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Úvod
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou smrti, v České republice
je úmrtnost dokonce vyšší než ve většině vyspělých zemí. V současné době se využívá při
okluzi velkých tepen (a. cerebri media, a. cerebri interna, a. vertebralis, a. basilaris)
v terapii ischemických cévních mozkových příhod kombinace intravenózní terapie
s mechanickou endovaskulární trombektomií. Je neuvěřitelné, že až do takhle vzdálených
částí mozku se mohou lékaři pomocí instrumentárií dostat a vzniklý trombus odstranit.
V České republice je jen čtrnáct specializovaných center, kde endovaskulární mechanickou
trombektomii provádějí. Já jsem měla možnost v rámci své praxe v jednom
ze specializovaných center poskytovat akutní specializovanou ošetřovatelskou péči
pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou po trombektomii mozkové tepny.
Pacienta s cévní mozkovou příhodou jsem si vybrala, protože se jedná o jedno
z nejčastějších onemocnění. Mechanická trombektomie mozkové tepny umožňuje
dosáhnutí obnovy průtoku krve mozkem i u velkých mozkových tepen, kterou jiná terapie
ischemických cévních mozkových příhod nedokáže. Cílem mé práce bylo popsat zejména
akutní fázi ischemického iktu po mechanické endovaskulární rekanalizaci.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem popsala
anatomii cévního zásobení mozku, charakteristiku ischemické cévní mozkové příhody, její
klasifikaci, epidemiologii a klinické příznaky. Dále jsem popsala její rizikové faktory,
které dokáže pacient ovlivnit a rizikové faktory, které pacient nemůže změnit. Pokračovala
jsem diagnostikou onemocnění, jako je anamnéza, fyzikální vyšetření, neurologické
vyšetření, zobrazovací metody a laboratorní vyšetření. Také jsem se věnovala akutní léčbě
ischemické cévní mozkové příhody, kde jsem rozebrala jednotlivé terapie jejich indikace,
kontraindikace a péči o pacienta. Endovaskulární mechanickou rekanalizaci jsem popsala
důkladněji. Ke konci teoretické části jsem se zabývala sekundární prevencí ischemické
cévní

mozkové

příhody,

komplikacemi

ischemické

cévní

mozkové

příhody

a jejich řešení a nakonec prognózou onemocnění.
V praktické části jsem se zabývala samotnou kazuistikou vybraného pacienta.
Nejdříve jsem zpracovala lékařskou anamnézu a fyzikální vyšetření. Poté jsem zpracovala
ošetřovatelskou anamnézu a popsala průběh hospitalizace pacienta. Nakonec jsem
se zmínila o dlouhodobé péči o pacienta a jeho prognóze. V kapitole Ošetřovatelské
problémy jsem rozebrala tři nejdůležitější, které se týkají pacientů po trombektomii
mozkové tepny. Riziko aspirace, riziko pádu a edukaci pacienta.
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1. Teoretická část
1.1 Anatomie cévního zásobení mozku
U cévních mozkových příhod je důležitější znát cévní zásobení mozku, než jeho
jednotlivé části.

1.1.1 Mozkové tepny
Hlavním zdrojem cév pro mozek jsou pravá a levá a. vertebralis (AV) a pravá
a levá a. carotis interna (ACI), které dále spolu s dalšími cévami vytvářejí circulus
arteriosus cerebri neboli Willisův okruh (1).
Levá společná karotida (a. carotis communis-ACC) odstupuje přímo z aortálního
oblouku. Pravá je větví truncus brachiocefalicus. V oblasti třetího až čtvrtého obratle
se společná karotida dělí na vnitřní a zevní karotidu (a. carotis interna-ACI, a. carotis
externa-ACE). Z vnitřní karotidy odstupuje a. ophtalmica (AO), která zásobuje oko
a očnici a dále a. cerebri anterior et media (ACA,ACM), které vyživují přední a střední
části mozkových hemisfér. Vnější karotida svými větvemi zásobuje štítnou žlázu, jazyk,
obličej, infratemporální jámu, nosní dutinu, obě čelisti, klenbu lebeční a stěnu hltanu (2,3).
Dvě vertebrální tepny (a. vertebralis-AV) vystupující z podklíčkových tepen
(aa. subclaviae) se při vstupu do lebky spojují a vytvářejí tak nepárovou a. basilaris (AB).
Willisův okruh má hlavní funkci v distribuci krve do mozku. V případě vzniklé stenózy
v jakékoli proximální větvi, které jsou živeny pomocí Willisova okruhu, arteriální systém
zajišťuje krevní přítok svým distálním větvím (2).

1.1.2 Mozkové žíly
Mozek odvádí odkysličenou krev systémy povrchových a hlubokých žil. (2) Žíly
odvádějí krev z mozku do žilních splavů a dále do v. jugularis interna, což je hlavní žíla,
kterou odtéká krev z hlavy (4).
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1.2 Charakteristika onemocnění
WHO (World Health Organization) cévní mozkové příhody (CMP) popisuje jako
rychle se rozvíjející ložiskové, někdy i celkové příznaky poruchy funkce mozku, které
trvají déle než 24 hodin nebo končí smrtí, bez přítomnosti jiné příčiny než cévní (5).
K poruše cévního zásobení mozku může dojít vlivem uzávěru tepny trombem
či embolem (ischemická cévní mozková příhoda) nebo rupturou tepny (hemoragická cévní
mozková příhoda). Tím se přeruší zásobení krve té části mozku, kterou postižená tepna
zásobuje. Dochází tak k hypoxii mozku. Do 4-5 minut začínají umírat mozkové buňky.
Pacientovi se musí poskytnout urgentní péče maximálně 8 hodin od vzniku příznaků. Asi
30 % všech pacientů má po CMP těžké zdravotní následky s nutností dlouhodobé
ošetřovatelské a rehabilitační péče (6,7,8,9).

1.3 Klasifikace
Cévní mozkové příhody se rozdělují na ischemické cévní mozkové příhody
(73 - 80 %) a hemoragické cévní mozkové příhody (20 - 27 %). Ischemické cévní
mozkové příhody se dále rozdělují dle doby trvání na tranzitorní ischemickou ataku
(TIA), reverzibilní ischemickou příhodu (RIND), rozvíjející se iktus (ES) a dokončený
iktus (CS) (10).
Tranzitorní ischemická akataka je definována jako přechodné neurologické
příznaky trvající méně než 24 hodin způsobené ischemií mozku. Pacienti s TIA jsou
hospitalizovány stejným způsobem jako pacienti s CMP na JIP (jednotka intenzivní péče),
kvůli možnému návratu příznaků. Je 40% pravděpodobnost, že pacienti po TIA jsou
do jednoho týdne znova hospitalizováni pro definitivní rozvoj CMP. Reverzibilní
ischemická ataka je charakterizována ischemickým výpadkem funkce, který úplně odezní
za déle než 24 hodin. Rozvíjející se iktus je charakterizován narůstající poruchou funkcí,
u které nedošlo ke stabilizaci v posledních 24 hodinách. Dokončený iktus je definován jako
chronický stav, bez vývoje poruch funkcí v posledních 24 hodinách (7,10).
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1.4 Epidemiologie
V České republice je CMP druhou nejčastější příčinou smrti, v celkovém počtu
6 % ze všech úmrtí. Úmrtnost je v České republice vyšší než ve většině vyspělých zemí.
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zemřelo v roce 2016 na cévní
nemoci mozku celkem 8795 lidí (z toho 3707 mužů a 5088 žen) (8,9,11).

1.5 Etiologie
Včasné stanovení příčiny ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) má zásadní
vliv na zjištění dalšího opakování se iCMP a na správně stanovenou sekundární prevenci.
Nejvyšší riziko návratu iCMP je v prvním týdnu po iktu. Mezi příčiny iCMP se řadí
ateroskleróza velkých tepen, kardioembolismus, okluze malých cév, jiná určená etiologie
a neurčená etiologie. Vznik iCMP je podmíněn rizikovými faktory iktu a nemocemi nebo
stavy, které se podílejí na vzniku iCMP (7,10,12).
Nejčastější příčinou ischemického iktu bývá ateroskleróza krčních tepen nebo
větších intrakraniálních tepen. Další častou příčinou můžou být kardioembolizace
způsobené například některou z valvulopatií, endokarditidou nebo arytmií (nejčastěji
fibrilace síní). Okluze malých cév je nejčastěji způsobena lipohyalinózou, kdy se ukládá
fibrin a kolagen do cévní stěny. Dalšími příčinami iCMP mohou být arteriální hypertenze
s hypertenzní krizí, arteriální hypotenze, syndrom krádeže podklíčkovou tepnou
(subclavian steal syndrome – stav nedostatečného průtoku krve a. subclavia z důvodu její
okluze, kdy musí krev do horní končetiny přitékat z vertebrálních tepen, což vede
k nedostatečnému průtoku krve mozkem), hypoxie, iktus způsobený změnou stavbou krve
nebo při hypoglykémii a hyperglykémii. Méně častými příčinami mohou být různé
vaskulitidy, trombofilie a paradoxní embolizace (otevřeným foramen ovale) (7,10,13).

1.6 Klinické příznaky
Podle klinických příznaků není možno rozlišit, jestli se jedná o ischemickou cévní
mozkovou příhodu nebo hemoragickou cévní mozkovou příhodu (10).
Nejčastějším příznakem je porucha hybnosti, která může mít různý stupeň.
Částečné ochrnutí, nebo oslabení svalů se označuje jako paréza, úplné ochrnutí jako plegie.
Dále se porucha hybnosti rozděluje podle lokalizace ochrnutí na ochrnutí pravé nebo levé
10

poloviny těla (hemiparéza, hemiplegie). Někdy se také objevuje ochrnutí jedné končetiny
(monoparéza, monoplegie) nebo ochrnutí všech čtyř končetin (kvadruparéza, kvadruplegie)
(10).
Poruchy citlivosti se mohou projevovat jako snížení citlivosti (hypestezie),
znecitlivění (anestezie), nepříjemnými pocity, např. palčivost (dysestezie), pocity
mravenčení a brnění (parestezie) (10).
U poruchy vizu se může objevovat výpadek poloviny zorného pole (hemianopsie)
nebo porucha zrakového pole jednoho oka (amaurosis fugax), která může být způsobena
stenózou ACI nebo embolizací do a. ophtalmica. Dále se také mohou vyskytovat nechtěné
pohyby očí (nystagmus) nebo dvojité vidění (diplopie) (7,10).
Častým příznakem jsou poruchy řeči (fatické poruchy) jako jsou potíže s tvorbou
a porozuměním řeči (afázie), porucha výslovnosti (dysartrie) nebo změna hlasu (dysfonie).
Také se objevují poruchy psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie) a počítání (dyskalkulie). (7,10)
Syndrom opomíjení (neglect syndrom) je porucha opomíjení podnětů poloviny
prostoru druhé strany než je postižená část mozku. Pacient tak opomíjí například při holení
zdravou stranu. Anozognózie je častým syndromem při CMP, kdy pacient nevnímá nebo
popírá své onemocnění (14).
Mezi mozečkové a vestibulární poruchy patří především pocit nevolnosti (nauzea),
až zvracení (vomitus). U mozečkové ischemie je častý bulbární syndrom, který
se projevuje poklesem měkkého patra, sníženým nebo chybějícím dávicím reflexem,
poruchou výslovnosti (dysartrie) a poruchou polykání (dysfagie), u kterého hrozí vysoké
riziko aspirace (10).
Poruchy vědomí jsou děleny na kvantitativní a kvalitativní. Mezi kvantitativní
poruchy patří somnolence (lehčí porucha vědomí, pacient je spavý, reaguje na oslovení
nebo dotek), sopor (závažnější porucha vědomí, pacient je v bezvědomí, odpovídá
na bolestivý podnět) nebo kóma (nejzávažnější porucha vědomí, pacient je v bezvědomí
a nereaguje na žádné podněty). Kvantitativní poruchy vědomí se posuzují podle Glassgow
coma scale – GCS (viz příloha č. 3 Ošetřovatelská anamnéza). Mezi poruchy kvalitativní
jsou řazeny zmatenost, vizuální halucinace a mrákotný stav (10).
Bolest hlavy se objevuje hlavně u hemoragické CMP, často také u iCMP při disekci
a ucpání velké tepny (7).
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1.7 Rizikové faktory
Rizikové faktory pro vznik CMP se dělí na faktory, které se dají ovlivnit a faktory,
které se nedají ovlivnit.

1.7.1 Rizikové faktory ovlivnitelné
Rizikové faktory CMP se dají ovlivnit časnou prevencí nebo jejich odstraněním
a jsou to následující:
Poruchy krevního tlaku
Nejvýznamnější z rizikových faktorů hlavně pro iCMP je arteriální hypertenze.
Vlivem arteriální hypertenze vznikají a zvětšují se ateromové pláty, u kterých pak může
dojít k prasknutí a vzniku trombu. Trombus pak způsobuje ucpání postižené tepny, nebo
může embolizovat do mozku. Nízký krevní tlak může spíše u starších lidí také
představovat riziko vzniku CMP (2,10).
Srdeční onemocnění
Mezi srdeční onemocnění ovlivňující vznik iCMP patří fibrilace síní, chlopenní
vady, hypertrofie levé síně, otevřené foramen ovale, ischemická choroba srdeční, infarkt
myokardu a onemocnění srdce. Srdeční onemocnění tak ohrožují CMP hypoperfuzí nebo
kardioembolizací. Srdeční onemocnění a arteriální hypertenze jsou rozhodujícími
rizikovými faktory pro přežití akutní CMP (10,12).
Diabetes mellitus
Podle framinghamské studie je 21 % vzniku CMP podmíněno DM 2. typu.
Dlouhodobá hyperglykémie vede k ateroskleróze, podporuje koagulaci, a tím může dojít
k ucpání mozkové cévy a následně k ischemii (2,10).
Dyslipidemie
Zvýšením LDL cholesterolu a snížením HDL cholesterolu dochází k rozvoji
aterosklerózy a onemocnění srdce a cév. Studie epidemiologie zatím neprokázaly vztah
mezi hypercholesterolémií a výskytem CMP. Ale ukazuje se, že léky na vysoký cholesterol
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hlavně statiny, zabraňují proces zužování cév aterosklerózou, a tím tak snižují výskyt
iCMP. Také u pacientů po TIA nebo iCMP statiny snižují riziko návratu CMP (2,10).
Kouření
Kouření patří mezi nejvýznamnější činitele. Způsobuje mozkový iktus nejen přímo
působením na mozkovou perfúzi, ale také sekundárně účinkem na kardiovaskulární
systém. Kouření zvyšuje riziko iCMP hlavně u žen (2,10).
Nedostatek tělesného pohybu
Sportem se docílí ke snížení vysokého krevního tlaku, triglyceridů a tělesné váhy.
Cvičením se také zvyšuje HDL (2,10).
Alkohol
Pro prevenci iCMP je alkohol užitečný v maximální denní dávce u mužů 30 g/den
a u žen 15 g/den, při vyšších dávkách je alkohol škodlivý. Ochranná funkce alkoholu
spočívá ve snížené tvorbě trombů, rozšiřování cév, zvyšování hodnot HDL cholesterolu
a také přispívá k citlivosti diabetika k účinku exogenního inzulinu. Ve vyšších dávkách
alkohol škodí zvyšováním osmolarity a krevního tlaku, a vede ke sklonům srdečních
arytmií. U hemoragické CMP alkohol v jakékoli dávce zvyšuje riziko vzniku iktu. Zvyšuje
krevní tlak, škodlivě působí na krevní srážení a vlivem snížení vitaminu K v játrech
podporuje subarachnoidální krvácení (2,10).
Obezita
Při překročení hodnoty normálního BMI (body mass index, nad 25) o 1 se zvyšuje
riziko vzniku CMP o 4 – 6 % (2).
Hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce sama o sobě způsobuje žilní a arteriální trombózu.
V poslední době se snižuje hladina estrogenu v antikoncepčních pilulkách, což vede
k nižšímu riziku vzniku CMP. Riziko se ale zvyšuje u žen, které k užívání hormonální
antikoncepce mají vysoký krevní tlak, některou z hyperkoagulačních mutací, kouří nebo
samovolně potratily, či u žen, které trpí na migrény. Těm se doporučuje hormonální
antikoncepci vůbec neužívat (2,10).
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1.7.2 Rizikové faktory neovlivnitelné
Mezi rizikové faktory, které pacient nemůže ovlivnit, patří věk, pohlaví a genetická
predispozice.
Věk
Riziko vzniku CMP se zvyšuje spolu s věkem. Od 55 let se každých 10 let počet
nemocných zvyšuje dvojnásobně (2).
Pohlaví
Rozdíl mezi přítomností CMP v pohlaví je viditelný jen v nižším věku, kdy muži
mají častější incidenci iktu než ženy (2).

