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Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto vydání.

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice je jedním ze 13 cen-
ter v ČR, která poskytují nejvýše specializovanou péči pacientům s cévním onemocněním 
mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra 
zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiodiagnostické 
kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie a resuscitace, rehabilitačního 
oddělení a v neposlední řadě Emergency MNUL.

Téměř všichni pacienti s akutní cévní moz
kovou příhodou jsou přijímáni cestou 
Emergency, kde v případě ischemických 
iktů (80 %) je započata i specifická léčba 
– intravenózní trombolýza. Tato léčba je 
v ČR dostupná v 45 centrech a kritériem 
kvality péče je čas potřebný k aplikaci léku 
od přijetí do centra (označován jako Door 
to needle TIme – DNT). Od roku 2017 je 
KCC MNUL trvale každý měsíc mezi 3 nej
lepšími centry v ČR. Opakovanou edukací 
a výrazným nasazením personálu Emer
gency ve spolupráci s radiology a neurolo
gy je i přes velmi dobře fungující systém 
dosahováno dalších výrazných časových 

úspor a centrum se v tomto ohledu nadále zlepšuje (tab. 1). Krom rychlosti je tato léčba 
poskytována stále většímu počtu pacientů (tab. 2).

Tab. 1 – Vývoj mediánu DNT
rok 2014 2015 2016 2017

Medián DNT (min) 42 39 30 18

Tab. 2 – Vývoj počtu IVT

rok 2014 2015 2016 2017

Počet IVT (N %) 78 (17 %) 118 (24 %) 113 (28 %) 142 (35 %)

Tab. 3 – Podíl intervencí u ischemického iktu

rok 2014 2015 2016 2017

Intervenovaných pacientů (%) 29 42,7 48,4 62

Tab. 4 – Vývoj podílu pacientů ze sekundárního spádu

rok 2014 2015 2016 2017

Sek. spád (%) 29 31 46 52

V primární akutní péči se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje a iktový
mi centry (Teplice, Děčín, Chomutov, Litoměřice) podařilo nastavit v rámci ČR logisticky 

Centrum vysoce specializované 
cerebrovaskulární péče
JAK VŠECHNO ZAČALO, DOBA PŘED ZALOŽENÍM KOMPLEXNÍHO 
CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA A ZAČÁTKY JEHO EXISTENCE
Před 25 lety provázela akutní péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou výrazná 
beznaděj. Po provedení CT vyšetření jsme věděli, zda má pacient iktus ischemický 
či hemoragický, byla provedena katetrizační angiografie a pokud měl pacient štěstí, 
byla příčina iktu v chirurgicky dosažitelné oblasti přívodné mozkové tepny na krku 
a s odstupem byla provedena karotická endarterectomie. 

O mozkových příhodách se příliš nemlu
vilo, veřejnost nebyla informována a bur
cována alarmujícími akcemi typu „Čas je 
mozek“, pacienti zcela pravidelně přichá
zeli s odstupem řady hodin i dní – čekali, 
že mrtvice sama přejde, ale z ochrnutí se 
nevyspali. 

Ještě ve staré nemocnici jsme měli od roku 
1992 v rámci neurologického oddělení 
k dispozici svou neurologickou mini JIP 
s kapacitou 6 lůžek, ale naše nadšení 
bylo veliké. Neměli jsme sice ještě k dis
pozici účinnou léčebnou látku – Actilyse 
– trombus rozpouštějící a řešící základní 
příčinu ischemického iktu, ale mohli jsme 
řešit řadu vedlejších faktorů, které pro
gnózu iktu zhoršují – řádnou hydrataci, 
oxygenaci, kompenzaci hyperglykémie, 
kompenzaci velmi časté hypertenze a prů
běžné sledování TK, neboť razantní snížení 
na grafický ideál žádoucí není, a již sama 
tato důsledná opatření mnohdy vedla 
ke zlepšení klinického obrazu. Neurologic
ká JIP existovala do roku 2003, kdy došlo 
ke stěhování do areálu nové nemocnice 
a ke změně organizace péče o cévní moz
kové příhody v rámci multioborové JIP.

Zhruba od roku 1996 se u nás začalo mlu
vit o možnosti léčby mnohem účinnější, 
dosud používané v kardiologii, ale s vel
kou nadějí i pro léčbu cévních mozkových 
příhod. Actilyse jsme, zpočátku jen zcela 
sporadicky, začali užívat k léčbě ische
mických iktů od roku 2006 (6 případů). 
Vzhledem k mnohastránkovým kontrain
dikacím – stran neurologického stavu ne
mocného, striktním omezením časovým, 
požadavkům na parametry biochemické, 
anamnestické – tímto hustým sítem pro
šlo zpočátku jen 2–3 % iktů a tím, jak se 
všechny požadavky důsledně dodržovaly, 
mozkové buňky odumíraly a výsledky této 
specifické léčby nebyly nijak ohromující. 
Stejně tak výsledky v roce 2008 nastoupi
vších výkonů endovaskulárních. Pacienti 
přicházeli s ikty trvajícími několik hodin, 

velmi často již pozdě. Významné časové 
prodlevy byly i na vrub transportů a pře
dávání pacienta na ose rychlá záchranná 
služba (RZP) – spádová nemocnice – RZP 
– Masarykova nemocnice.

