.p. – stav po
TK – krevní tlak
tbl- tableta
TR band – transradiální pásek (komprese)
TT – tělesná teplota
VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
3LF UK – 3. Lékařská fakulta University Karlovy
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9.PŘÍLOHY
Příloha č.1 Ošetřovatelská anamnéza při příjmu

Zdroj: autorka
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Příloha č.2 Ošetřovatelská anamnéza po výkonu (příjem na KJ)

Zdroj: Dokumentace VFN
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Příloha č.3 Základní hodnotící škály pro identifikaci rizik

Zdroj: Dokumentace VFN
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Příloha č.4 Hodnocení vědomí
Glasgow Coma Scale
Hodnocený
parametr

Reakce

Otevření očí

spontánně otevřené

4

na slovní výzvu

3

na bolestivý podnět

2

oči neotevře

1

přiléhavá

5

zmatená

4

jednotlivá slova

3

hlásky, sténání

2

neodpovídá

1

pohyb podle výzvy

6

na bolestivý podnět účelný pohyb

5

na bolestivý podnět obranný pohyb

4

na bolestivý podnět jen flexe

3

na bolestivý podnět jen extenze

2

na bolestivý podnět nereaguje

1

Slovní odpověď

Motorická reakce

Body

14
Hodnocení:

15 bodů - pacient při plném vědomí
3 body - pacient v hlubokém bezvědomí

Zdroj: NEUWIRTH, J. Sledování a hodnocení fyziologických funkcí. In:
KOLEKTIV AUTORŮ ¨
Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005, s. 46-56. ISBN
80-246-0845-6, ošetřovatelská anamnéza 3.LF UK
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Příloha č. 5 Tlaková křivka gradientu před výkonem

Zdroj: archiv VFN

Příloha č.6 Tlaková křivka gradientu po TAVI

Zdroj: archiv VFN
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Příloha č. 7 Edukační materiál pro pacienty po TAVI

Zdroj: Převzato: edukační materiál pro pacienty, MEDTRONIC

Příloha č. 8 Kartička pro pacienty po TAVI

Zdroj: Převzato: informační materiál pro pacienty, MEDTRONIC
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10. TABULKY A OBRÁZKY

Tabulka č.2 NYHA klasifikace dušnosti používaná nejen u srdečního selhání
Klasifikace dušnosti podle NYHA

Definice třídy

Omezení činnosti

NYHA I

Nezvládá jen vyšší námahu, rychlejší Neomezuje se v
běh.
běžném životě.

NYHA II

Zvládá maximálně rychlejší chůzi,
běh nikoliv.

NYHA III

Pouze základní domácí činnosti,
Významné omezení
chůze 4 km/hod. Již běžná aktivita je
činnosti i doma.
vyčerpávající.

NYHA IV

Dušnost při minimální námaze i v
Zásadní omezení v
klidu. Nezbytná pomoc druhé osoby. životě.

Menší omezení v
běžném životě.

Zdroj: TÁBORSKÝ, Miloš. Kardiologie. 1.vydání. Praha Mladá Fronta 2017.
KAUTZNER, Josef. LINHART, Aleš. s.664-672. ISBN 978-80-204-4434-9.
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Tabulka č.3 – výsledky krevních odběrů
Analyzát

Den
příjmu

Den
výkonu

meze

(1.den)

(3.den)

Jednotky Referenční

5.den

8.den

11.den

Před
propuštěním

Na (Natrium)

mmol/l

137 -146

137

140

138

137

138

140

K (Kalium)

mmol/l

3,8 - 5,0

4,1

4,1

3,7

3,4

3,7

4,2

Cl (chloridy)

mmol/l

97 - 108

98

102

103

101

98

98

Mg (Magnesium)

mmol/l

0,7 - 1,0

0,68

Urea

mmol/l

2,0 - 6,7

4,8

4,0

2,5

2,8

5,1

7,7

Kreatinin

μmol/l

44 - 104

77

56

62

51

129

137

Bilirubin

μmol/l

2 - 17

14,6

14,8

13,2

ALT

μkat/l

0,10 - 0,78

0,12

0,14

0,15

AST

μkat/l

0,10 - 0,72

0,27

0,32

0,26

ALP

μkat/l

0,66 - 2,20

1,64

1,57

1,72

Albumin

g/l

35 - 53

36,6

Celková bílkovina

g/l

65 - 85

66,2

CRP

mg/l

0-5

15

Prokalcitonin

ng/ml

0 - 0,05

CK

μkat/l

0,43 - 3,21

0,32

CKMB Mass

μkat/l

0,6 - 6,3

5,0

Troponin I

μg/l

0 - 0,03

0,03

BNP

pg/ml

0 - 100

252

Glykémie

mmol/l

3,9 - 5,6

4,9

INR - Quickův test

INR

0,8 - 1,2

1,35

APTT

sekundy

37

5,7

25,9 - 40

31,9

Trombínový čas

12 - 18

13,2

Antitrombín 3

75 - 125

90

2-4

3,55

1 - 190

283

Fibrinogen
D Dimer

mg/l

72,0

Zdroj: autorka
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52,6

80,3

24,0

0,15

0,16

0,20

5,5

6,2

5,5

1,54

1,22
29,3

6,6

6,2

Obrázek č.1 Sterilní stolek na katetrizačním sále

Zdroj: fotoarchiv autorky

Obrázek č.2 Katetrizační sál připravený na TAVI

Zdroj: fotoarchiv autorky
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Obrázek č.3 Loading systém

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č.4 Chlopeň Evolut R

Zdroj: Fotoarchiv autorky

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č.5 Příprava chlopně

Zdroj: Fotoarchiv autorky

Obrázek č.6 Připravená chlopeň k implantaci

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č.7 Katetrizační tým

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č.8 Nerozvinutá chlopeň pod rtg kontrolou

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č. 9 Rozvinutá chlopeň pod rtg kontrolou

Zdroj: Fotoarchiv autorky
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Obrázek č. 10 TR band

Zdroj Fotoarchiv autorky
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