1.8 Diagnostika
Klinické vyšetření se skládá z odběru anamnézy a celkového vyšetření pacienta.
Spolu s anamnézou, fyzikálním vyšetřením a pomocnými vyšetřeními dochází ke konečné
diagnóze. Včasná diagnostika je zásadní v léčbě akutní CMP (6).

1.8.1 Anamnéza
Jedním z nejdůležitějších částí neurologického vyšetření je lékařská anamnéza.
Anamnéza je souhrn údajů o zdravotním stavu pacienta od narození do současnosti. Sběr
dat se provádí přímo od pacienta (subjektivní anamnéza) nebo od doprovodu (objektivní
anamnéza (6,15).
Nejdříve se zjistí pacientův věk, pohlaví a současné zaměstnání. Také předešlé
zaměstnání může být důležité pro diagnostiku onemocnění. Velmi důležité je zjistit, jestli
je pacient pravák nebo levák. Souvisí to s rozdílnou činností levé a pravé hemisféry, kdy
levá hemisféra je sídlem řeči (15).
Jsou zjišťovány překonané náhlé CMP a její rizikové faktory, jako jsou srdeční
onemocnění, DM, arteriální hypertenze, ateroskleróza a další důležitá onemocnění. Také
sem může být zařazen abúzus alkoholu, cigaret a drog. Nebo různá kardiovaskulární
onemocnění v rodině (2,15,16).
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Je důležité zjistit pacientovo sociální zázemí a vědět, jestli se má o pacienta
po ukončení hospitalizace kdo postarat. CMP požaduje dlouhodobou pomoc druhých při
běžných denních činnostech (2,15,16).

1.8.2 Fyzikální vyšetření
U podezření na CMP je nutné vyšetřit krevní tlak (přítomná hypertenze), pulz
(zrychlený, nepravidelný) a tělesnou teplotu (zvýšená), dýchání (různé poruchy dýchání
až Cheyne Stokesovo dýchání u závažných CMP) (7,16).

1.8.3 Neurologické vyšetření
Neurologické vyšetření pro stanovení tíže neurologického deficitu se provádí podle
škály NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), což je neurologické vyšetření,
které slouží k určení deficitů u pacientů s cévní mozkovou příhodou. NIHSS pomáhá
lékařům, aby mohli pacienty vyšetřovat různí lékaři stejným způsobem a docházelo tak
ke srovnatelným výsledkům. Toto vyšetření se obvykle provádí jednou za 24 hodin.
(viz příloha č. 1 Formulář k vyplňování NIHSS) (7,16).
Při vyšetření je hodnocena vždy jen první odpověď a pacientovi nikdy nesmí být
poskytnuta rada ani pomoc, aby nebyl ovlivněn výsledek vyšetření. U NIHSS
je hodnocena úroveň vědomí, slovní odpovědi, vyhovění výzvám, okulomotorika, zorné
pole, paréza lícního nervu, pohyblivost končetin, koordinace končetin, senzitivita, řeč,
dysartrie a přítomnost neglect syndromu (7,17).
Úroveň vědomí je posuzována na základě podávání otázek ohledně pacientova
přijetí a dotazů na jeho anamnézu. Je hodnoceno plné vědomí, spavost, sopor a koma.
U slovních odpovědí je pacient dotazován na věk pacienta a, jaký je právě měsíc v roce.
Vyhovění výzvám je hodnoceno na podkladě požádání o otevření a zavření očí a o sevření
a otevření neochrnuté ruky. U okulomotoriky jsou zkoušeny horizontální pohyby bulbů,
kdy je hodnocena paréza okohybného nervu a deviace bulbů. Zorné pole je testováno
počítáním prstů před každým okem zvlášť. U pacientů v kómatu je vyšetřováno zorné
pole pomocí mrkacího reflexu. Faciální paréza je vyšetřována požádáním pacienta, aby
vycenil zuby, zavřel oči a pokrčil obočí. U motoriky je testována hybnost všech končetin.
Je testován Mingazziniho příznak (Ming). Začíná se neochrnutými končetinami, kdy jsou
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horní končetiny postaveny do 45 stupňů vleže, dolní končetiny do 30 stupňů
a pacient je požádán, aby končetinu udržel alespoň 10 sekund. Koordinace pohybů
(ataxie) jsou hodnoceny pomocí testu prst-nos-prst, kde je snaha o vyloučení cerebrální
léze. Senzitivita je stanovena na základě bolestivého podnětu, kdy je sledována grimasa
pacienta. Poruchy řeči jsou diagnostikovány podle předchozího rozhovoru nebo
požádáním pacienta o přečtení slov z papíru, kde je zhodnocena výslovnost. Neglect
syndromu si lze všimnout během testování zraku nebo senzitivity (7,17).

1.8.4 Zobrazovací metody
Mezi důležité zobrazovací metody při diagnostice cévní mozkové příhody se řadí
CT (výpočetní tomografie) nebo MR (magnetická rezonance) mozku, CTAg (CT
angiografie) nebo MRAg (MR angiografie) a sonografické vyšetření mozkových cév (7).

1.8.4.1Výpočetní tomografie (CT)
Výpočetní tomografie je neinvazivní zobrazení tkání, které je založeno na principu
ozáření vnitřního orgánu rentgenovým zářením v takové výšce vrstvy, která byla zvolena.
Pomocí CT může být ihned prokázána možná hemoragie nebo po 72 hodinách od vzniku
symptomů mohou být prokázány příznaky ischemie (trombotické, embolické).
Nevýhodou je, že CT neumí zobrazit ischemické změny v akutní fázi a vystavuje tělo
radiačnímu záření. Příznaky iCMP mohou být vyšetřovány metodou perfuzní CT, která
zobrazuje oblast hypoperfuze pomocí podání jodové kontrastní látky. Také může prokázat
přítomnost intracerebrálního krvácení (7,10,18,19).

1.8.4.2 Magnetická rezonance (MR)
Magnetická rezonance je nejsložitější zobrazovací metoda. Principem je interakce
jader atomů vložených do silného magnetického pole, s přídavným vysokofrekvenčním
magnetickým polem. Následně je pak vyhodnocováno, jak se chovají zobrazované tkáně
v tomto poli. Na rozdíl od CT dokáže MR zobrazit umístění a velikost i čerstvé
ischemické změny. Také dokáže odlišit, jestli jsou ischemie čerstvé nebo delšího trvání.
Lékař může lépe pomoci v indikaci pro akutní mechanickou rekanalizaci. Zobrazuje také
intracerebrální krvácení v akutní fázi. Nevýhodou MR je delší trvání vyšetření než při
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CT. Před vyšetřením musí být pacient poučen, jestli nemá na sobě nebo v těle nějaké
kovové předměty, které jsou kontraindikací MR. U implantovaných kardiostimulátorů
musí být kardiostimulátor nastaven do MR kompatibilního modu kardiologem.
Po MR vyšetření musí být kardiostimulátor zpětně nastaven a zkontrolován (2,10,20,21).

1.8.4.3 CT angiografie (CTAg) a MR angiografie (MRAg)
Vyšetření mozkových cév se dělá pomocí CT vyšetření (CTAg) nebo magnetickou
rezonancí (MRAg). CTAg je semiinvazivní vyšetření, kdy je pacientovi podána do žíly
jodová kontrastní látka. MRAg je neinvazivní vyšetření (10,18).

1.8.4.4 Sonografické vyšetření tepen
Sonografické vyšetření extrakraniálních tepen je neinvazivní vyšetření, které
se provádí pomocí ultrazvuku. Při sonografii jsou využívány ultrazvukové vlny, které
se odráží od vyšetřovaných tkání a jsou zobrazeny v odstínech šedi na monitoru.
Sonografické vyšetření zachycuje krční tepny, které zásobují mozek, jejich anatomické
rozměry, morfologické struktury a měří rychlost průtoku krve (18,22).

1.8.5 Laboratorní vyšetření
Mezi laboratorní vyšetření u akutní iCMP patří biochemické vyšetření krve (ionty,
metabolity, bílkoviny, enzymy, troponin, lipidy, glykémie, hormony, tumorové markery,
léky a toxiny), krevní obraz (počet erytrocytů, leukocytů, trombocytů, hemoglobinu,
hematokritu v krvi) a hemokoagulační vyšetření pomocí Quickova testu (uvádí se v INR
jednotkách, fyziologické hodnoty jsou 0,8 - 1,2) (7,23).

1.8.6 Další pomocná vyšetření
Mezi další vyšetření patří echokardiografické vyšetření, které slouží hlavně
k zobrazení foramen ovale, kvůli je vylučení intrakardiálního embolizačního trombu.
U pacientů je monitorováno EKG. Je provedeno vstupní dvanácti svodové EKG
a kontinuální EKG vyšetření (Holterovo monitorování EKG nebo bed-side monitoring
EKG). Dále je monitorována úroveň vědomí podle GCS, dechová frekvence (DF), saturace
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kyslíku (SatO2), krevní tlak (TK), puls (P), diuréza a je hodnocena podle vhodné škály
intenzita bolesti (VAS). U pacientů v těžším klinickém stavu je monitorován i centrální
žilní tlak. Také se provádí preventivní rentgen srdce a plic, pro odhalení různých
onemocnění (7,10).

1.9 Akutní léčba iCMP
Cílem akutní léčby iCMP je včasné obnovení mozkové cirkulace, zajištění vitálních
funkcí, snížení rizika progrese ischemie, prevence komplikací, sekundární prevence kvůli
možné recidivě a včasná rehabilitace (7,10).
Akutní iCMP je léčena pomocí IVT, intraarteriální trombolýzy (IAT),
endovaskulární mechanické rekanalizace, kombinované trombolýzy nebo sonotrombolýzy
(7).

1.9.1 Intravenózní trombolýza (IVT)
IVT je standardní metoda léčby akutní iCMP, která musí být provedena maximálně
do 4,5 hodiny od vzniku příznaků. Léčba je prováděna podáním rekombinantního
tkáňového aktivátoru plasminogenu (rtPA) intravenózně. Je podáván v dávce 0,9 mg/kg
hmotnosti (maximálně 90 mg), z toho se 10 % dávky podá i. v. jako bolus a zbývajících
90 % kontinuálně do lineárního dávkovače na 60 minut. Látka nesmí být podávána spolu
s jinými léky v lineárním dávkovači ani do stejného katétru (7,10).

1.9.1.1 Indikace
K intravenózní trombolýze se přistupuje v případě, kdy se jedná o klinickou
diagnózu iCMP s jasnými příznaky trvajícími déle než 30 minut a méně než 4,5 hodiny,
a která byla potvrzena laboratorními, zobrazovacími, anamnestickými a klinickými
vyšetřeními (7,10).

1.9.1.2 Kontraindikace
 příznaky iCMP trvají déle než 4,5 hodiny
 je známá přecitlivělost na účinnou látku
 intrakraniální krvácení na CT nebo MR mozku
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 příznaky, které naznačují subarachnoidálního krvácení (i po negativním nálezu na
CT mozku)
 rychle se zlepšující příznaky před zahájením trombolýzy, nebo NIHSS <4
 velmi závažná CMP na CT nebo MR mozku nebo vyhodnocená pomocí NIHHS
>25
 epileptický záchvat při začátku rozvoje příznaků
 už prodělaná iCMP a současně DM
 prodělaná CMP v posledních 3 měsících
 prodělané intrakraniální krvácení nebo jeho příznaky v posledních 6 měsících
 akutní vnitřní krvácení
 TK >185/110 mmHG
 postižení CNS v anamnéze (tumor, aneurysma, intrakraniální nebo spinální
chirurgická operace v posledních 4 týdnech)
 těhotenství nebo porod v posledních 10 dnech
 hodnota glykémie menší než 2,7 mmol/l nebo větší než 22,2 mmol/l
 INR nad 1,7 nebo užívání antikoagulancií nebo podání heparinu v posledních 48
hodinách
 zvýšený sklon ke krvácivosti
 infarkt myokardu v posledních dnech
 počet trombocytů pod 100 000/mm3
 bakteriální endokarditida, perikarditida
 akutní pankreatitida
 velký chirurgický výkon nebo závažný úraz v posledních čtrnácti dnech
 nedávná biopsie, punkce větších cév, přímá srdeční masáž (není kontraindikací při
léčebném prospěchu ve srovnání s rizikem IVT)
(7,10)

1.9.1.3 Důležitá vyšetření před provedením IVT
Před provedením IVT je důležité u pacienta provést stanovení tíže neurologického
deficitu podle škály NIHSS, stanovit hodnotu glykémie pomocí glukometru a změřit krevní
tlak a dále ho monitorovat. Nejdůležitější je CT vyšetření mozku pro potvrzení iCMP
a vyšetření INR (7).
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1.9.1.4 Péče o pacienta po IVT
Pacientovi musejí být v prvních 24 hodinách kontinuálně monitorovány
fyziologické funkce (AS, DF, SatO2). Krevní tlak musí být první 2 hodiny měřen
v intervalu 15 minut, v následujících 6 hodinách v intervalu 30 minut a dále 24 hodin
od zahájení IVT je měřen krevní tlak každou hodinu. Krevní tlak nesmí být při IVT
a v prvních 24 hodinách vyšší než 185/110 mmHg. Každou hodinu je kontrolován stav
vědomí podle GCS a každých 6 hodin je stanoven NIHSS (7,10).
V prvních 24 hodinách jsou kontrolovány možnosti krvácivosti v místě vpichu,
z dásní, urogenitálního traktu a gastrointestinálního traktu a vyšetřována koagulace krve.
Do 6 hodin od provedení IVT, nebo po normalizaci koagulačních parametrů nesmí být
aplikována intramuskulární injekce, zaváděn permanentní močový katétr, nazogastrická
sonda, centrální žilní katétr, arteriální katétr a jiné invazivní vstupy kvůli riziku
krvácivosti. Do 24 hodin po provedení IVT nesmí být podáván warfarin, kyselina
acetylsalicylová ani plná dávka nízkomolekulárního heparinu. Do 24 hodin musí být
provedeno kontrolní vyšetření mozku pomocí CT (7,10,8).