Koncepce iktových center byla schválena 
v r. 2011. V Masarykově nemocnici byla 
činnost komplexního cerebrovaskulárního 
centra (KCC) spuštěna v květnu 2012. 
Jako každý nový program i program iktový 
prošel lehce chaotickým začátkem, kdy 
KCC bylo náhle zatíženo transporty i ne
iktovými pacienty (dg. status epilepticus 
s postparoxysmální hemiparézou, chro
nické subdurální hematomy, akutní ataky 
roztroušené sklerózy, metastazující proce
sy v mozku či primární mozkové nádory). 
Opakovanými schůzkami, poukazováním 
na chyby a snahou všech zúčastněných se 
situace postupně optimalizovala. Situaci 
ulehčilo a zrychlilo zavedení „iktových te
lefonů“, hlášení pacienta ještě před příjez
dem RZP, konzultace dle stavu a anamné
zy pacienta – zda volit KCC či nejbližší 
iktové centrum (IC). Začali se objevovat 
i pacienti, které postihl těžký iktus před 
očima edukované rodiny a vše na sebe na
vázalo, jak mělo. Zpočátku to bylo jen pár 
pacientů a nás nepřestal udivovat zázrak, 
kdy zcela ochrnutý pacient, nespolupracu
jící a nemluvící, uléhal k endovaskulární
mu výkonu a po jeho úspěšném provedení 
(někdy již přímo na angiografickém sále) 
byl zcela zdráv. To nás utvrzovalo ve smys
luplnosti a správnosti postupu, takže jsme 
s MUDr. Cihlářem objížděli jednotlivá IC 
a přesvědčovali je o smysluplnosti maxi
málního urychlení diagnostiky a transpor
tu k léčbě. Velmi vstřícná byla RZP, ochotná 
v místě IC na CT čekat a při indikaci endo
vaskulárního výkonu ihned pokračovat 
s kapající Actilyse do KCC. Jako první bylo 
velmi aktivní a akční neurologické oddě
lení v Děčíně, které dokladovalo, že mno
honásobné urychlení postupu vyšetření 
i komunikace s radiologem a neurologem 
na iktových telefonech možné je a skvělé 

výsledky léčby poté na sebe nenechaly 
dlouho čekat. 

A jestliže se při schvalování iktových 
center v r. 2011 předpokládalo, že počet 
trombolyzovaných pacientů se bude po
hybovat kolem 3–5 % všech ischemických 
iktů, ve skutečnosti osvětou a stále se 
zlepšující spoluprací zúčastněných oborů 
počet trombolyzovaných pacientů velmi 

rychle narůstal, v roce 2013 se jednalo již 
o 14 % trombolyzovaných pacientů, v r. 
2015 o 24 %. Léčba iktů Actilyse mohla 
být poskytována čím dále většímu počtu 
pacientů, neboť došlo ke změkčení kon
traindikací, ukázalo se, že obávaných kr
vácivých komplikací je minimum, došlo 
ke zlepšení informovanosti veřejnosti 
a k urychlení cesty – iktus – transport – vy
šetření – léčba. 

Od začátku existence KCC byla nutná vel
mi úzká, a hlavně rychlá spolupráce s RZP, 
s oddělením Emergency, radiologie, neuro
chirurgie, neurologie a intenzivní medicíny 
a v další fázi pak s oddělením rehabilitace. 
Díky této spolupráci může KCC existovat 
a vracet nemocné do normálního života. 

MUDr. Alena Lapáčková 
do roku 2017 vedoucí lékařka KCC MNUL

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM – PÉČE O ISCHEMICKÉ CMP

MUDr. Ing. David Černík, MBA,  
vedoucí lékař KCC MNUL

raritní systém, který s vysokou efektivitou 
a rychlostí poskytuje pacientům s uzávě
rem velké mozkové tepny šanci na plné 
uzdravení provedením mechanické trom
bektomie (MT, zákrok intervenčního radio
loga, při kterém je endovaskulární cestou 
tepenný uzávěr odstraněn). Pacient s po
dezřením na iktus je v současnosti přive
zen cestou RZP na CT příslušného spádo
vého IC, zde je vyšetřen, přičemž posádka 
RZP vyčká na výsledek, v případě indikace 
je podána IVT s časem DNT ve všech IC 
v pásmu těch nejlepších v ČR. Pokud je in
dikována léčba endovaskulární, pokračuje 
pacient bez prodlev původní sanitkou 
do KCC jako pokračující primární transport. 
MT je vysoce specializovaný výkon, který 
se provádí v MNUL od roku 2008 a v letoš
ním roce si tedy připomínáme desetileté 
výročí. V počtu těchto výkonů je KCC MNUL 
od roku 2017 na prvním místě v ČR. 