1.9.2 Intraarteriální trombolýza (IAT)
Při IAT je trombolitikum rtPA podáváno přímo do místa uzávěru mozkové tepny.
IAT má vyšší procento účinku časné rekanalizace než IVT. Nevýhodou je omezená
dostupnost, zvýšené riziko poškození tepny a vyšší riziko mozkových krvácení. Při IAT
jsou podávány opakovaně několik minut trvající infuze 5 mg rtPA přímo do sraženiny.
Maximální dávka rtPA je 20 mg (maximálně 4x5 mg rtPA). Po každé infuzi musí být
proveden kontrolní angiogram stavu uzavřené tepny (7,24).

1.9.2.1 Indikace IAT
K Intraarteriální trombolýze se přistupuje v případě, že k uzávěru ACC došlo
do 6 hodin od vzniku prvních příznaků cévní mozkové příhody nebo se jedná o akutní
uzávěr AB bez časového omezení (7,10).

1.9.2.2 Kontrainikace IAT
Kontraindikace IAT jsou stejné jako kontraindikace IVT (10).
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1.9.3 Endovaskulární mechanická rekanalizace
Mechanická rekanalizace mozkové tepny (trombektomie) je chirurgická metoda,
která se používá k obnovení mozkové perfúze při akutním uzávěru mozkové tepny.
Je to efektivní metoda, při které se zvyšuje šance na návrat soběstačnosti po třech
měsících a snižuje úmrtnost pacientů s akutní iCMP. IVT je stále primární volbou léčby
akutní iCMP do 4,5 hodiny od vzniku příznaků CMP. Počet soběstačných pacientů
po IVT je 55 %, kde jsou hlavní příčinou neúspěchu léčby pacienti s uzávěrem velké
mozkové tepny (ACI,AB). Proto je používána jako další metoda reperfúze mozku
endovaskulární mechanická rekanalizace (7,24).
V České republice jsou používány mechanické rekanalizace mozkové tepny
od roku 2006. Z dostupných dat Komplexního cerebrovaskulárního centra Fakultní
nemocnice

Ostrava

a Zdravotnické

záchranné

služby

Moravskoslezského

kraje

lze odhadovat počet pacientů s akutní iCMP indikovaných k mechanické rekanalizaci
na 100 - 120 případů na jeden milión obyvatel ročně, což by mohlo být
1000 - 1200 pacientů ročně v celé ČR. Podle registru pacientů s akutní iCMP léčených
endovaskulárními metodami v ČR bylo u 353 pacientů s akutní iCMP léčených
mechanickou rekanalizací v letech 2006 - 2014 dosaženo v 56,8 % úspěšné rakanalizace
a v 45,3 % došlo k dosažení soběstačnosti po třech měsících. I přes vysoké procento
úspěchu bývá ale trombektomie omezována kvůli vysokým finančním nákladům,
dostupnosti jednotlivých instrumentárií a dostupnosti intervenčního radiologa 24 hodin
denně (7,24).

1.9.3.1 Indikace
 pacienti s uzávěrem velké mozkové tepny ACI, ACM, AV, AB do 8 hodin
od vzniku prvních příznaků CMP
 pacienti s kontraindikací k IVT
 pokud u pacientů s uzávěrem větší tepny (např.: ACI, ACM, AV, AB) nedojde
po IVT k časné rekanalizaci (nejpozději do 30 minut od zahájení IVT)
(7)
Provedení IVT by nemělo omezit časné zahájení endovaskulární mechanické
rekanalizace. Ve většině iktových center je dána přednost transportu na angiosál
k provedení mechanické rekanalizace ihned po zahájení IVT z důvodu snížení časové
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prodlevy. Není rozdíl ve větší úspěšnosti mechanické rekanalize pacientů, kterým byla
předtím zahájena IVT, než u pacientů, kterým nebyla IVT vůbec podána (7,25).

1.9.3.2 Kontraindikace
 intrakraniálním krvácením podle vstupního CT/MR
 TK > 220/120 mmHg
 závažnéu alergií na jodovou kontrastní látku, nikl nebo titan
(26)

1.9.3.3 Technické provedení endovaskulární trombektomie
Endovaskulární mechanická rekanalizace mozkové tepny je motoda, která pomocí
speciálních instrumentárií z niklu a titanu odstraní trombus z mozkové tepny. Odstranění
trombu (trombektomie) se provádí na principu aspirace trombu, extrakci trombu nebo
fragmentaci trombu. Instrumentária jsou založena na mechanismu jedné nebo kombinaci
těchto principů. Instrumentária se rozdělují na retrievery (extraktory), aspirátory, lasa,
stent-retrievery, endovaskulární sonolýzu a lasery. Dále se instrumentária rozdělují podle
vztahu k trombu na proximální systémy, distální systémy a on-the-spot systémy.
U

proximálních

systémů

se

trombus

odstraňuje

zavedeným

instrumentáriem

z proximálního konce (Systém Pneumbra®, EPAR®). Distální systémy se roztáhnou
po průchodu skrz trombus (Merci retriever®, Phenox Clot Retriever). On-the-spot
systémy se roztáhnou uvnitř trombu (EkoSonic™ Endovascular systém®, Stent Solitaire™,
Trevo Pro®, Systém Pneumbra®) (12,23).
Instrumentária se obvykle zavádějí za aseptických podmínek perkutánním
přístupem,

obvykle

skrz

a.

femoralis

do

periferní

tepny.

Nejdříve

se zavede pouzdro a následně vodící katétr, který se kontinuálně proplachuje heparinem.
Obvykle se podává prostřednictvím katétru 2000-5000 IU heparinu jako prevence vzniku
trombu na instrumentáriu. Poté se provede vybraná metoda katetrizace a angiografický
nástřik mozkových tepen podle délky okluze a stavu vedlejších tepen (12,23).
Retrievery se zavádějí do místa okluze mikrokatétrem a následně se rozvinou jako
spirála za trombem. Trombus se spirálou stáhne spolu s mikrokatétrem skrz vodící katétr
ven a dojde tak k reperfúzi mozkové tepny. Některé retrievery obsahují balónkový katétr,
který zabraňuje distální embolizaci. Mezi retrievery patří například Merci retriever®,
který byl používán jako první instrumentárium k mechanické rekanalizaci mozkové tepny
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od roku 2004, Catch Device® Phenox Clot Retriever®, BONnet Intracranial Flor
Restoration Device® a další (12,23).
Stent-retrievery po zavedení do místa uzávěru mozkové tepny umožňují dočasný
intrakraniální bypass k okamžité reperfúzi skrz okluzi tepny a následně extrakci trombu
z mozkové tepny. Pokud nelze trombus vytáhnout, může se stent ponechat. Jako stentretrievery se používají například Stent Solitaire™, Trevo Pro® a další (23).
Aspirátory jsou zaváděny před vzniklý trombus a jsou založeny na systému
kontinuální aspirace trombu z mozkové tepny. Obnova toku mozkové tepny je způsobena
opakovaným zavedením a vytažením aspirátoru do trombu, a tím dochází k aspiraci
úlomků trombu. Díky vakuové aspiraci je menší riziko nekontrolovatelné fragmentace
a distální embolizace. V současné době se může na trhu objevit například Systém
Pneumbra® (23,26).
Lasa obsahují smyčku, kterou se trombus vytáhne. Používá se například systém
Amplaz Goose-Neck Microsnare®, který je testován k extrakci tuhých trombů (23).
Endovaskulární sonolýza využívá cíleného lokálního podání rtPA a společně
aplikaci vysokofrekvenčního, nízkoenergetického ultrazvukového vlnění do místa uzávěru
tepny. Tím se urychlí průnik rtPA do trombu. Pravidelnými angiografickými nástřiky
se

pak

kontroluje

zprůchodnění

tepny.

Současně

se

na

trhu

vyskytuje

EkoSonic™ Endovascular systém® (23).
Endovascular Photoacoustic Recanalization ® je laser, který trombus fragmentuje
na mikročástice o průměru menší než kapiláry (23).

1.9.3.4 Péče o pacienta
Pacientovi před zahájením mechanické rekanalizace musejí být zajištěny dva žilní
vstupy, základní odběry hlavně hemokoagulační parametry a krevní obraz. Výkon
je obvykle prováděn v analgosedaci opakovanými malými dávkami midazolamu, fentanylu
nebo propofolu i. v. (7,24).
Při výkonu je nutné sledovat TK každých 5 minut, kdy nesmí systolický tlak
klesnout pod 135 mmHG. Při hypotenzi jsou podávány krystaloidy, popřípadě noradrenalin
nebo dobutamin i. v. (7,24).
Pomocí endovaskulárního katétru je aplikováno 2000 - 5000 IU heparinu i. a. jako
antikoagulační léčba. Po normalizaci koagulačních parametrů je odstraněno zaváděcí
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pouzdro (sheat) z přístupové tepny (nejčastěji a. femoralis) a provedena komprese
přístupové tepny zátěží s pískem (7,24).
Po výkonu je sledováno místo kanylace přístupové tepny, kdy je v případě vzniku
hematomu provedeno sonografické vyšetření k vyloučení vzniku pseudoaneuryzmatu.
Při pseudoaneuryzmatu je nutné pokračovat v zatížení tepny a popřípadě je nutný
chirurgický zákrok. Dále je sledován stav vědomí pomocí GCS a neurologický deficit
podle škály NIHSS. Po dobu 24 hodin je monitorován každou hodinu TK. Po 24 hodinách
je provedeno kontrolní CT vyšetření, v případě zhoršení klinického stavu je provedeno
ihned k vyloučení intrakraniálního krvácení (7,24).
Pacienti po léčbě IVT, IAT nebo po aplikaci trombolytika lokálně při mechanické
rekanalizaci nesmějí užívat žádná antikoagulancia ani antiagragancia z důvodu rizika
krvácivých komplikací do 24 hod po aplikaci. Po 24 hodinách při normálních hodnotách
koagulace a zejména po kontrolním CT, které vyloučí intrakraniální krvácení, je možnost
podat antiagregancia v plné dávce (7,24).
Antikoagulační terapie je po 24 hodinách, po kontrolním CT/MR vylučující
intrakraniální krvácení a individuálně podle rozsahu ischemických změn na CT/MR,
zahájena nízkomolekulárním heparinem za kontroly anti-Xa. Následně je pacient převeden
na perorální formu (warfarin) (7,24).
Při implantaci stentu do mozkové tepny je indikována duální antiagregační terapie
kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem po dobu 30 dnů (7,24).

1.9.3.5 Nejčastější komplikace mechanické rekanalizace a jejich řešení
Je důležité včas odhalit tyto život ohrožující komplikace:
 intracerebrální vazospazmy- mohou vézt k progresi ischemie nebo vzniku pozdní
ischemie
 intrakraniální krvácení- u spontánní intracerebrální hemoragie se provádí
evakuace hematomu nebo dekompresní kraniektomie
 disekce tepny- může dojít k subarachnoidálnímu nebo intracerebrálnímu krvácení,
řešením je implantace stentu
 distální embolizace- lze ji zabránit balónkovým katétrem, někdy se používá
aplikace malé dávky rtPA lokálně do místa trombu
 reokluze rekanalizované tepny- trombektomie se může provádět do 8 hodin
od vzniku příznaků, je v úvaze opakování zákroku nebo implantace stentu
24

 perforace

mozkové

tepny-

tím

dochází

k subarachnoidálnímu

nebo

intrakraniálnímu krvácení s velmi špatnou prognózou
 maligní edém mozku- je nejčastější komplikací mechanické rekanalizace
s nutností časné dekompresní kraniektomie
(7,23)

1.10 Sekundární prevence iCMP
Sekundární prevence iCMP je důležitá kvůli vysoké recidivě iktů. Až jedna čtvrtina
ze všech iktů je recidivující. Pro sekundární prevenci iCMP je důležitá farmakologická
antikoagulační a antiagregační léčba. (7,12)
U pacientů s iCMP a nálezem stenózy extrakraniální nebo intrakraniální tepny,
v které došlo k rozvoji ischemie, je indikována endovaskulární léčba. Metody řešení jsou
karotická

endarterektomie

(CEA)

nebo

endovaskulární

perkutánní

angioplastika

se stentem. (7)

1.11 Komplikace iCMP a jejich řešení
Nejdůležitější pro předcházení zhoršení stavu iCMP je prevence komplikací iCMP,
jejich včasná diagnostika a popřípadě jejich léčba (7).
Základní péče o pacienta s akutní iCMP spočívá v neinvazivním měření
TK, monitoraci EKG, monitoraci DF a SatO2, monitoraci glykémie a tělesné teploty (TT),
sledování a vyhodnocování stavu vědomí (GCS) a neurologického deficitu (NIHSS),
zhodnocení rizika aspirace, přiměřené hydrataci a výživě a prevenci a léčbě komplikací
(7,10).
Jednotlivé komplikace jsou:
 mozkový edémem- pacienti musí mít polohu hlavy ve středním postavení
se zvýšenou polohou 30° nad podložkou. Při zvýšení intrakraniálního tlaku
je podávána antiedematózní léčba (Manitol, hypertonický NaCl). Bilance tekutin
by měly být lehce negativní. Při zhoršení stavu je indikována intubace a UPV.
U maligního mozkového edému se uvažuje o dekompresní kraniektomii
 progrese velikosti ischemie- je změněna nebo posílena antiagregační léčba
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 intrakraniální nebo subarachnoidální krvácení- bývá komplikací antikoagulační
a antiagregační léčby, která se následně vysadí
 epileptický záchvat- objeví se během 24 hodin od vzniku iktu
 hypoglykémie, hyperglykémie- cílem je udržovat hodnotu glykémie v rozmezí
6-10 mmol/l
 zvýšená tělesná teplota- zhoršuje průběh mozkové ischemie
 aspirační bronchopneumonie- vzniká z důvodů poruch polykání. Při poruchách
polykání by měla být zavedená nazogastrická sonda (NGS) nebo perkutánní
enterální gastrostomie (PEG) v případě dlouhodobé enterální výživy. Riziko
aspirace je sníženo polohováním, dechovým cvičením a časnou mobilizací
pacienta. Pneumonie je léčena vybranými antibiotiky
 sekundární hypoxie mozku- základní ošetřovatelská péče o dýchací cesty
je toaleta dýchacích cest, odstranění cizího tělesa nebo případné odsávání hlenu.
Saturačním

čidlem

je

monitorována

SatO2

a

při

hypoxemii

pod

92 % je indikována oxygenoterapie. Při těžké hypoxii, hyperkapnii a u pacientů
v bezvědomí je indikována UPV
 močové infekce- vznikají při zavedení permanentního močového katétru
 hluboká žilní trombóza- k prevenci jsou používány bandáže dolních končetin,
časná mobilizace pacienta a farmakologická léčba nízkomolekulárním heparinem
 abnormalita vnitřního prostředí- může dojít k dehydrataci, iontové dysbalanci
nebo

hyopoosmolaritě.