Vedle IVT a MT v rámci akutní péče je v ně
kterých případech přistoupeno k akutní 
karotické endarterektomii (neurochirurg). 
Podíl pacientů, u kterých je přistoupe
no k jedné, dvěma či dokonce všem třem 
z těchto specifických možností léčby 
akutního ischemického iktu každoročně 
roste, a to v posledních letech velmi výraz
ně (tab. 3). V letošním roce se již blížíme 
70 %.

Rozvoj intervencí v KCC sebou přináší 
i zvýšení podílu pacientů ze sekundárního 
spádu (mimo spád okresu Ústí nad Labem, 
ze spádu 4 IC, tab. 4). I z tohoto pohledu 
je velmi důležitá dobře fungující logistika 
spolupráce RZP, IC a KCC.

V rámci KCC se vedle aktivních účastí na tu
zemských i největších světových iktových 
kongresech podařilo publikovat i unikátní 
výsledky. Vzhledem k výraznému počtu MT 
(dlouhodobě mezi třemi centry s nejvyš
ším počtem, od roku 2017 jednoznačně 
nejvíce) se podařilo za grantové podpo
ry KZ, a. s., ve spolupráci s KCC Olomouc 
získat největší soubor embolektomií u pa
cientů na antikoagulační terapii na světě. 
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MECHANICKÉ TROMBEKTOMIE, RADIOLOGICKÁ KLINIKA MASARYKOVY 
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Endovaskulární intervence, tzn. zákroky na cévách prováděné pod kontrolou rentgenu 
na angiografickém sále, mají v Masarykově nemocnici dlouhou tradici. 

Již v devadesátých letech MUDr. Pavlov 
prováděl angioplastiky zúžení vzniklých 
po operacích krčních tepen a uzávěry 
mozkových arteriovenózních malforma
cí. Po přestěhování do areálu na Bukově 
a vybavení špičkového katetrizačního 
sálu došlo k prudkému rozvoji neuroin
tervencí na mozkových cévách. To bylo 
umožněno výbornou spoluprací s neu
rochirurgickou klinikou. Neurochirurgové 
chápali výhody takovýchto zákroků pro 
některé své pacienty a výsledkem byla 
volba optimálního a šetrného léčebného 
postupu. Dominantní byly zákroky na zú
žení krčních tepen a embolizace mozko
vých výdutí. 

V té době nebylo možno léčit pacienty 
s akutní ischemickou cévní mozkovou 
příhodou, protože neexistoval efektivní 
způsob obnovení průtoku uzavřenou cé
vou. První instrumentárium umožňující 
tuto léčbu jsme získali v roce 2008. Jed
nalo se o MERCI retriever, který byl tvořen 
nitinolovým drátkem s tvarovou pamětí, 
kterým bylo možno sraženinu z mozkové 
cévy vyjmout. První takový výkon prove
dl v Masarykově nemocnici 26. 8. 2008 
MUDr. Cihlář u pacientky s uzávěrem 
střední mozkové tepny vpravo. Zákrok 
byl úspěšný a došlo k úplnému uzdravení 
pacientky. V dalších letech počet léče
ných postupně narůstal. Přelomem bylo 
ustavení tzv. komplexních cerebrovas
kulárních center a iktových center v roce 
2010 a metodický pokyn Ministerstva 
zdravotnictví ČR z roku 2012, kdy byl 
vytvořen základ dnes výborně fungují
cího systému péče o pacienty s mozko
vou mrtvicí. Ústečtí rentgenologové byli 
od počátku aktivní a v týmu nejprve fun
goval MUDr. Pavlov a MUDr. Cihlář, kteří 
zajišťovali nepřetržitou dostupnost péče. 
V současné době funguje endovaskulární 
tým ve stabilním složení (MUDr. Cihlář, 
MUDr. Smolka, MUDr. Svoboda + skvělý 

tým angiografických sester a radiologic
kých asistentů). 