Je

důležité

sledovat

bilance

tekutin,

moče

a iontů
 malnutrice- u pacientů s iCMP je důležité provést test polykání pomocí GUSS
(Gugging Swallowing Screen), kvůli riziku aspirace a malnutrice
 dekubity- je nutné polohování a častá mobilizace pacientů, kvalitní hygienická
péče a ošetřování kůže pacienta, použití antidekubitární matrace a zajištění
dostatečného přísunu tekutin
(7,10)
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1.12 Prognóza
U mozkových ischemií TIA a CMP typu RIND dochází k plnému návratu
zdravotního stavu. U dokončené CMP dochází k zlepšení klinického stavu a soběstačnosti
nejvíce v prvních třech měsících od začátku vzniku iktu. Zlepšení klinického stavu
a soběstačnosti závisí na lokalizaci, velikosti a vyvolávající příčině ischemie
a na přidružených komplikacích onemocnění. V posledních letech je mortalita CMP
výrazně snížena a incidence a prevalence jsou výrazně navýšené (9,10).
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2. Kazuistika
V kapitole kazuistika jsem se zabývala lékařskou anamnézou, fyzikálním
vyšetřením, neurologickým vyšetřením a neurologickým vyšetřením NIHSS. Informace
jsem čerpala z lékařské dokumentace. Ošetřovatelskou anamnézou jsem zpracovala první
den hospitalizace. Dále jsem vypracovala průběh hospitalizace pacienta od jeho přijetí
do propuštění. Zaměřila jsem se na dny, ve kterých došlo u pacienta k výraznějším
změnám.

2.1 Anamnéza
Slovo anamnéza je převzaté z řeckého slova anamnesis, což znamená rozpomínání.
Anamnéza je rozhovor s pacientem, při kterém jsou zaznamenávány důležité informace
o nemocném, které by mohly pomoct k určení diagnózy (28).

2.1.1 Lékařská anamnéza
Lékařská anamnéza při akutním příjmu je odebírána velmi rychle a stručně, aby
nedocházelo k časným prodlevám a mohla být zahájena terapie. Pacienti jsou také
většinou dezorientovaní, mají fatické poruchy, nebo mohou být v bezvědomí, proto
je těžké od pacienta informace získávat. Pro anamnézu akutní iCMP je nejdůležitější
zjistit, k jakým příznakům onemocnění došlo, čas trvání příznaků, abúzus cigaret
a alkoholu a předešlá onemocnění související s příčinou vzniku iCMP (již prodělané
iCMP, infarkt myokardu a jiná cévní onemocnění). Zbylé části lékařské anamnézy se dají
doplnit v průběhu hospitalizace, po stabilizaci stavu pacienta.
V terapii iCMP je nejdůležitější informací znalost času. Lékař musí zjistit přesný
čas vzniku příznaků (nejlépe na minuty), u pacientů, kteří se s iCMP vzbudili, čas usnutí
nebo posledního kontaktu s jinou osobou, kdy byli bez obtíží. Důležitý je také čas vstupu
do nemocnice, zahájení CT, zahájení IVT, zahájení operace a čas rekanalizace.
Základní informace o nemocném jsem zjišťovala 6. 2. čtyři hodiny po operačním
výkonu a čerpala je z lékařské dokumentace.
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Základní informace o nemocném
Iniciály: M. N.
Pohlaví: muž
Národnost: ukrajinská
Věk: 60 let
Stav: ženatý
Datum příjetí: 6. 2.
Datum propuštění: 21. 2.
Důvod přijetí
Pacient byl přijat cestou RZP pro náhle vzniklou poruchu řeči a hemiplegii
levostranných končetin.
Rodinná anamnéza
Otec zemřel v 73 letech na onemocnění srdce, léčil se s hypertenzí (nejspíše infarkt
myokardu). Matce je 79 let, léčí se s DM II. typu. Má dvě sestry, se kterými se nestýká.
Neurologická onemocnění v rodině neguje.
Osobní anamnéza
Pan M. N. prodělal běžná dětská onemocnění. V roce 2008 prodělal akutní infarkt
myokardu s ST elevacemi (STEMI). V dětském věku spadl břichem na kamna a utrpěl
popáleniny v oblasti břicha. V roce 2001 měl lehký otřes mozku po pádu z lešení. V roce
2002 utrpěl zlomeninu LDK po pádu z lešení. U pacienta doposud neproběhl žádný
operační výkon.
Farmakologická anamnéza
Mononitrocid 1-0-0 (ukrajinský preparát na profylaktickou léčbu anginy pectoris,
účinná látka isosorbidi mononitras)

Sociální anamnéza
Pan M. N. je ukrajinské národnosti, v České republice žije již 17 let. Mluví plynule
česky. Žije sám na ubytovně v Praze, v druhém patře bez výtahu. V Praze má dceru, která
je na mateřské dovolené, a zetě, má s nimi dobrý vztah. Celý život pracuje jako zedník.
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Alergická anamnéza
Alergie neguje.
Abúzus
Pan M. N. je kuřák, vykouří 20 cigaret za den. Pije asi 3 piva a 1 dcl tvrdého
alkoholu denně. Jiné návykové látky neužívá.
Nynější onemocnění
Dnes večer byl pan M. N. u kamaráda, kde vypil asi 1 dcl rumu. Poté se náhle
kolem 02:00 hodin nemohl postavit a zaznamenal ochrnutí levostranných končetin
a poruchu řeči, při které mu nebylo rozumět. Zetěm byla zavolaná RZP (rychlá
zdravotnická pomoc).
Čas vzniku příznaků: 02:00
Čas vstupu do nemocnice: 04:08
Čas zahájení CT: 04:24
Čas zahájení IVT: 04:30
Čas vpichu do třísla: 05:35
Čas rekanalizace: 06:08

2.1.1.1 Fyzikální vyšetření při přijetí
Fyzikální vyšetření bylo provedeno při příjmu na oddělení urgentního příjmu
6. 2. ošetřující lékařkou pacienta.
Fyziologické funkce
P: 103/min
TK: 173/90 mmHG
DF: 20/min
TT: 36,3 °C
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Interní vyšetření
Pacient byl při vědomí, orientován místem i časem, na otázky odpovídal přiléhavě.
Zaujímal pasivní polohu na lůžku, polohu měnil s dopomocí. Střední kostry, obézní
postavy. Hlas bez poruchy, lehká dysartrie. Kůže anikterická, acyanotická. Hydratace nižší.
Deviace hlavy a bulbů doprava, na poklep nebolestivá, výstupy V. nervu
nebolestivé. Skléry bílé, spojivky růžové. Zornice izokorické, reagují na osvit
i konvergenci. Uši a nos bez sekrece. Rty růžové, sliznice dutiny ústní suchá, tonsily
nezvětšené, bez čepů, patrové oblouky růžové, hladké, jazyk oschlý, plazí lehce doprava.
Chrup vlastní.
Krk štíhlý, štítná žláza nehmatná, pulzace karotid symetrická, náplň krčních žil
nezvýšená, uzliny na krku a hlavě nehmatné.
Hrudník souměrný, pohyblivý, bez deformit, prsy symetrické, bez hmatné
rezistence. Poklep plic plný, jasný, dýchání sklípkové s pískoty bilaterálně.
Srdeční krajina bez vyklenutí, úder hrotu v 5. mezižebří, není zvedavý, akce srdeční
pravidelná, srdeční ozvy 2 bez šelestů.
Břicho souměrné, nad niveau, měkké, prohmatné, se slyšitelnou peristaltikou. Játra
k žebernímu oblouku, ostrý okraj, povrch hladký, konzistence tužší, palpačně nebolestivé.
Slezina nehmatná. Ledviny nehmatné, tapotement negativní.
Končetiny symetrické, bez otoků, kožních změn a známek tromboembolické nemoci
(TEN), pohyblivost kloubů v plném rozsahu. Periferní pulsace hmatná, svaly a šlachy
palpačně nebolestivé.

2.1.1.2 Neurologické vyšetření
Pacient je lucidní, orientovaný, spolupracuje, bez fatické poruchy, lehká dysartrie.
Neglect syndrom vlevo.
Lucidní, orientován, spolupracuje, bez fatické poruchy, lehká dysartrie. Deviace
hlavy a bulbů doprava, potlačitelné okulocefalické manévry, zornice izokorické, reagovaly
na osvit, přítomnost nystagmu. Čití symetrické, centrální paréza VII. nervu (pokleslý
koutek), jazyk lehce doprava. Krk bez známek přítomnosti meningitidy.
Pravá horní končetina bez kolísání. Pravá dolní končetina bez kolísání. Levá horní
končetina bez aktivní hybnosti, v Ming (Mingazziniho příznak - viz kapitola 1.8.3.
neurologické vyšetření) vlevo pád, bez reakce na algický podnět. Levá dolní končetina bez
aktivní hybnosti, v Ming vlevo pád, na algický podnět lehká tonizace.
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NIHSS skóre při příjmu:
Úroveň vědomí:

0 (plně při vědomí, spolupracující)

Slovní odpovědi:

0 (obě odpovědi zcela správné)

Vyhovění výzvám:

0 (oba úkoly správné)

Okulomotorika:

1 (potlačitelné okulomotorické manévry, deviace bulbů)

Zorné pole:

0 (bez postižení)

Faciální paréza:

2 (úplná paréza dolní větve)

Motorika PHK:

0 (bez kolísání)

Motorika PDK:

0 (bez kolísání)

Motorika LHK:

4 (plegie)

Motorika LDK:

4 (plegie)

Ataxie končetin:

0 (nepřítomna)

Senzitivita:

0 (bez poruchy čití)

Řeč:

0 (bez afázie)

Dysartrie:

1 (setřelá řeč, je mu rozumnět)

Neglect syndrom:

1 (neglektuje 1 kvalitu, anosognoze)

(viz příloha)
Resumé: dysartrie, konjugovaná deviace hlavy a bulbů doprava, těžká paréza VII. nervu,
levostranná hemiplegie, neglect syndrom vlevo-NIHSS 13

2.1.2 Ošetřovatelská anamnéza
Ošetřovatelskou anamnézu odebírá od pacienta sestra. Anamnéza byla zpracována
v den příjmu po operačním výkonu 6. 2. čtyři hodin od operačního výkonu, a byl použit
fakultní formulář ošetřovatelské anamnézy (viz příloha č. 3 Ošetřovatelská anamnéza).
Pan M. N. byl přijat 6. 2. ve 04 : 08 cestou RZP pro náhle vzniklou poruchu řeči
a hemiplegii levostranných končetin. Pacientovi byl diagnostikován mozkový infarkt
nervové soustavy a byla zahájena IVT terapie. Pro neúčinnost IVT terapie byla indikována
mechanická

rekanalizace.

Po

operačním

výkonu

byl

pacient

na neurologickou JIP. Nyní je pacient čtyři hodiny po operačním výkonu.
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přeložen

1) Vědomí
Pacient byl při vědomí, orientován místem i časem, na otázky odpovídal přiléhavě.
GCS bylo 15 bodů, což nevypovídá o žádné poruše vědomí (viz příloha č. 3 Ošetřovatelská
anamnéza).

2) Bolest
Před hospitalizací: Pan M. N. udával chronickou bodavou bolest zad v oblasti
lopatek. Žádná analgetika neužíval.
První den hospitalizace: Bolest v okolí operačního vpichu a bolest hlavy neuváděl,
ani žádnou jinou akutní bolest.

3) Dýchání
Před hospitalizací:

Pan M. N. měl chronický kašel, hlavně při jídle a pití.

Subjektivně cítil dušnost při námaze, nebo když šel do schodů.
První den hospitalizace: Uváděl potíže s dýcháním. SatO2 byla 95 %, měl
kyslíkovou masku s maximální dávkou 4l/hod, vykašlával bílé průhledné sputum.

4) Stav kůže
Před hospitalizací: Kůži měl celistvou, bez porušení integrity. Na dlaních a prstech
obou horních končetin měl mozoly žlutohnědého zabarvení.
První den hospitalizace: Pacient měl kůži celistvou, bez porušení integrity. Podle
Nortonové

měl

11

bodů,

což

vypovídá

o

vyšším

riziku

vzniku

dekubitů

(viz příloha č. 3 ošetřovatelská anamnéza).

5) Vnímání zdraví
Před hospitalizací: Pan M. N. kouří 20 cigaret denně a pije asi 3 piva
a 1 dcl tvrdého alkoholu denně. Po prodělaném infarktu myokardu v roce 2008 užíval
ukrajinský preparát na profylaktickou léčbu infarktu myokardu. V dětství prodělal běžná
dětská onemocnění. V dětství spadl na kamna a utrpěl popáleniny v oblasti břicha, v roce
2001 měl otřes mozku po pádu z lešení a v roce 2002 si po pádu z lešení zlomil LDK.
33

První den hospitalizace: Byla přítomna zjevná anozognózie, kdy pacient popíral
své onemocnění, cítil se subjektivně dobře a zdravý. Uváděl, že by mohl jít bez problémů
domů.

6) Výživa a metabolismus
Před hospitalizací: Pacient vážil 105 kg a měřil 178 cm, jeho BMI bylo 34, což
vypovídalo o obezitě I. stupně. Doma jedl spíše nezdravá jídla a v práci jedl jen studená
jídla, k tomu nejraději pil pivo.
První den hospitalizace: Pacient měl potíže s polykáním, podle GUSS testu měl
14 bodů, což znamená střední stupeň dysfagie s vysokým rizikem aspirace
(viz příloha č. 2 Gugging Swallowing Screen). Pacientovi nevytékaly sliny z úst, neměl
opožděné polykání, ani žádné změny hlasu. Byl přítomen jen kašel po polknutí tekutin.
Hydratace byla zajištěna pomocí kontinuální parenterální infuze Isolyte 80 ml/hod.

7) Vyprazdňování
Před hospitalizací: Pacient udával lehké obtíže při močení, s častým nutkáním
na močení a pocitem nedostatečného vyprázdnění močového měchýře. Stolice byla
pravidelně každý den.
První den hospitalizace: Pan M. N. nejdříve močil do močové láhve, ale kvůli
problémům s manipulací s močovou lahví a častějšímu znečištění lůžka byl po 8 hod
od IVT zaveden PMK (permanentní močový katétr), který odváděl čirou moč. Poslední
stolice byla 5. 2.

8) Aktivita, cvičení
Před hospitalizací byl pan M. N. plně mobilní. Vykonával fyzicky náročnou práci,
ale ve svém volném čase byl spíše pasivní, často koukal doma na televizi nebo poslouchal
rádio. Také rád trávil čas se svoji rodinou, dcerou, vnučkou a zetěm.

34

První den hospitalizace: Pohybový režim po výkonu byl omezen na klid na lůžku
s elevací hlavy a trupu 30°. Pacient byl ležící, nesoběstačný, podle Barthel testu měl
5 bodů, což vypovídá o vysoké závislosti na dopomoc v běžných denních činnostech
(viz příloha č. 3 ošetřovatelská anamnéza).

9) Spánek a odpočinek
Před hospitalizací: Pan M. N. neměl žádné potíže se spánkem a neužíval žádná
hypnotika. Denně spal asi 8 hodin a usínal spíše v pozdějších nočních hodinách. Rád spal
v chladné místnosti ve spodním prádle.
První den hospitalizace: Zatím nelze zjistit.

10) Vnímání, poznávání
Před hospitalizací: Neměl potíže se zrakem ani se sluchem. Nepoužíval žádné
kompenzační pomůcky.
První den hospitalizace: Byl orientován místem, časem i osobou. Měl lehkou
dysartrii, špatně vyslovoval některá slova.

11) Sebepojetí, sebeúcta- hodnocení psychického stavu
Objektivně pan M. N. vypadal spokojený. Chtěl by ale udělat něco se svou
životosprávou, přestat kouřit a omezit alkohol. Nepociťoval žádnou zlost vztek ani úzkost,
byl jen naštvaný sám na sebe, protože nemohl být se svoji rodinou. Komunikace
a spolupráce s panem M. N. byla dobrá, odpovídal krátkými větami.

12) Role, vztahy
Pan M. N. byl ženatý, ale manželka bydlela na Ukrajině. Bydlel sám na ubytovně
v Praze. V Praze měl i dceru, která byla na mateřské dovolené. S dcerou a zetěm měli
dobrý vztah. Říkal, že až ho propustí z nemocnice, tak se o něj bude starat dcera.
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13) Reprodukce, sexualita
Pacient udával lehké obtíže s prostatou. Neudával žádná jiná urologická ani
pohlavní onemocnění.

14) Stres, zátěžové situace
Před hospitalizací: Neudával žádná napětí ani špatný psychický stav před
hospitalizací.
První den hospitalizace: Pacient působil klidně bez emočního napětí. Říkal,
že se těší domů za rodinou.

15) Víra
Pan M. N. byl pravoslavného náboženství. Nebyl aktivně věřící a neměl zájem
o nemocničního kaplana. Pan M. N. věřil, že se brzy uzdraví a doufal, že se o sebe dokáže
po propuštění postarat. Bál se, že onemocnění bude trvat dlouho a on se nebude moct
vrátit zpět do práce.

16) Invazivní vstupy
Pacient měl zavedený periferní žilní katétr na hřbetu pravé horní končetiny
a periferní žilní katétr ve v. mediana cubiti první den bez známek flebitidy.

2.2 Průběh hospitalizace
Pan M. N. byl hospitalizován celkem 14 dní. Sledovala jsem prvních pět dní
hospitalizace pacienta a den propuštění. Za tu dobu prošel oddělením urgentního příjmu,
neurologickou JIP a neurologickým standardním oddělením.

2.2.1 První den hospitalizace (6. 2.)
Pan M. N. byl přijat akutně 6. 2. ve 4:10 h po náhle vzniklé poruše řeči a oslabení
levostranných končetin. Byl přivolán neurologický tým pro podezření na vznik akutní
CMP.
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2.2.1.1 Příjmová vyšetření
Pacientovi byla na oddělení urgentního příjmu odebrána lékařská anamnéza,
provedeno fyzikální vyšetření lékařem včetně NIHSS (13 bodů) a byly změřeny
fyziologické funkce. Pacientovi byly zavedeny PŽK (periferní žilní kanyla) do pravé horní
končetiny.
Bylo provedeno biochemické vyšetření krve, které ukázalo hodnotu glykémie
v normě (5,6 mmol/l) a Quickův test (INR 1) s rychlostí koagulace v normě. Byla také
prokázána vyšší hodnota ethanolu v krvi.
Dále bylo provedeno akutní CT a CTAg mozku, které prokázalo akutní iCMP
v povodí ICA vpravo na podkladě uzávěru ICA a MCA vpravo.

2.2.1.2 Terapie
Ve 4:30 h byla zahájena IVT, kdy bylo pacientovi podáno 90 mg Actilyse® i. v.
(altepláza- rekombinantní aktivátor plazminogenu) na 1 hod. Pro časnou neúspěšnost IVT
byla indikována mechanická rekanalizace mozkové tepny. Punkce třísla byla provedena
v 5:35 h cestou a. femoralis. Byl zaveden sheat do lumenu ACC, který ukázal uzávěr ACI
a ACM vpravo. Pomocí vodiče bylo proniknuto tuhou krátkou lézí do lumenu ACI
a pomocí Solitaire systému byly rekanalizovány a odsávány čerstvé tromby z větví ACI
a ACM. Bylo dosaženo kompletní rekanalizace všech větví.
Pacient byl při výkonu velice neklidný. Punkční místo na a. femoralis bylo ošetřeno
pomocí okluzního zařízení FemoSeal®, které pro neklid pacienta obtékalo.
FemoSeal® je systém, který pomáhá mechanicky uzavřít místo vpichu, kvůli
zastavení krvácení. Zařízení je používáno po perkutánní angioplastice přes femorální
arteriální přístup. (29)

2.2.1.3 Péče o pacienta po operačním výkonu
Po operačním výkonu v 6:15 h byl pacient převezen na neurologickou JIP.
Pacientovi byly monitorovány každých 15 minut hodnoty TK do 2 hodin po výkonu, kdy
se hodnoty TK udržovaly v limitech 110-185/60-110 mmHg. Dále bylo monitorováno
kontinuálně EKG, DF, P, SatO2, každých 6 hodin diuréza, intenzita bolesti podle škály
VAS a TT a jednou za 12 hodin příjem a výdej tekutin (P+V) (viz tabulka
č. 1 Fyziologické funkce).
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Tabulka č. 1: Fyziologické funkce od 6. 2. 6:00 do 7. 2. 6:00
Čas

TK (mmHg) P

DF SatO2 Diuréza TT (°C) Bolest (VAS) P + V

06:15 180/100

75´ 29´ 88%

06:30 173/99

74´

06:45 175/95

75´

07:00 162/90

69´ 20´ 91%

0

08:00 151/89

71´ 21´ 96%

0

09:00 156/92

69´ 20´ 96%

0

10:00 145/90

69´ 20´ 98%

0

11:00 145/90

68´ 19´ 99%

0

12:00 143/87

67´ 19´ 99%

13:00 148/96

70´ 20´ 99%

0

14:00 155/101

72´ 18´ 99%

0

15:00 143/85

68´ 21´ 99%

0

16:00 148/75

65´ 20´ 99%

0

17:00 145/83

71´ 20´ 98%

0

18:00 140/81

68´ 20´ 99%

19:00 142/90

66´ 20´ 99%

0

20:00 144/85

67´ 19´ 98%

0

21:00 138/70

72´ 20´ 99%

0

22:00 135/72

69´ 20´ 99%

0

23:00 135/73

69´ 18´ 99%

0

00:00 135/71

71´ 17´ 99%

01:00 134/70

69´ 18´ 99%

0

02:00 140/69

69´ 20´ 99%

0

03:00 147/68

68´ 20´ 99%

0

04:00 135/74

68´ 20´ 99%

0

05:00 136/72

69´ 20´ 99%

0

06:00 135/81

69´ 20´ 99%

800 ml

900 ml

900 ml

1100 ml
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36,8

36,7

0

0

+120ml

0

0

+130 ml

Po příjezdu na JIP měl pacient středně těžkou levostrannou hemiparézu, včetně
faciálního a bulbárního syndromu (pokles měkkého patra, lehká dysartrie, dysfagie)
NIHSS 6. V 6 hodin byl podán Kardegic 500 mg i. v. jako prevence vzniku trombózy,
Novalgin 4 ampule + 50 ml FR (fyziologický roztok) kontinuálně 2,1 ml/hod jako
prevence bolesti v oblasti operačního vpichu. V 8 hodin byla podána ranní mediakce
Thiamin tbl, Rosucard 40 mg tbl a Helicid 20 mg tbl. Kvůli riziku aspirace musely být léky
ve formě tablet drceny a smíchány se zahuštěnou tekutinou pomocí sypkého zahušťovadla
Resource® ThickenUp Clear dvě odměrky na 100 ml. Hydratace byla zajištěna pomocí
kontinuální parenterální infuze Isolyte 80 ml/hod.
Operační vpich v místě a. femoralis byl klidný, byl ošetřen Betadine a sterilním
krytím, mírně prosakoval. Byl komprimován sáčkem s pískem na 8 hodin. První hodinu
po výkonu byly kontrolovány hodnoty TK, P, barva pravé dolní končetiny a pulzace
periferie každých 15 minut, dále pak 2 hodiny po 30 minutách, dále každou hodinu
do celkových 6 hodin od začátku monitorace. TK a P byly v normě, pulzace v periferii
hmatné a barva PDK růžová.
Byl proveden screeningový test dysfagie GUSS, kde pacient získal 14 bodů
(viz příloha č. 2 Gugging Swallowing Screen). Pan M. N. měl střední stupeň dysfagie
s vysokým

rizikem

aspirace.

Hydratace

byla

doplněná

parenterální

výživou

Isolyte 1000 ml + MgSO4 20% 80 ml/hod.
Dnes měl pan M. N. ke snídani přesnídávku a jogurt, k obědu zahuštěnou polévku
a k večeři zahuštěnou polévku a jogurt. Vždy snědl 100 % stravy, uváděl, že mu jídlo moc
chutnalo. Pan M. N. by měl denně vypít alespoň 1,5 l tekutin. Vypil 1,7 l zahuštěného
ovocného čaje. Pacient musel být nakrmen pomocí personálu.
Pan M. N. po výkonu močil do močové láhve. Ale kvůli problémům s močením
do močové láhve byla 6 hodin po operačním výkonu zavedena močová cévka č. 16.
Vyloučil 1100 ml čiré moči. Během dne byl na stolici, kde se vyprazdňoval do podložní
mísy. Stolice měla průjmovitý charakter.
Hygiena byla provedena z důvodu operačního výkonu na lůžku. K hygieně byla
použita voda a BODYSUN čistící a mycí pěna. Pacient byl promazán Ondřejovou mastí
v oblasti zad a Attends Crane Hydro Vital mastí v oblasti sacra, kvůli riziku vzniku
dekubitů. Hygiena dutiny ústní byla také provedena na lůžku pomocí zubního kartáčku
a pasty.
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U pana M. N. v 8:20 h poklesla SatO2 na 88 %. Pacientovi byla podána kyslíková
maska maximální dávkou 4 l/min ohřátého kyslíku, kvůli předpokladu CHOPN. Podání
kyslíku bylo efektivní, pacientovi stoupla saturace na 96 %.
Pan M. N. měl indikovaný klid na lůžku v poloze na zádech a s elevací hlavy
a trupu 30°. Pacient měl zákaz otáčet se ze strany na stranu a pokrčovat pravou dolní
končetinu s operačním vpichem, kvůli riziku vzniku krvácení z operačního vpichu a vzniku
hematomu. Dnes nebyla provedena žádná rehabilitace, z důvodu IVT terapie a operačního
výkonu.
Pacientovi byla 4x denně stanovena hodnota glykémie pomocí glukometru.
Hodnoty glykémie měl pacient v normě (viz tabulka č. 3 Hodnoty glykémie). V 17:00 byl
převezen na kontrolní CT mozku, kde byla patrná rozvinutá ischemie bazálních ganglií
vpravo a v menší části pravého temporálního laloku. Na CT byl také patrný otok mozku,
proto byla zahájena antiedematózní léčba Manitolem 20% i. v. 150 ml po 6 hodinách.
Tabulka. č. 2: Medikace platné od 6. 2. 06:00 do 7. 2. 14:00
Název léku

Forma Gramáž Indikační skupina

Ráno

Poledne

Večer

Helicid

p. o.

20 mg

blokátor protonové pumpy

0

0

1

Kardegic

i. v.

500 mg

Antiagregant

Manitol 20%

i. v.

150 ml

osmotické diuretikum

Novalgin

i. v.

4g

Analgetikum

kontinuálně

Rosucard

p. o.

40 mg

Statin

0

0

1

Thiamin

p. o.

50 mg

vitamin B1

1

1

1

6:30

Tabublka č. 3: Hodnoty glykémie z 6. 2.
Čas (h)

7:30 11:30 17:30 22:00

Hodnota glykémie (mmol/l) 5,5

6,3

6,1

40

5,9

á 6 hod
2,1

ml/hod

2.2.2 Druhý den hospitalizace (7. 2.)
Druhý den hospitalizace se pan M. N. cítil lépe, na bolesti si nestěžoval.
V 6:00 h bylo provedeno biochemické vyšetření krve, krevní obraz a Quickův test.
V biochemickém vyšetření krve byly zjištěny vyšší hodnoty lipidogramu. Na základě
zvýšení hodnoty cholesterolu byl indikován Rosucard 40 mg tbl. Krevní obraz byl bez
pozoruhodnosti a koagulační hodnoty v normě.
Pan M. N. byl bez fatické poruchy a dysartrie s levostrannou hemiparézou včetně
faciální s NIHSS 6. Před snídaní v 7:30 h byl přehodnocen GUSS, kde pacient získal
16 bodů. Po přehodnocení GUSS měl pacient lehký stupeň dysfagie s nízkým rizikem
aspirace. Pacientovi byly zahušťovány tekutiny jenou odměrkou Resource® ThickenUp
Clear. Byla doporučena dysfagická dieta s jídlem měkké konzistence a pyré (viz příloha
č. 2 Gugging Swallowing Screen). K snídani snědl jogurt a přesnídávku. K obědu snědl
polévku a bramborovou kaši s rozmixovaným masem (dieta číslo 3G základní geriatrická
kašovitá). Jedl na lůžku, potřeboval jen částečnou dopomoc s jídlem (připravit stravu,
podat lžíci, dohlížet na konzumaci stravy). Medikace ve formě tablet nemusely být drceny.
Operační vpich v oblasti a. femoralis byl klidný, neobtékal. V poledních hodinách
bylo odstraněno sterilní krytí. Na bolest v okolí operačního vpichu si pacient nestěžoval.
Pan M. N. měl indikovaný klid na lůžku s elevací hlavy a trupu 30°, byl soběstačný
v lůžku. Uváděl, že se mu lépe hýbe v posteli a už udrží kelímek s čajem i v LHK. Hygiena
byla provedena na sprchovacím lůžku, kde pan M. N. spolupracoval jak při přesunu
z lůžka na sprchovací lůžko, tak při celkové hygieně a hygieně dutiny ústní.
Uváděl, že je moc rád, že už se mohl osprchovat.
Byla provedena dechová rehabilitace a aktivní cvičení levostranných končetin,
nácvik otáčení se na lůžku a následně byl pacient vertikalizován do sedu. Pan M. N.
toleroval rehabilitaci dobře, seděl bez obtíží.
Pro poškození převazu PŽK v pravé horní končetině na hřbetu ruky při hygieně byl
PŽK ošetřen Softaseptem N a převázán transparentním krytím. Nebyly patrné žádné
známky infekce.
Do antikoagulační léčby byl zařazen Anopyrin 100 mg tbl, Trombex 75 mg tbl
a Fraxiparine 0,3 ml s. c. V odpoledních hodinách byl proveden rentgen srdce a plic, který
byl bez pozoruhodnosti. Po rentgenu bylo provedeno dvanácti svodné EKG, kde byla
zjištěna supraventrikulární tachykardie. Kardiologické konzilium zařadilo do medikace
beta-blokátor.
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Tabulka č. 4: Medikace platné od 7. 2. 14:00 do 8. 2. 14:00
Název léku

Forma Gramáž Indikační skupina

Ráno Poledne Večer

Anopyrin

p. o.

100 mg

Antikoagulant

1

0

0

Betaloc ZOK p. o.

25 mg

beta-blokátor

1

0

0

Fraxiparine

s. c.

0,3 ml

nízkomolekulární heparin

6:00

Helicid

p. o.

20 mg

blokátor protonové pumpy 0

0

Manitol 20%

i. v.

150 ml

osmotické diuretikum

á 6 hod.

Rosucard

p. o.

40 mg

Statin

0

0

1

Thiamin

p. o.

50 mg

vitamin B1

1

1

1

Trombex

p. o.