V současnosti provádíme mechanickou 
trombektomii převážně v lokální aneste
zii, pouze každý pátý pacient je uveden 
do celkové narkózy. Pro úspěšný výkon 

je tedy klíčová role anesteziologa. V na
prosté většině případů je výkon proveden 
z třísla, kdy přes cévy břicha a hrudníku 
je do tepny na krku zavedena speciální 
plastová hadička (katétr), který zajistí 
přístup do mozkových tepen. Z mozkové 
cévy do tohoto katétru sraženinu stáhne
me speciálním košíčkem, stentrievrem, 
což je nejmodernější typ instrumentá
ria pro zprůchodnění tepny. Úspěšnost 
tohoto zákroku je vysoká, přes 80 %. 
U některých pacientů můžeme krevní 
sraženinu odsát dalším tzv. aspiračním 
katétrem. Kombinace těchto dvou způso
bů umožňuje dosáhnout zprůchodnění 
tepny u téměř 90 % pacientů. Cílem zá
kroku je dosažení nezávislosti pacienta, 
tzn. je schopen žít bez trvalé pomoci 
jiné osoby, protože bez našeho výkonu 
je tato šance minimální. Dosažení toho
to cíle trombektomické léčby má něko
lik podmínek. Zásadní je co nejrychlejší 
příjezd pacienta do KCC. V celém Ústec
kém kraji funguje v ČR unikátní systém 
transportu, který iniciovala prim. Ondeč
ková z neurologie v Nemocnici Děčín. 
Za skvělé spolupráce záchranné služby 
a personálu iktových center se nám daří 
transportovat pacienty k léčbě nejrychleji 
v ČR. Logisticky velmi efektivní je i pohyb 
pacienta v rámci Masarykovy nemocnice. 
Průměrný čas do zahájení výkonu na an
giografickém sále je 32 minut. Nezbytnou 
součástí cesty dosažení nezávislosti je 
následná rehabilitační péče.

V roce 2016 jsme dosáhli nezávislosti 
téměř u 54 % pacientů, což jsou nejlepší 
výsledky v České republice a srovnatelné 
s úspěšností nejlepších světových cen
ter. V roce 2017 a téměř jistě i v r. 2018 
v Ústeckém kraji odléčíme mechanickou 
trombektomií na radiologické klinice nej
více pacientů v České republice. Za toto 
patří dík všem zúčastněným – záchraná
řům, sestrám, lékařkám i lékařům!

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
přednosta Radiologické kliniky MNUL

CEREBROVASKULÁRNÍ PROGRAM
Neurochirurgická klinika je součástí komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC), 
těchto center je v ČR definováno deset. 

Ve spolupráci především s radiologickým 
a neurologickým oddělením zajišťujeme 
nadregionální péči o celé spektrum pa
cientů s cerebrovaskulárními onemocně
ními. Ročně operujeme přibližně 150 pa
cientů se stenózou karotidy ve svodné 
anestezii (obr. 1), dalších 50 je řešeno 
endovaskulárně pomocí stentu. Dále 
dispenzarizujeme pacienty s uzavřenou 
karotidou, využíváme celý komplex vy
šetření (TCD, perfuzní CT mozku, MR, 
SPECT) k diagnostice cerebrovaskulár
ní reaktivity. V případě jejího vyčerpání 
provádíme u těchto pacientů extra kra
niálníintrakraniální bypass (ECIC by
pass, obr. 2). V rámci neurovaskulárního 
týmu ošetříme ročně cca 60 pacientů 
s mozkovou výdutí (aneuryzmatem) chi
rurgicky, dalších 15–20 endovaskulárně 
(obr. 3, 4, 5). U pacientů s arteriovenózní 
malformací (AVM) poskytujeme komplex
ní léčbu (operace, endovaskulární léč
ba, ozáření gama nožem) ve spolupráci 
s Radiologickou klinikou Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem a Odděle
ním stereotaktické a radiační neurochirur
gie Nemocnice Na Homolce. Dále chirur
gicky standardně ošetřujeme kavernomy 
mozku s využitím peroperační navigace 
a ultrazvuku. Nezbytnou součástí celého 
programu je i výzkumná a přednášková 
činnost podpořená řešenými granty Mini
sterstva zdravotnictví ČR zabývajícími se 

indikací k ECIC bypassu mozku, multimo
dální monitorací po subarachnoidálním 
krvácení, CFD mozkových aneuryzmat. 
Pořádáme mezinárodní kurzy a worksho
py pod hlavičkou Světové federace neu
rochirurgických společností (WFNS) za
měřené na problematiku mikrosutury 
bypassů na modelech mozkových cév 
z Japonska. V kurzech se do dnešního 
dne školilo více než 180 lékařů z 26 zemí 
světa, v týmu lektorů se daří spolupra
covat s nejrespektovanějšími odborníky 
na světě v dané problematice. V součas
nosti se zabýváme také modelováním 
hemodynamiky u mozkových aneuryz
mat (CFD) ve spolupráci s Radiologickou 
klinikou MNUL, Matematickofyzikální 
fakultou Univerzity Karlovy a Mayo Clinic 
v USA. Soubory ECIC bypassů, chirurgic
ky ošetřených aneuryzmat, AVM a karotid 
jsou předmětem publikací v impaktova
ných časopisech a zvaných přednášek 
na mezinárodní úrovni (USA, Japonsko, 
Indie, Evropa).