75 mg

Antikoagulant

0

1

0

18:00
1

2.2.3 Třetí den hospitalizace (8. 2.)
Pan M. N. se cítil dobře. Neudával žádné bolesti. Měl středně těžkou levostrannou
hemiparézu, včetně faciální s NIHSS 5. V ranních hodinách byl přehodnocen GUSS test,
kde pan M. N. získal 20 bodů. Měl dietu č. 3G základní geriatrickou a tekutiny nebyly
dále zahušťovány, ale musel pít jen pod dohledem personálu. Najedl se sám, bez pomoci.
Byla provedena dechová rehabilitace a aktivní cvičení levostranných končetin.
Pacient byl na lůžku samostatně mobilní, sed zvládl sám přes pravý bok, seděl bez obtíží.
Bylo doporučeno posazování k jídlu. Byla zahájena vertikalizace, pacient stál stabilně.
V odpoledních hodinách pan M. N. seděl hodinu v křesle a díval se na televizi.
Hygiena byla provedena ve sprše na sprchovací sedačce. Pan M. N. potřeboval
částečnou dopomoc při umývání (podat ručník, umýt záda, pomoct s oblékáním).
Na stolici potřeboval dopomoc zdravotnického personálu, který ho na toaletu dovezl
na pojízdné židli. (Při přesunu z pojízdné židle na toaletu se pacient snažil pomáhat).
Do medikace byl zařazen Diazepam 10 mg tbl po 12 hodinách kvůli zjevným
abstinenčním příznakům souvisejících s vysazením alkoholu.
Pacientovi

byl

nasazen

EKG

Holter,

kde

nebyly

zachyceny

žádné

supraventrikulární tachykardie. EKG Holter umožňuje kontinuálně sledovat činnost srdce.
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Tabulka č. 5: Medikace platné od 8. 2. 14:00 do 9. 2. 14:00
Název léku

Forma Gramáž Indikační skupina

Ráno Poledne Večer

Anopyrin

p. o.

100 mg

Antikoagulant

1

0

0

Betaloc ZOK p. o.

25 mg

beta-blokátor

1

0

0

Diazepam

p. o.

10 mg

Benzodiazepin

1

0

1

Fraxiparine

s. c.

0,3 ml

nízkomolekulární heparin

6:00

Helicid

p. o.

20 mg

blokátor protonové pumpy 0

0

Manitol 20%

i. v.

150 ml

osmotické diuretikum

á 6 hod.

Rosucard

p. o.

40 mg

Statin

0

0

1

Thiamin

p. o.

50 mg

vitamin B1

1

1

1

Trombex

p. o.

75 mg

Antikoagulant

0

1

0

18:00
1

2.2.4 Čtvrtý den hospitalizace (9. 2.)
Pacient byl v ranních hodinách přeložen na standardní oddělení Neurologické
kliniky. Cítil se dobře. Neudával žádné bolesti. Pan M. N. měl středně těžkou levostrannou
hemiparézu včetně faciální s NIHSS 5. Nebylo monitorováno EKG a SatO2, ale jen AS
a DF. Dále byly 3x denně měřeny hodnoty TK a P, a 1x denně TT
(viz tab. č. 6 Fyziologické funkce). Močová cévka byla odstraněna, protože se dále
nemusel měřit P + V a pacient byl schopen močit do močové láhve. Na toaletu si došel
s dopomocí personálu. Dávka Fraxiparine s. c. byla zvýšena na 0, 4 ml po 12 hodinách.

Tabulka č. 6: Fyziologické funkce z 9. 2.
Čas

TK (mmHg) P

TT (°C)

08:00 130/70

61´ 36,3

15:00 130/60

59´

21:00 135/80

62´
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Tabulka č. 7: Medikace platné od 9. 2. 14:00 do 10. 2. 14:00
Název léku

Forma Gramáž Indikační skupina

Ráno Poledne Večer

Anopyrin

p. o.

100 mg

Antikoagulant

1

0

0

Betaloc ZOK p. o.

25 mg

beta-blokátor

1

0

0

Diazepam

p. o.

10 mg

Benzodiazepin

1

0

1

Fraxiparine

s. c.

0,4 ml

nízkomolekulární heparin

6:00

Helicid

p. o.

20 mg

blokátor protonové pumpy 0

0

Manitol 20%

i. v.

150 ml

osmotické diuretikum

á 6 hod

Rosucard

p. o.

40 mg

Statin

0

0

1

Thiamin

p. o.

50 mg

vitamin B1

1

1

1

Trombex

p. o.

75 mg

Antikoagulant

0

1

0

18:00
1

2.2.5 Pátý den hospitalizace (10. 2.)
Pan M. N. se cítil dobře. Neudával žádné bolesti. Pan M. N. měl středně těžkou
levostrannou hemiparézu včetně faciální s NIHSS 5. Na toaletu si došel s dopomocí
personálu. Pan M. N. se najedl pravou horní končetinou, sám si oblékl tričko a kalhoty.
Samostatně se přesunul z lůžka na židli a ušel krátkou vzdálenost bez pomůcek. Toaletu
zvládl samostatně nebo používal močovou láhev. Osobní hygienu zvládl sám u umyvadla
a celkovou koupel na sprchovací sedačce. Byla zahájena ergoterapie (léčba prací) s cílem
obnovy hybnosti levé horní končetiny a zácvikem do autoterapie (samoléčba).
Na ergoterapii trénoval levou horní končetinu taktilní stimulací (dotekové povzbuzování),
cvičení úchopů a činnosti oběma rukama. Obtížně zvládal špetkovitý a pinzetovitý úchop.
Etiologické vyšetření
Během hospitalizace bylo provedeno etiologické vyšetření příčiny ischemie mozku
pomocí sonografického vyšetření extrakraniálních tepen, MR mozku (ložiska subakutní
ischemie v bazálních gangliích, subakutní embolizace okcipitálně vpravo, gliová ložiska
okcipitálně vpravo), EKG Holteru (nebyly zachyceny žádné supraventrikulární
tachykardie, které byly zachyceny na dvanácti svodném EKG), elektroencefalografie
(EEG) mozku (nespecifický nález), transezofageální echokardiografie (ouško volné, aorta
s několika lehce prominujícími pláty) a vyšetření krve pro hodnoty lipidogramu (LDL
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3,85, HDL 0,6, cholesterol celkově 6,1 = mírně zvýšený LDL, snížený HDL a vysoký
celkový cholesterol), které prokázalo vznik ischemie artery-to-artery, embolizace s těsnou
stenózou pravé ACI při aterosklerotických změnách ACI a aorty.

2.2.6 Propuštění (21. 2.)
Pacient byl hospitalizován celkem 14 dní. Pan M. N. Při propuštění měl středně
těžkou levostrannou hemiparézu, parézu faciálního nervu (pokleslý koutek), bez fatické
poruchy, s lehkou dysartrií. Výstupní NIHSS bylo 4 body. Pan M. N. byl plně soběstačný,
při chůzi šetřil LDK.

2.3 Psychický stav
Po psychické stránce byl pacient v pořádku. Cítil, že léčba byla účinná,
soběstačnost se den ode dne zlepšuje a on se bude moct vrátit domů za svoji rodinou.
Jediné obavy měl, kdy se bude moct vrátit do práce. Každý den chodila za pacientem
dcera, která pacientovi vždy zvedla náladu.

2.4 Dlouhodobá péče
Po třech měsících byla naplánována kontrola v cévní poradně na kontrolu stavu
po CMP.
Pan M. N. měl od svého ošetřujícího lékaře indikovanou medikaci, kterou by měl
užívat až do kontroly v cévní poradně (viz tab. č. 8: Doporučená medikace po propuštění).
Po roce by se měl dostavit na kontrolní MR mozku. Kvůli nově nasazenému statinu
(Mertenil 40 mg tbl) měl doporučenou kontrolu jaterních enzymů u svého praktického
lékaře. Rehabilitace měl pan M. N. zajištěné v místě bydliště. Kvůli močové inkontinenci
bylo pacientovi doporučeno navštívit ambulantního urologa pro urologické dovyšetření.
Také byla doporučena kontrola u ambulantního kardiologa vzhledem k zachyceným
supraventrikulárním tachykardiím na dvanácti svodném EKG a v minulosti prodělaném
IM.
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Tabulka č. 8: Doporučené medikace po propuštění od 22. 2.
Název léku

Forma Gramáž Indikační skupina

Ráno Poledne Večer

Mertenil

p. o.

40 mg

Statin

0

0

1

Controloc

p. o.

20 mg

Blokátor protonové pumpy 0

0

1

Anopyrin

p. o.

100 mg

Antiagregant

1

0

0

Trombex

p. o.

75 mg

Antikoagulant

0

1

0

Betaloc ZOK p. o.

25 mg

Beta-blokátor

1

0

0

Tamsulosin

0,4 mg

Alfa-blokátor

1

0

0

p. o.

2.5 Prognóza
Pan M. N. prodělal vážnou akutní ischemii mozku, kdy byla zapotřebí terapie
pomocí endovaskulární mechanické rakanalizace. Pan M. N. už po měsíci od operačního
výkonu chodil s rodinou na procházky a byl plně soběstačný. Jakožto 60letý pacient
má při dodržování užívání předepsaných medikací, zdravého životního stylu
a rehabilitačního cvičení velkou šanci na plný návrat soběstačnosti a vrátit se tak zpět
k normálnímu způsobu života.

2.6 Ošetřovatelské problémy
V kapitole ošetřovatelské problémy se budu zabývat, rizikem pádu z důvodu
anozognózie, neglect syndromu a hemiplegie, rizikem aspirace z důvodu dysfágie
a edukací pacienta s cévní mozkovou příhodou, kde jsem se zaměřila hlavně na oblast
zdravého životního stylu.

2.6.1 Riziko pádu
Neurologická onemocnění jsou považována za jeden z nejrizikovějších symptomů
v oblasti pádu pacientů. Vysokým rizikem pádu jsou ohroženi zejména pacienti s CMP
nebo po CMP. Pacienti s akutní iCMP nemají riziko, že by pád vznikl z důvodu vstávání
z lůžka nebo jiné běžné denní činnosti. V nejčastějších případech u pacientů v krátkodobé
péči s akutní iCMP může dojít k pádu z důvodu dezorientace pacienta, neuvědomování
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si nebo popírání svého závažného onemocnění (anozognózie) nebo v důsledku opomíjení
podnětů poloviny prostoru druhé strany, než je postižená část mozku (neglect syndrom).
Pády lze rozdělit na pády z vnitřních příčin, které jsou podmíněny některými
onemocněními pacienta, a na pády z vnějších příčin, ke kterým dochází v důsledku
běžných denních činností. Rizikovými faktory pádu podle WHO jsou biologické rizikové
faktory (věk, pohlaví, artritida, Parkinsonova choroba, osteoporóza, smyslové poruchy),
behaviorální rizikové faktory (nedostatek fyzické zdatnosti, abúzus alkoholu, nevyhovující
obuv, užívání některých léků jako jsou diuretika, laxativa, sedativa), socioekonomické
rizikové

faktory

(nevzdělanost,

nedostatek

komunitních

center,

špatný

přístup

ke zdravotnickým a sociálním službám, nepřiměřené bydlení), environmentální rizikové
faktory (nedostatečné osvětlení, nerovné chodníky, kluzké podlahy). Podle studie pacientů
z roku 2003 Thomayerova nemocnice spolu s devatenácti dalšími nemocnicemi v České
republice

zjistila,

že

nejčastějšími

příčinami

pádu

hospitalizovaných

pacientů

je mechanismus při vstávání z lůžka, nestabilita při chůzi, pády z lůžka, zakopnutí nebo
uklouznutí po podlaze a opření se o nestabilní plochu (30,31).
Za nejčastější příčinu pádů pacientů jsou považována neurologická onemocnění
(CMP, TIA, Parkinsonova choroba, delirium, periferní neuropatie, demence), oběhová
onemocnění (IM, arytmie, hypotenze), onemocnění gastrointestinálního traktu (krvácení,
průjem, následná synkopa z důvodu defekace), metabolická onemocnění (anémie,
hypoglykémie, hyponatremie, dehydratace), močové potíže (nykturie, inkontinence),
onemocnění svalů a kloubů (artritida), psychiatrické problémy (deprese, úzkost). (30)
Důležitou součástí prevence pádu jsou posouzení rizika pádu a následné
naplánování intervencí, posouzení pacienta po pádu a používání pomůcek na snížení
rizika pádu (30).
U pana M. N. bylo po přijetí na oddělení v rámci vstupní ošetřovatelské anamnézy
vyhodnoceno riziko pádu. Já jsem použila zhodnocení rizika pádu dle Conleyové upravené
Juráskovou 2006, kde pan M. N. získal 5 bodů, což znamenalo střední riziko pádu (viz
příloha č. 3 Ošetřovatelská anamnéza). Pacient byl poučen o riziku pádu, zákazu pohybu
z postele, vyprazdňování do močové láhve a následně pomocí močové cévky. Po zlepšení
soběstačnosti byl pacient přepravován na toaletu na pojízdném křesle za pomoci personálu.
Pacient potřeboval dopomoc při přesunu z pojízdné sedačky na toaletu a zpátky. Pacient
se několikrát ptal, jestli už nemůže na toaletu dojít sám. Bez dopomoci personálu, by však
chůzi nezvládl. U lůžka se zabezpečila pojízdná kolečka, lůžko se snížilo do co nejnižší
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polohy a celý den byly zvednuté postranice. Pacient ležel v klidu, nesnažil se vylézat
z postele. Pokoj byl přizpůsoben tak, aby pacient měl stoleček na ochrnuté straně těla
a zabezpečil se proti pohybu. Pacient byl poučen o signalizačním zařízení, pro přivolání
personálu, které se umístilo na dosah zdravé ruky. Nejdříve signalizační zařízení
nepoužíval. Ale po několikátém znečištění ložního prádla močí a stolicí a následném
zdůraznění důležitosti čistého a suchého lůžka začal pacient používat signalizační zařízení.
Hygiena byla prováděna nejdříve na lůžku a při zlepšení soběstačnosti s pomocí personálu
na sprchovacím lůžku, které muselo být při přesunu pacienta z lůžka na lůžko vždy
zabezpečené proti nežádoucímu pohybu. Pacient se snažil při přesunu z lůžka
na sprchovací lůžko pomoci. Na pomocná vyšetření byl dopravován pomocí
zdravotnického personálu na lůžku se zvednutými postranicemi. Pacient byl pod dohledem
zdravotnického personálu 24 hodin denně.
Po zlepšení stavu soběstačnosti byl pacient poučen o chodu oddělení, umístění
toalety, zákazu samostatného pohybu po oddělení bez pomoci personálu. Pacient řád
oddělení dodržoval. Podlahy musely být bez překážek a mokrá podlaha musela být
viditelně označena. Pokoj pacienta a chodba byly dostatečně osvětlené. Pacientovi byla
zajištěna dostatečná rehabilitace a ergoterapie pro zlepšení soběstačnosti. Pacient
se aktivně snažil při rehabilitačním i ergoterapeutickém cvičení zapojovat. Byl poučen
o technice vstávaní pomocí postupné vertikalizace, kdy se pacient hýbal z lehu na zdravý
bok, z boku do sedu a ze sedu do stoje. Pacientovi bylo několikrát vysvětlováno, že nesmí
vstávat z postele rychle, ale postupně přes leh na boku a sed. Fyzioterapeut procvičil
s pacientem nácvik techniky správné chůze nejdříve s kompenzačními pomůckami
(chodítko) a poté samostatně. Pacient byl šikovný, rychle se do cvičení zapojil. Během
hospitalizace nedošlo k pádu pacienta.

2.6.2 Dysfagie
Jako dysfagie se určují obtíže s polykáním (posunem pevného nebo tekutého sousta
z úst do žaludku). V oblasti dorozumívání je to závažný deficit, který může pacienta
ovlivnit po jeho fyzické i duševní stránce (32, 33).
Dysfagie se vyskytuje až u 78 % pacientů s akutní CMP. Mezi příznaky, které
mohou poukazovat na dysfagii, se řadí kašel v průběhu a po jídle, změna hlasu po polknutí,
drooling (vytékání tekutin, potravy, slin z úst), dysfonie (změna hlasu), narušený dávivý
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reflex, slabý nebo chybějící reflexní kašel, dysartrie (porucha výslovnosti) nebo afázie
(potíže s tvorbou porozumění slov). Dysfagie vzniká při těžké dětské mozkové obrně,
po CMP, při poruše inervace hrtanu, po operaci hrtanu, při Alzheimerově, Parkinsonově
a Huntingtonově chorobě. Mezi rizika dysfagie patří riziko aspirace (průnik sousta
do dolních dýchacích cest), penetrace (průnik sousta nad hlasivky), pneumonie, malnutrice
a dehydratace (33, 34).
Pro odhalení přítomnosti a stupně závažnosti dysfagie jsou doporučovány
screeningové testy, které svým časným odhalením dysfagie snižují riziko aspirace, a tím
i riziko bronchopneumonie. Existuje několik screeningových testů dysfagie. U pana M. N.
byl použit GUSS (Gugging Swallowing Screen viz příloha č. 2), který je doporučený
světovou organizací pro cévní mozkové příhody WSO (World Stroke Organization).
GUSS by se měl provádět před prvním podání tekutin nebo sousta pacientovi. Před
samotným screeningem polykání je nejdříve stanoven nepřímý test polykání, kde
je hodnocena bdělost (pacient musí být bdělý nejméně 15 minut), kašel a/nebo odkašlávání
(pacient by měl zakašlat nebo odkašlat dvakrát) a polykání slin (pacient polyká
úspěšně/drooling/změna hlasu). Jestliže nepřímým testem polykání pacient projde (získá
5 bodů), může pokračovat přímým testem polykání, ke kterému je potřeba čistá voda,
čajová lžička, zahušťovadlo a chléb. V přímém testu polykání je hodnocena kvalita
polykání (úspěšné polykání/opožděné polykání/nemožné polykání), přítomnost kašle,
drooling (vytékání sousta z úst) a změna hlasu. Nejdříve se test začíná provádět pomocí
zahuštěné tekutiny podávané čajovou lžičkou, kdy jsou příznaky dysfagie hodnoceny
po 5. lžičce. Jestliže pacient zvládne zahuštěnou tekutinu po lžičkách, pokračuje se do
druhé fáze, kde je podávána zahuštěná tekutina pomocí kelímku s brčkem. Po zvládnutí
druhé fáze nastává třetí fáze, kdy je podávána pevná strava (např. chléb) (32,34).
Podle stupně závažnosti dysfagie je pacientovi podávána strava. S lehkými nebo
žádnými příznaky dysfagie je podávána normální dieta a běžné tekutiny. S lehkým
stupněm dysfagie s nízkým rizikem aspirace je podávána dysfagická dieta (jídla měkké
konzistence jako je pyré nebo kaše) a tekutiny jsou podávány pomalu po jednom doušku.
Při středním stupni dysfagie s vysokým rizikem aspirace je podávána dysfagická dieta,
zahuštěné tekutiny a léky musejí být drceny a smíchány se zahuštěnou tekutinou.
Při těžkém stupni dysfagie s vysokým rizikem aspirace pacient nepřijímá žádnou stravu per
os, strava je zajištěna pomocí NGS nebo PEG a parenterální výživy (34).
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Vyšetření stupně polykání při podezření na dysfagii může být prováděno pomocí
vyšetření flexibilním endoskopem FEES (Flexibile Endoscopic Evaluation of Swallowing)
nebo videofluroskopií VFS (Videofluroscopic Swallow Study) (32).
U všech pacientů, kteří mají diagnostikovanou CMP, je vždy indikováno
screeningové vyšetření schopnosti polykání před prvním podáním tekutin nebo stravy.
U pana M. N. byl použit GUSS (viz příloha č. 3 Gugging Swallowing Screen).
Na vyšetření byl připraven neslazený čaj, čajová lžička, zahušťovadlo Resource®
ThickenUp Clear, kelímek s pítkem a chléb. Pacient musel být při jídle a pití vždy v poloze
sedu. Nejdříve byl pacientovi vyhodnocen nepřímý test polykání. Pan M. N. byl bdělý,
kašlal volně, při polykání neměl změnu hlasu, ani drooling (získal 5 bodů).
Bylo pokračováno přímým testem polykání. Test začínal pomocí zahuštěného čaje 200 ml
(dvěma odměrkami) Resource® ThickenUp Clear a čajové lžičky. Pan M. N. polykal
úspěšně, v průběhu polykání nebyl přítomen kašel, drooling ani změna hlasu (získal
5 bodů). S nezahuštěnými tekutinami nebyl pacient schopen polykání, byl přítomen kašel
(získal 2 body). Po 10 minutách byl test vyhodnocen pomocí chlebu. Pan M. N. nebyl
schopen polykání a kašlal (získal 2 body). Pacient celkem získal 14 bodů, což svědčí
o středním stupni dysfagie s vysokým rizikem aspirace. Panu M. N. byla indikována
dysfagická dieta. Musel být nakrmen, kvůli hemiplegii pravé horní končetiny a celkové
schvácenosti. Stravu jedl moc rychle, nesoustředil se na polykání, proto se při konzumaci
stravy často dávil. Kvůli riziku aspirace potřeboval dopomoc i při pití. Byl poučen, aby pil
po malých douškách, pomalu a soustředil se na polykání. Kelímek byl přikládán
ke zdravému koutku úst. Pil zahuštěný čaj 200 ml (s dvěma odměrkami) Resource®
ThickenUp Clear, který byl zahuštěný na konzistenci želé a podáván v kelímku s pítkem.
Nepil po douškách, ale rychle, proto byl často přítomen dávivý kašel. Hydratace byla
doplněna parenterální výživou Isolyte 80 ml/hod kontinuálně. Léky ve formě tablet byly
drceny a zapíjeny zahuštěným čajem. Ke snídani snědl přesnídávku a jogurt, k obědu
zahuštěnou polévku a k večeři zahuštěnou polévku a jogurt. Jídla této konzistence zvládal
jíst bez problémů.
Dysfagie se v průběhu času může zlepšovat, ale bohužel může dojít i k prudkému
zhoršení poruch polykání. Proto se po 24 hodinách provádí rescreening GUSS. Pan M. N.
získal v rescreeningu polykání 16 bodů. Pan M. N. měl lehký stupeň dysfagie s nízkým
rizikem aspirace. Měl indikovanou dysfagickou dietu s jídlem měkké konzistence
(3G-geriatrická) a zahuštěnými tekutinami jednou odměrkou Resource® ThickenUp Clear.
50

Ke snídani snědl jogurt a přesnídávku. K obědu snědl polévku a bramborovou kaši
s rozmixovaným masem a k večeři krupicovou kaši. Léky přijímal ve formě tablet a zapíjel
zahuštěnou tekutinou. Pacient se už najedl sám, ale strava musela být připravena a při
konzumaci stravy a tekutin musel být vždy pod dohledem. Jídla této konzistence zvládal
bez problémů.
Po 48 hodinách byl opět proveden rescreening GUSS, kde pacient získal 20 bodů.
Pacient neměl žádné riziko aspirace. Byla indikována dieta číslo 3 (racionální dieta)
a tekutiny se již nemusely zahušťovat, ale musel pít a jíst jen pod dohledem personálu.
Racionální dietu již zvládal bez dávivého kašle. Po 48 hodinách také muselo být
vyhodnoceno nutriční skóre, kvůli riziku malnutrice, kde nebyla vyhodnocena potřeba
nutričního terapeuta.