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky MNUL

Podařilo se nám prokázat, že i tito, snad již 
pouze historicky, často vylučovaní pacienti 
od specifické terapie mají výraznou šan
ci na velmi dobrý klinický stav při včasné 
intervenci.

Dlouhodobým záměrem centra je po
skytnout specifickou terapii co nejdříve 
a co nejvýraznějšímu podílu pacientů 

s akutním iktem (poskytnout pacientům 
šanci na soběstačný život). K tomuto je 
zapotřebí fungující logistika v jednotli
vých centrech i jasná pravidla spolupráce 
mezi nimi. Neméně podstatnou okolností 
je osvětová činnost směrem k veřejnosti. 
Čím více lidí dokáže správně a rychle ro
zeznat a zareagovat na příznaky mozkové 

příhody, tím budeme mít šanci poskyt
nout účinnou pomoc většímu podílu pa
cientů s iktem. V obou oblastech je KCC 
MNUL výrazně aktivní, neboť „ČAS JE 
MOZEK“ platí beze zbytku.

MUDr. Ing. David Černík, MBA  
vedoucí lékař KCC MNUL

Vývoj počtu endovaskulárních intervencí 
v KCC

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta 
radiologické kliniky

Obr. 6 –Zobrazení aneuryzmatu mozku pomocí 
metod vyjadřujících vektory rychlosti proudění krve

Obr. 5 – Aneuryzma a. basilaris 
uzavřené endovaskulárně 
(coiling)

Obr. 4 – Klip aneuryzmatu (zobrazeno 
pomocí peroperačního endoskopu)

Obr. 3 –3D rekonstrukce mozkové výdutě na levé 
střední mozkové tepně

Obr. 2 –Peroperační situace 
po našití EC-IC bypassuObr. 1 – Peroperační obraz operace karotidy

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
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ÚLOHA ELEKTROFYZIOLOGIE V KCC
DYSFAGICKÝ TÝM
V rámci týmu komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) musí být dostupný také 
klinický logoped. Klinický logoped, což je logoped působící ve zdravotnictví, se v rám-
ci KCC věnuje zejména pacientům s poruchami polykání (dysfagií). 

se monitorací SSEP a regionální cerebrál
ní oxymetrie u operací karotických endar
terektomií a dále výzkum řešící korelaci 
kombinace elektrofyziologických metod 
(sluchové EP + trigeminofaciální reflex 
+ motorické EP) s difuzním zobrazením 
magnetickou rezonancí u kmenových 
iktů. 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ 
ELEKTROFYZIOLOGIE U IKTŮ
V oblasti mozkového kmene je možné 
elektrofyziologickými metodami testovat 
funkci drah mozkovým kmenem probíha
jících. Jedná se o vhodné komplemen
tární vyšetření zejména pro suspektní 
či drobné kmenové léze, které nejsou 
zachytitelné na CT angiografickém vy
šetření a jejichž klinika je velmi diskrét
ní. Kombinací testů lze inzult i částečně 
ventrodorsálně/kraniokaudálně lokali
zovat a tím pomoci identifikovat za pato
logii odpovídající tepnu. Také u míšních 
infarktů můžeme pomocí motorických 
a somatosenzorických evokovaných po
tenciálů potvrdit postižení motorických 
a senzitivních drah a přibližně úroveň 
poškození lokalizovat. 

U supratentoriálních lézí, zejména u vy
soko umístěných s korovým postiže
ním, je častou pozdní komplikací výskyt 
sekundární epilepsie. I v akutní fázi mů
žeme v EEG záznamu detekovat epileptic
kou aktivitu. Diferenciace non konvulziv
ního epileptického statu od jiných příčin 
bezvědomí stejně jako odlišení epilep
tické aktivity od nové ischemické ataky 
patří mezi klíčové indikace EEG vyšetření 
u pacientů s mozkovými příhodami. 

Mezi další využití elektrofyziologie v KCC 
patří již zmíněná peroperační moni
torace u karotických endarterektomií. 
U pacientů v celkové anestezii analýza 
somatosenzorických evokovaných po
tenciálů, ev. v kombinaci s EEG, hlídá 
kritickou fázi výkonu (zaklipování tepny) 
a selektuje pacienty vyžadující zavede
ní shuntu. Naprostá většina karotických 
endarterektomií je v naší nemocnici 
prováděna ve svodné anestezii s awake 
neurokognitivní monitorací pacien
ta (hodnocení vědomí, řeči a hybnosti 
během operace u bdělého pacienta); 
zde je elektrofyziologické sledování 
doplněním přímého testování. 

V neurointenzivní péči se rozvíjí potřeba 
predikce návratu vědomí a prognózy pa
cientů v těžkém stavu. V této indikaci pro
vádíme vyšetření průkazu aktivity mozko
vé kůry – zejména EEG a SSEP. 

 V neposlední řadě je nutno připomenout 
úlohu evokovaných potenciálů v případě 
diagnostiky mozkové smrti. U pacientů 
po kraniektomii, u nichž nelze z medicín
ských důvodů smrt mozku potvrdit angio
grafií, nevratnost stavu určujeme vyšetře
ním sluchových kmenových evokovaných 
potenciálů. Kombinace sluchových a so
matosenzorických potenciálů senzitivitu 
průkazu nevratného poškození mozku 
ještě zvyšuje.

Elektrofyziologické ambulance jsou 
v provozu 5 dní v týdnu. Před vlastním 
objednáním pacienta je vhodné konzul
tovat s námi očekávaný přínos a urgenci 
vyšetření. Neurofyziolog na základě in
formací od ošetřujícího lékaře načasuje 
termín a určí nejvhodnější kombinaci 
vyšetřovacích metod optimálně pro maxi
mální výtěžnost vyšetření. 

MUDr. Štěpánka Brušáková 
KCC, Neurologické oddělení MNUL 

NEUROSONOLOGIE V KOMPLEXNÍM CEREBROVASKULÁRNÍM CENTRU 
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM 
Ultrazvukové vyšetření jako zobrazovací metoda prožívá velký rozvoj napříč medicín-
skými odbornostmi včetně neurologie. 

Potenciál sonografického zobrazení 
v neurologii je veliký, od zobrazení krč
ních a mozkových cév přes zobrazení 
mozkových struktur až po zobrazení pe
riferních nervů. Oproti standardnímu so
nografickému vyšetření neurosonologie 
interpretuje sonografický nález v neuro
logickém kontextu a poskytuje tak k ultra
zvukovému vyšetření přidanou hodnotu. 
V rámci komplexního cerebrovaskulár
ního centra (KCC) má nezastupitelný vý
znam vyšetření extra a intrakraniálních 
tepen. Vyšetření krčních tepen ultrazvu
kem je neinvazivní, bez zdroje záření pro 
pacienta, a tak poskytuje výborný nástroj 
prevence mozkové příhody. V rámci pre
vence je sledován vývoj aterosklerózy krč
ních tepen a posuzována hemodynamika 
krevního průtoku. V případě významného 
zúžení krční tepny aterosklerózou nava
zuje spolupráce s dalšími odbornostmi. 
Neurochirurgové dokážou zprůchodnit 
krční tepnu chirurgickou cestou – odstra
něním aterosklerotických hmot zužují
cích tepnu. Intervenční radiologové pak 

dokážou zprůchodnit tepnu cestou en
dovaskulární, například prostřednictvím 

tepenné výztuhy – stentu. Po těchto vý
konech pak sonografie slouží ke sledo
vání vývoje průchodnosti krčních tepen. 
Dále neurosonologická laboratoř zajišťu
je pro kardiologickou kliniku předoperač
ní vyšetření krčních tepen před kardio
chirurgickými výkony. Ultrazvuk je dále 
využíván pro některé grantové projekty, 
například hodnotíme charakter atero
sklerotického plátu a jeho rizikovost pro 
mozkovou příhodu. Snahou neurologic
kého oddělení je zlepšovat neurosonolo
gickou diagnostiku a rozšiřovat její mož
nosti. Díky podpoře Krajské zdravotní, 
a. s., byl v rámci iktového programu poří
zen nový sonografický přístroj, se kterým 
se otevírají nové možnosti pro kvalitnější 
vyšetření nitrolebních tepen, k lepšímu 
zhodnocení aterosklerotického plátu. 
KCC Masarykovy nemocnice disponuje 
od roku 2014 neurosonologickou labo
ratoří. Laboratoř sídlí ve 3. patře 
budovy A, mezi odděleními neurologie 
a neurochirurgie, objednat k vyšetření se 
lze na 477 117 838.