2.6.3 Edukace
Edukace je důležitou součástí péče o pacienty s CMP. Po přijetí pacienta
na oddělení urgentního příjmu byl pacient stručně seznámen se svým onemocněním. Poté
byl poučen lékařem o všech vyšetřeních, která byla u pacienta prováděna před samotnou
terapií onemocnění (změření fyziologických funkcí, zavedení PŽK, CTAg, CT mozku
a odběry krve). Po vyšetřeních byl pacient edukován lékařem o provedení IVT a následně
o časném neúspěchu a indikaci mechanické rekanalizace.
Po příjezdu na JIP bylo pacientovi sděleno, že bude minimálně 24 hodin napojený
na monitor, který mu bude měřit EKG křivku, dechovou frekvenci, saturaci kyslíkem
a jednou za hodinu hodnoty TK. Pan M. N. byl orientovaný a pokyny ihned pochopil.
Dále byl poučen o právech pacientů, domácím řádu oddělení a identifikačním náramku,
který mu byl nasazen na levou ruku. Zároveň byl poučen o signalizačním zařízení, které
může použít v případě potřeby zavolání zdravotnického personálu. Pacient na pokyny
kývl, ale signalizační zařízení začal používat až po zlepšení stavu, kdy bylo pacientovi
znova vysvětleno, že si takto může přivolat zdravotnický personál. Dále byl edukován
v oblasti rizika pádu (viz kapitola č. 2.5.1 Riziko pádu) a monitorování bolesti podle škály
VAS, kdy byl pacient každou hodinu dotazován, jestli nepociťuje bolesti hlavně hlavy
nebo místa vpichu. Pacient vždy odpověděl, že nepociťuje žádnou bolest hlavy, místa
vpichu ani žádnou jinou bolest.
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V oblasti péče o operační vpich byl pacient poučen, aby nepokrčoval pravou dolní
končetinu, kvůli riziku uvolnění uzávěru vpichu a následnému krvácení z a. femoralis.
To nejdříve nedodržoval, ale po zdůraznění komplikací úkon pochopil. Dále byl edukován
o komprimaci operačního vpichu sáčkem s pískem po dobu 8 hodin, kontrole barvy
a pulzaci periferie pravé dolní končetiny zdravotní sestrou.
Kvůli poklesu saturace byla pacientovi vysvětlena respirační terapie pomocí
kyslíkové masky, kterou si nesměl sám od sebe sundávat a byl poučen, aby dýchal
zhluboka. Kvůli neschopnosti manipulace s močovou láhví a častému znečištění ložního
prádla močí byl poučen o zavedení PMK, díky kterému nemusí používat močovou láhev
a monitoraci diurézy po 6 hodinách. Pacient nejdříve nechápal, proč by si nemohl sám
dojít na toaletu, ale po zdůraznění možných rizik pokyny respektoval.
V oblasti výživy byl pacient poučen o nácviku správného polykání, zahuštění
tekutin s přijímáním po malých douškách a později o dodržování diety s omezením tuků,
soli a cholesterolu. Až po tom, co se u něj kvůli rychlé a nesoustředěné konzumaci jídla,
bez správného polykání a následné aspiraci objevil dávivý kašel, pochopil, že musí
kašovitou stravu jíst pomalu.
Fyzioterapeutem byl poučen o polohování každé 2 - 3 hodiny kvůli prevenci
vzniku dekubitů, kdy byla střídána poloha na zádech s podloženými ochrnutými
končetinami polštářem, poloha na pravém a levém boku, kdy měl pacient polštář
podložený mezi nohama, a podloženou ochrnutou horní končetinu. Seznámil
se s nácvikem sedu, který proběhl druhý den hospitalizace a nácvikem chůze, který byl
u pacienta proveden desátý den hospitalizace. Pacient byl šikovný a ihned se zapojoval
do cvičení. Byl informován o časné vertikalizaci, která je nutná co nejdříve po zlepšení
pacientova stavu, u pacienta byla provedena čtvrtý den hospitalizace. Ergoterapeut
edukoval pacienta v oblasti soběstačnosti v běžných denních činnostech a logoped
v oblasti nácviku řeči.
Rodina pacienta byla obeznámena o stavu pacienta, polohování, potřebě psychické
podpory a sociálního zázemí po propuštění pacienta. Dcera oznámila, že se o pana M. N.
po propuštění postará. Pacientovi byla sdělena možnost agentury domácí péče a popřípadě
půjčovny rehabilitačních pomůcek. I přes jazykovou bariéru dcera pochopila stav svého
otce. Byla moc milá a s pacientovou péčí ráda vypomohla.
Ohledně zdravého životního stylu byl pacient obeznámen s rizikovými faktory,
které výrazně ovlivňují recidivu iCMP. Pacient by měl pravidelně užívat léky předepsané
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na léčbu IM. Bezpochyby by měl přestat kouřit a užívat alkohol, což jsou dvě vysoká
rizika návratu iCMP. Panu M. N. byla nabídnuta možnost návštěvy léčby závislosti
na tabáku v místě hospitalizace, kterou odmítl. V důsledku zvýšeného LDL cholesterolu
by měl pravidelně užívat předepsanou medikaci (Mertenil 400 mg). V léčbě vysokého
LDL cholesterolu by měl pan M. N. zvýšit pohybovou aktivitu, a tím tak snížit svoji váhu,
snížit příjem tuků a soli v jídelníčku a naopak zvýšit příjem vlákniny, ovoce a zeleniny
a zařadit do svého jídelníčku ryby. Pan M. N. by měl zvýšit svoji pohybovou aktivitu
a tak snížit svoji tělesnou hmotnost. Je nutný také dostatek spánku a psychické pohody.
Pan M. N. slíbil, že po zlepšení fyzického stavu rehabilitacemi začne chodit na procházky
a omezí kouření a konzumaci alkoholu. Pacient slíbil, že se bude snažit omezit konzumaci
alkoholu a užívání cigaret, ale není schopný užívání ukončit okamžitě.
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3. DISKUZE
Úspěšnost terapie iCMP závisí na času začátku příznaků a doby, kdy se dostane
pacient na specializované pracoviště. Někdy pacient nepocítí příznaky CMP ihned, nebo
je nepovažuje za důležité, proto se hlavně při večerních hodinách může stát, že pacient
s nově vzniklou ischemií usne a s CMP se až probudí. Výhodou endovaskulární
mechanické rekanalizace je delší terapeutické okno než u dalších léčebných metod.
Při práci s několika publikacemi týkajících se endovaskulární mechanické rekanalizace
jsem se setkávala s různě dlouhými terapeutickými časovými okny. Tomek et al (2014)
uvádějí terapeutické časové okno do 8 hodin od vzniku příznaků. Albers et al. (2018)
uvádějí ve své studii až 16 hodinové okno a Nogueira (2018) uvádí dokonce
až 24 hodinové terapeutické okno u endovaskulární mechanické rekanalizace.
Další výhodou endovaskulární mechanické trombektomie je úspěšnost rekanalizace při
okluzi větších tepen (ACI, ACM, AV, AB), která u IVT nebývá vždy příznivá. U pacienta
M. N. byla zjištěna ischemie v povodí ACI vpravo na podkladě uzávěru ACM a ACI
vpravo. Následně byla provedena IVT terapie dvě a půl hodiny od vzniku příznaků a pro
časnou neúspěšnost byla zahájena po 65 minutách od IVT endovaskulární mechanická
rekanalizace (7,35,36).
V metaanalýze článku od Elgendy et al. (2015) bylo zjištěno, že u IVT v kombinaci
s mechanickou rekanalizací u terapie iCMP při okluzi velkých tepen (ACI, ACM, AV, AB)
jsou lepší klinické výsledky než v samotné intravenózní reperfuzní terapii. Podle Volného
et al. (2016) je úspěšná mechanická rekanalizace, při efektivitě další léčby méně finančně
nákladná. Pacienti totiž po úspěšné mechanické rekanalizaci bývají rychleji soběstačnější
než pacienti, kteří měli IVT nebo jinou terapii iCMP. Panu M. N. se soběstačnost den ode
dne zvyšovala. Již třetí den hospitalizace se sám najedl jen pod dohledem personálu
a po čtrnáctidenní hospitalizaci měl z původní těžké levostranné hemiplegie před terapií
mechanickou endovaskulární rekanalizací středně těžkou levostrannou hemiparézu a chodil
bez dopomoci, kdy šetřil LDK (37,38).
V České republice existuje 13 center vysoce specializované cerebrovaskulární péče
(FN Motol, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemonice
Královské Vinohrady, České Budějovice, FN Plzeň, Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem, FN Hradec Králové, Liberec, FN Brno, FNUSA Brno, FN Ostrava, FN Olomouc)
a další dvě centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (Vítkovice, Všeobecná
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fakultní nemocnice), které provádějí mechanické rekanalizace. Podle dat dostupných
z článku od autora Volného et al. (2016) bylo v České republice za rok 2016 provedeno
1053 mechanických rekanalizací u iCMP (38).
Školoudík a Šaňák (2013) uvádí, že spontánně bez léčby dochází k rekanalizaci
mozkové tepny u 24,1 % pacientů, pomocí IVT u 63,2 % pacientů, IAT
u 67,5 % a u 83,6 % pacientů, kteří byli léčeni pomocí trombektomie. Cerebrovaskulární
manuál (2018) uvádí až 90% úspěšnost mechanické rekanalizace. Na klinice, kde jsem
sledovala pacienta, se mechanická rekanalizace provádí nejčastěji kombinací IVT
s mechanickou endovaskulární rekanalizací při časném neúspěchu IVT, kdy i přes IVT
terapii přetrvává okluze postižené tepny (24,39).
K předcházení iCMP je důležité vyvarovat se rizikových faktorů vzniku iCMP
a po prodělaném iktu dodržovat sekundární prevence iCMP. Jeden z nejdůležitějších
rizikových faktorů vzniku a recidivy iCMP, který může pacient ovlivnit, je dodržování
zdravého životního stylu. Podle Kalvacha (2010) se při překročení hodnoty normálního
BMI (nad 25) o 1 zvyšuje riziko vzniku CMP o 4 – 6 %. Abete et al. (2015) ve svém
článku zkoumali vliv obezity na vznik CMP u španělské populace. Studie prokázala,
že u mužů není žádné spojení mezi vyšším BMI a vznikem CMP. Riziko stoupá pouze
břišní obezitou, proto by se měly používat i jiné ukazatele obezity než BMI, jako jsou WC
(obvod pasu) a WHR (poměr pas-boky). U žen se neobjasnily žádné souvislosti s vyšším
BMI a rizikem CMP. Naopak se u žen s BMI 32 (obezita prvního stupně) ukázala menší
pravděpodobnost vzniku CMP. Na pracovišti, kde jsem sledovala pana M. N., je hlavním
ukazatelem stavu výživy pacienta BMI nebo obvod paže. Pacient, kterého jsem sledovala,
měl BMI 34, což vypovídá o obezitě prvního stupně, která byla dána hlavně právě břišní
obezitou (2,40).
V březnu roku 2018 lékaři v Nemocnici Na Homolce jako první na světě
implantovali do levé i pravé karotidy mikrofiltr, který má za úkol zadržet eventuálně
vzniklý trombus. Miniinvazivní operační výkon je určen pro prevenci CMP u pacientů
trpících fibrilacemi síní. Filtry jsou zavedeny po jednom v průběhu jednoho týdne.
Je to ohromný pokrok v neurologické a kardiovaskulární medicíně. Jelikož je u pacientů
s fibrilací síní vysoké riziko vzniku CMP a ta je druhou nejčastější příčinou úmrtí pacienta
v České republice, může tak mikrofiltr výrazně snížit hospitalizace a mortalitu pacientů.
Léčba akutní CMP je velmi nákladná, ještě nákladnější pak bývá pacientova
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rekonvalescence, která trvá i s rehabilitacemi až 3 měsíce. Proto mikrofiltr může díky
snížení incidence CMP snížit i finanční náklady nemocnic (41).
Jednou z nejčastějších komplikací CMP je porucha polykání (dysfagie). U poruchy
polykání je důležité její časné odhalení, kterým se tak může zabránit vzniku aspirace
a následné pneumonii, dehydrataci a malnutrici. Solná et al. (2015) uvádějí, že pacienti,
kteří jsou krmeni někým jiným, mají až 20x vyšší riziko bronchopneumonie, než pacienti,
kteří jsou při konzumace jídla soběstační (34).
Existuje několik screeningů dysfagie pro odhalení poruch polykání. Acute Stroke
Dyphagia Screen (ASDS, 2010) úspěšně zachytil 91 % pacientů s dysfagií, Toronto
Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST) úspěšně odhalil 91,3 % pacientů
s dysfagií a Gugging Swallowing Screen (GUSS, 2007) má až 100% úspěšnost.
Mandysová et al. (2012) vytvořili jediný praktický screening pro poruchy polykání
v České republice. Hodnotí se schopnost zakašlat, schopnost zatnout zuby, symetrie/síla
jazyka, symetrie/síla svalů tváře, symetrie/síla ramen, přítomnost dysartrie, afázie a kašle
při konzumaci zahuštěných tekutin. Dysfagie je diagnostikována pokud má pacient více
než jednu abnormální odpověď (,,Ano“ je abnormální u bodů dysartrie, afázie a kašel,
,,NE“ je abnormální u bodů ostatních). Screening dysfagie snižuje riziko vzniku aspirace
a tím následné riziko vzniku bronchopneumonie až smrti. Screening má 73,9% - 95,5%
úspěšnost odhalení poruch polykání. Solná et al. (2015) uvádějí, že podle multicentrické
studie Hinchey at al. je vyšší výskyt aspirační bronchopneumonie v nemocnicích, kde se
používá screening dysfagie (2,4 %), než v nemocnicích, kde screening dysfagie
nepoužívají (5,4 %). Proto se provádí screening dysfagie u všech pacientu s akutní CMP
v jakékoli závažnosti vždy před první konzumací stravy nebo tekutin. V několika britských
nemocnicích existují specializované sestry proškolené v poruchách polykání, které jsou
schopny samy řešit dysfagii u akutních CMP bez pomoci logopeda. V USA existují sestry
s rozšířenými kompetencemi (advanced practice nurse), které ve spolupráci s logopedem
a ergoterapeutem vytvářejí intervence a edukují pacienty v oblasti dysfagie (34,42,43).
Při hodnocení rizika pádu jsem použila zhodnocení rizika pádu dle Conleyové
upraveno Juráskovou 2006, které je doporučeno českou asociací sester (ČAS). U pacienta
pana M. N. vyšlo střední riziko pádu. Hodnocení rizika pádu podle Morseho (Morse Fall
Scale), kde je hodnocen pád v anamnéze, přidružená onemocnění, pomůcky k pohybu,
přítomnost PŽK, CHŮZE, duševní stav. Podle Morse Fall Scale by pan M. N. získal
15 bodů v oblasti duševního stavu, což vypovídá o nízkém riziku pádu. Anamnézy hodnotí
56

soběstačnost, schopnost spolupráce, kterou má pacient zhoršenou, ale nezohledňují neglect
syndrom a anozogńozii, které mají na riziko pádu vysoký vliv. V případě anozognózie
a neglect syndromu si pacient například může myslet, že pohnul hemiplegickou
končetinou, i když tomu tak není. Také dochází k opomíjení druhé poloviny těla, než
je postižená část mozku. Pacienti pak mohou nekontrolovatelně vstávat z postele i přes
zvednuté postranice, protože jsou přesvědčeni, že jsou plně zdraví a dokážou si na toaletu
dojít sami. Kulišťák (2017) cituje ve své publikaci studii od Jehkonen et al., kteří zjistili,
že pacienti s anozognózií z důvodu hemiplegie byli méně soběstační a fit, než pacienti bez
popírání onemocnění. Má na to vliv méně častá rehabilitace, protože si pacienti myslí,
že rehabilitaci nepotřebují. Po zlepšení soběstačnosti pacienta tedy hrozí vysoké riziko
pádu, kdy může v důsledku anozognózie pacient vylézt z postele a následně upadnout
(44,45).
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo popsat zejména akutní péči u ischemické cévní
mozkové příhody po trombektomii mozkové tepny. S pacientem tohoto onemocnění
a terapií jsem se setkala v rámci své praxe na neurologické klinice oddělení jednotky
intenzivní péče. Téma jsem si vybrala kvůli četnosti a závažnosti cévních mozkových
příhod a zajímavosti terapie pomocí endovaskulární mechanické rekanalizace, která
se provádí jen ve čtrnácti specializovaných centrech v České republice.
V teoretické části jsem popsala anatomii cévního zásobení mozku, charakteristiku
ischemické cévní mozkové příhody, její klasifikaci, epidemiologii a klinické příznaky.
Dále jsem popsala její rizikové faktory iCMP a pokračovala jsem diagnostikou
onemocnění jako je anamnéza, fyzikální vyšetření, zobrazovací metody (CT, magnetická
rezonance, CTangiografie a MRangiografie, sonografické vyšetření tepen), laboratorní
vyšetření (biochemie, koagulace, krevní obraz), neurologické vyšetření se škálou NIHSS
(National Institutes of Health Stroke Scale), která stanovuje tíži deficitu pacientů s iCMP.
Škála NIHSS je pro lékaře stěžejním vyšetřením, podle které může posuzovat pacienta
pokaždé jiný lékař a podle výsledku se pak může lékař i sestra lépe orientovat. Dále jsem
se zabývala akutuní léčbou iCMP, kde jsem rozebrala jednotlivé terapie jejich indikace,
kontraindikace a péči o pacienta. Endovaskulární mechanickou rekanalizaci jsem rozebrala
důkladněji, popsala jsem její indikace, kontraindikace, technické provedení pomocí
jednotlivých instrumentárií, péči o pacienta a nejčastější komplikace a jejich řešení.
Ke konci teoretické části jsem se zabývala sekundární prevencí iCMP, komplikacemi
iCMP a jejich řešení a nakonec prognózou onemocnění. K problematice cévních
mozkových příhod bylo publikací opravdu dostatek. Na téma endovaskulární mechanické
rekanalizace jsem už musela spíše hledat v internetových článcích jak českých, tak
zahraničních.
V praktické části jsem se zabývala samotnou kazuistikou vybraného pacienta.
Nejdříve jsem zpracovala lékařskou anamnézu, fyzikální vyšetření, kde jsem popsala
interní a neurologické vyšetření se škálou NIHSS. Poté jsem zpracovala ošetřovatelskou
anamnézu. Použila jsem fakultní formulář ošetřovatelské anamnézy. Anamnézu jsem
odebrala první den hospitalizace v dopoledních hodinách. Popsala jsem jak pacientův stav
před hospitalizací, tak v prvním dni hospitalizace. V průběhu hospitalizace jsem popsala
prvních pět dní hospitalizace, kdy pacient prošel oddělením urgentního příjmu, jednotkou
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intenzivní péče a standardním oddělením neurologické kliniky a den propuštění pacienta.
První den hospitalizace jsem popsala příjem pacienta a následné přeložení na JIP a péči
o pacienta s iCMP po mechanické trombektomii mozkové tepny. Další dny jsem vystihla
pacintovo NIHSS, které udává důležitý posun pacientova deficitu soběstačnosti, GUSS,
který sestru informuje o schopnosti polykání, a popsala jsem změny, které u pacienta v den
hospitalizace nastaly. V dlouhodobé péči jsem se zabývala pacientovými budoucími
doporučenými vyšetřeními a psychickým stavem a v prognóze jsem popsala prognózu
u svého pacienta. V kapitole Ošetřovatelské problémy jsem rozebrala tři nejdůležitější
ošetřovatelské problémy, které se týkají pacientů po trombektomii mozkové tepny. Riziko
pádu z důvodu neglect syndromu a anozognózie, riziko aspirace z důvodu dysfagie
a edukace pacienta, kde jsem se zaměřila hlavně na edukaci v oblasti zdravého životního
stylu.
Pacient je dva měsíce po iktu soběstačný, ale do práce ještě nechodí. Snaží
se omezovat kouření a alkohol a dodržovat předepsané medikace a rehabilitace.
Z prognózy vyplývá, že kombinace intravenozní

trombolýzy s následnou

endovaskulární mechanickou rekanalizací je nejlepší možnou volbou pro pacienty
s uzávěrem velké mozkové tepny.
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Seznam zkratek
3g - základní dieta geriatrická
AB - arteria basilaris
ACC - arteria carotis communis
ACE -arteria carotis externa
ACI - arteria cerebri interna
ACM - arteria cerebri media
AS - akce srdeční
AV - arteria vertebralis
BMI - Body mass index
CEA - karotická endarektomie
CMP - cévní mozková příhoda
CNS - centrální nervová soustava
CS - dokončený iktus
CT - Computed Tomography
CTAg - CT angiografie
DF - dechová frekvence
EKG -elektrokardiografie
EEG - elektroencefalografie
ES - rozvíjející se iktus
FEES - Flexibile Endoscopic Evaluation of Swallowing
FLACC - Flacc Legs Activity Cry Consolability
FR - fyziologický roztok
GCS - Glassgow coma scale
GUSS - Gugging Swallowing Screen
HDL - High Density Lipoproteins
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc
i. a. – intraarteriálně
IAT - intraarteriální trombolýza
iCMP - ischemická cévní mozková příhoda
INR - International Normalized Ratio
IU - International Unit
IVT - intravenózní trombolýza
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JIP - jednotka intenzivní péče
LDL - Low Density Lipoproteins
LDK - levá dolní končetina
LHK - levá horní končetina
Ming - Mingazziniho příznak
MR - Magnetická rezonance
MRAg - MRangiografie
NGS - nazogastrická sonda
NIHSS - National Institutes of Health Stroke Scale
P - puls
PDK - pravá dolní končetina
PHK - pravá horní končetina
PEG - perkutánní enterální gastrostomie
PMK - permanentní močový katétr
PŽK - periferní žilní kanyla
P+V - příjem a výdej
RIND - reverzibilní ischemická příhoda
rtPA - rekombinantní tkáňový aktivátor plasminogenu
RZP - rychlá zdravotnická pomoc
SatO2 - Saturace kyslíku
STEMI - ST Elevation
Tbl - tableta
TEN - tromboembolická nemoc
TIA - tranzitorní ischemická ataka
TK - krevní tlak
TT - tělesná teplota
UPV - umělá plicní ventilace
VAS - Visual Analogue Scale
VFS - Videofluroscopic Swallow Study
WC - obvod pasu
WHR - poměr pas-boky
WHO – World Health Organization
WSO - World Stroke Organization
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