MUDr. Dušan Ospalík 
KCC, Neurologické oddělení MNUL 

Obraz karotické bifurkace

Willisův okruh na transkraniálním 
vyšetření

Elektrofyziologická laboratoř, MUDr. Štěpánka Brušáková

Tichá aspirace při vyšetření polykacího 
aktu

Nejnebezpečnějším symptomem poruch 
polykání jsou tiché aspirace, během kte
rých dochází k průniku tekutin či vlast
ních slin pod úroveň hlasivkových vazů 
bez obranného reflexního kašle. U tako
vého pacienta se může rozvinout život 
ohrožující aspirační pneumonie. V rámci 
multioborových snah o zlepšení řešení 
dysfagií byl vytvořen Návrh jednotného 
postupu v péči o pacienty s dysfagií na ik
tových jednotkách v ČR. Na základě toho
to dokumentu byl v našem KCC vytvořen 
dysfagický program, který se týká zhruba 
dvou třetin pacientů přijatých v rámci 
KCC. Každý přijatý pacient na akutní či 
standardní lůžka KCC je vyšetřen scree
ningovým nástrojem GUSS (Gugging 
Swallowing Screen), který má za úkol 
odhalit poruchu polykání. Je to jednodu
chý test, jehož nespornou výhodou jsou 
opatření, která z něj ihned po administ
raci vyplývají. V případě těžších dysfagií 
přichází za pacientem klinický logoped, 
který se pomocí nastavení režimových 

opatření, cvičení, posturálních manévrů 
nebo úpravou stravy a tekutin snaží za
mezit vzniku zmiňované aspirační pneu
monie. K přesné diagnostice dysfagie 
napomáhají objektivní vyšetření, která 
jsou realizována většinou až na stan
dardních odděleních nemocnice. Jedná 
se o vyšetření polykání flexibilním video
endoskopem na klinice ORL a chirurgie 
hlavy a krku či skiaskopické vyšetření 
polykacího aktu (tzv. videofluoroskopii) 
na Radiologické klinice Masarykovy ne
mocnice v Ústí nad Labem.

Klinický logoped v rámci KCC pracuje také 
s pacienty s afázií. Afázie je neurogenně 
podmíněnou komunikační poruchou, 
která zasahuje individuální jazykový sys
tém člověka většinou náhle vzniklou ztrá
tou schopnosti mluvené řeči a rozumění 
mluvené a psané řeči. Člověku s afázií 
může znít mateřský jazyk jako cizí jazyk 
a učí se jej v mnoha případech od za
čátku. Klinický logoped se dále věnuje 
pacientům s poruchami hlasu, dysartrií 

(motorická porucha řeči), narušenou no
sovostí, pacientům delirujícím, pacien
tům s poruchou kognitivních funkcí či zís
kanou koktavostí např. po cévní mozkové 
příhodě. Poslední jmenovaní mohou pro
fitovat také z léčby akupunkturou, která 
je dostupná na Rehabilitačním oddělení 
Masarykovy nemocnice. Komplexní péče 
o pacienty s dysfagií, afázií či kteroukoliv 
jinou logopedickou diagnózou je možná 
zejména díky dobře fungujícímu týmu 
rehabilitačního oddělení, dysfagickému 
týmu či díky pomoci a ochotě ošetřova
telského zdravotnického personálu, který 
s pacientem tráví většinu času. 

Mgr. Táňa Jakubcová 
Rehabilitační oddělení MNUL

Elektrofyziologické metody (EEG – elektroencefalografie, EMG – elektromyografie, 
EP – evokované potenciály) jsou skupinou vyšetření funkčních, poskytujících dyna-
mický obraz funkce nervových struktur v reálném čase. 

Obecně jde o vyšetření velmi citlivá, ča
sově a technicky náročná. Získané in
formace jsou doplňkem zobrazovacích 
vyšetření, která staticky a přesně ukazu
jí obraz, ne už funkci. V algoritmu dia
gnostiky a terapie mozkových infarktů 
zaujímají roli vyšetření pomocných. Hrají 
úlohu zejména ve specifických případech 
– při infarktech mozkového kmene a mí
chy, u revaskularizačních operací karotid, 
v neurointenzivní péči a při komplikacích 
po odeznění akutního stadia (spasticita, 
sekundární epilepsie). 

Provádění elektromyografie, elektroen
cefalografie a evokovaných potenciálů 
zajišťujeme v elektrofyziologických labo
ratořích neurologického oddělení, umís
těných z hlavní části ve 4. patře budovy 
B. Zaměstnáváme plně tři laborantky, 
v provozu střídavě pracuje pět lékařů. 
Pro všechny metody (EMG, EP, EEG) jsme 

držiteli certifikátů funkční odbornosti. 
V rámci péče o iktového pacienta spo
lupracujeme především s neurochirurgy, 

radiology, anesteziology a rehabilitační
mi lékaři. 

Elektrofyziologie v Masarykově nemocni
ci je součástí vědeckých programů pod
pořených granty Ministerstva zdravotnic
tví ČR – aktuálně probíhá grant zabývající 
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KURZ IKTOVÁ SESTRA
V prvním čtvrtletí roku 2018 se v rámci 
edukační a motivační činnosti Komplex
ního cerebrovaskulárního centra (KCC) 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) 
konal kurz „Iktová sestra“. Kurz pořádalo 
KCC ve spolupráci s neziskovou iniciati
vou Angels. 

Základem byl již existující internetový 
kurz s iktovou problematikou zaměřený 
na střední zdravotnický personál provo
zovaný iniciativou Angels. Internetový 
online kurz, obsahující 20 modulů, je 
obecně dostupný veřejnosti po registra
ci. KCC MNUL však s ohledem na vysoké 
nároky na výkon všech složek v záchran
ném řetězci u akutního iktu online certi
fikát neuznalo a jako první se po dohodě 
s iniciativou Angels rozhodlo pro při
znání absolvování kurzu „Iktová sestra“ 
po osobním složení písemné zkoušky 
z testových otázek před komisí (zastou
pení Angels i KCC). Certifikát získali tedy 
pouze ti, kteří se opravdu požadovaný 
objem znalostí naučili.

Kurzu se zúčastnilo 23 zdravotních sester 
a záchranářů z oddělení Emergency, z če
hož 21 absolvovalo úspěšně (91,3 %) – 
při požadované hranici 80 % správných 
odpovědí. 18 účastníků v řádném termí
nu, 3 v termínu opravném. Jak ukazuje 
graf 1, úspěšnost v testu byla většinově 
vysoko nad požadovanou hranicí. 

Absolvent kurzu dostal certifikát a odznak 
Angels. Pacienti s akutním iktem však 
získali proškolené profesionály a opět 

o další kousek větší šanci na dobrý klinic
ký výsledek akutní léčby. Kurz znamenal 
redukci času potřebného k zahájení spe
cifické léčby (intravenózní trombolýzy) 
označovaného door to needle time (od re
gistrace po podání léku) o další 3 minuty 
(o 16,6 %). Může se to zdát málo, ale pro 
pacienta to znamená zachování asi 6 mi
liónů mozkových buněk navíc. 

Bc. Petra Janoušová 
KCC, Emergency MNUL

Redakce děkuje všem autorům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

PROČ ČAS JE MOZEK?
Cévní mozková příhoda (CMP) neboli mrtvice je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí, každý 
den na její následky průměrně 24 lidí zemře. Na vině přitom často může být fakt, že se pacienti do nemoc-
nice dostávají příliš pozdě. 

Když mrtvice udeří, je totiž čas zcela rozhodující. Již po prvních minutách po přerušení 
krevního zásobení mozku dochází k postupnému odumírání neuronů. Na tom, jestli 
pacienti a jejich okolí mrtvici rozpoznají, jak rychle zareagují a zavolají záchranou služ
bu, závisí možnost podání efektivní léčby a další prognóza pacienta.

Rozeznat příznaky mrtvice je ale pro řadu lidí velký oříšek. Právě proto vznikla kampaň 
Čas je mozek, která si klade za cíl zvýšit počet pacientů, kteří do nemocnice dorazí 
dostatečně včas, a mohou tak podstoupit léčbu.

Kampaň odborně zaštiťují Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti 
ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP.

JAK KONKRÉTNĚ KAMPAŇ VYPADÁ?
Kampaň učí širokou veřejnost rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a správně na ně 
reagovat. Informace předává prostřednictvím médií, ale také webových stránek, Face
booku nebo osvětových akcí v krajských městech. Již od roku 2015 se pod hlavičkou 
iniciativy Čas je mozek konají napříč celou Českou republikou roadshow, setkání s pa
cienty, charitativní běhy a řada dalších aktivit, které si kladou za cíl zlepšit znalost 
příznaků CMP a seznámit veřejnost s první pomocí postiženému pacientovi.

WEB
Webové stránky www.casjemozek.cz po
skytují kromě informací o kampani i fakta 
o nemoci, léčbě nebo životě po mrtvici. 
Pravidelně jsou zde přidávány informace 
o všech aktivitách.

FACEBOOK
Facebookový profil byl založen v lednu 
roku 2016 a už koncem prvního měsíce 
měl více než 900 fanoušků. Toto číslo 
dále rostlo a v současné době jej sleduje 
více než 4 tisíce lidí. Na Facebooku jsou 
publikovány různé zajímavosti o nemoci, 
nová zjištění nebo připomínky toho, jak 
mrtvici rozpoznat a jak člověku postiže
nému mrtvicí pomoci. 

Ing. Štěpánka Loužecká
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Graf 1 – Úspěšnost v testu – počet účastníků dle správných odpovědí
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