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nění těchto látek v zažívacím traktu. Je
to především histamin (ryby, vepřové
maso, rajčata, vaječný bílek, jahody),
tyramin (sýry především s ušlechtilou
plísní, čokoláda, kakao, víno), glutamát sodný (exotické kuchyně čínská,
thajská,...).
Tento pojem zahrnuje veškeré abnormální fyziologické reakce na některou
složku potraviny nebo přidané látky.
Může se jednat o reakci imunobiologickou, nealergické příčiny – metabolické, farmakologické, toxické, nebo se
jedná i o idiosynkrazii (prostou nadměrnou citlivost).
Konzervačními činidly, barvivy atd.
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Bez jídla vydrží člověk maximálně 1–2
měsíce, průměrně spotřebuje cca 1 kg
potravin denně. Jídlo je nejen základní potřebou, ale i požitkem, součástí
kultury společnosti. Pro některé z nás
se však může stát zdrojem zdravotních
obtíží.
V posledních letech celosvětově zaznamenáváme významný nárůst alergických reakcí na potraviny. Škála
příznaků je velice široká a ne všechny
reakce jsou potravinovými alergiemi
(dále jen PA) v pravém slova smyslu.
Onemocnění, které lze také do určité
míry považovat za PA, je celiakie, která je způsobena abnormální reakcí na
proteiny obilnin, především lepek.
DEFINICE POTRAVINOVÉ ALERGIE
Jedná se o nepříznivou reakci na potraviny. Pokud jde o alergii na potraviny,
jsou v diagnostice buď příliš přeceňovány, nebo naopak až příliš opomíjeny
a v důsledku tohoto postoje se často
řada různých projevů potravinové intolerance označuje za projev alergie. Následkem je nesprávná nebo nepřesná
diagnóza a vzniká riziko nutriční karence.
INTOLERANCE POTRAVIN
Nejčastější příčinou je požití potraviny
bohaté na některé látky, nebo při uvol-

NEALERGICKÉ PŘÍČINY REAKCÍ NA
POTRAVINY
Farmakologické příčiny – potravina obsahuje farmaka, která se v těle
uvolňují z buněk. Tuto reakci mohou
vyvolat potraviny s vysokým obsahem
biogenních animů.

Metabolické příčiny reakce na potraviny – nesnášenlivost mléka při
vrozeném defektu střevního enzymu
laktázy.
Toxické příčiny – reakce na jedovaté
látky v potravinách (bakteriální toxiny
– botulotoxin, kontaminace chemikáliemi – pesticidy.

Často jsou PA přičítána lokální podráždění chemikáliemi – po požití chemicky
ošetřených citrusových plodů. Nežádoucí reakce také mohou být způsobeny
konzervačními činidly, barvivy atd.
NADMĚRNÁ CITLIVOST
(POTRAVINOVÁ IDIOSYNKRAZIE)
Jedná se v podstatě o nepřiměřenou
reakci, přecitlivělost zprostředkovanou
buněčnou imunitou na složku potraviny
nebo její doplňkové části bez nadměrné
účasti mechanismů fyziologických, farmakologických, atd. Příkladem je atopické dermatidi po požití mléka.
POTRAVINOVÁ ALERGIE
Potenciální rizikovou skupinou pro vznik
PA jsou lidé s atopickou dermatitidou,
pylovou alergií, astmatem,...
Pravé potravinové alergie jsou imunitním systémem zprostředkované projevy
nadměrné citlivosti organismu na určité
potraviny. Vyskytují se stále častěji, především u dětí (kojenců). PA se mohou
během života navýšit, nebo naopak vymizet. Proto je nutno zjišťovat vliv složek
potravin opakovaně. Patogenní proces
může mít jeden nebo více typů imunitní
reakce.
Reakce okamžitá, buněčně zprostředkovatelné poškození, tvorba komplexů
protilátek, opožděná reakce závislá na
buňce
PATOFYZIOLOGIE POTRAVINOVÝCH
ALERGIÍ
U některých typů chybí jednotná definice
kritérií k jejich stanovení. Biochemické
charakteristiky většiny alergenů nejsou
dosud přesně zpracované. Z chemického hlediska se obvykle jedná o různé

glykoproteidy (vaječný bílek, kravské
mléko, rybí maso, mořské plody, sója,
koření, atd.).
Při vzniku PA je důležitým prvkem množství antigenu přicházejícího z trávicího
ústrojí. Za normálních (optimálních)
okolností tvoří souborné vlastnosti GIT
bariéru. Při poruše funkce této „bariéry“
dochází k alergické reakci.

Nejčastěji se vyskytující příznaky – ekzém, kopřivka, otoky, zvracení, bolesti
břicha, průjem, gastritidy, anafylaxe,...
DIAGNOSTIKA
Někdy bývá velice nesnadné jednoznačně určit vyvolávající alergenní potravinu.
V anamnéze pátráme po požité potravině + vzniklých příznacích, časovém odstupu kdy se příznaky objeví.
Spolu s potravinovou anamnézou se
uplatňuje „eliminační dieta“, kdy se
plánovaně vynechávají z jídelníčku jednotlivé „podezřelé“ potraviny (káva, čokoláda, kakao, sladkosti, konzervované
výrobky, alkohol, koření, ovoce, ořechy,
luštěniny, mléko a výrobky obsahující
mléko, ryby,...).
LÉČENÍ A PREVENCE
Při zjištění alergenu je jedinou racionální léčbou vyloučení příslušné potraviny
z jídelníčku. Je nutné pacienta podrobně
poučit, kterým potravinám se má vyhýbat a jaký je k tomu důvod.
Při alergii na více potravin nebo v případě, že se nepodaří určit alergen, podáváme farmaka obsahující látku, která brání
„vylití váčků žírných buněk“.

Nesmíme opomíjet ani komoditu ovoce
a zeleniny (jablka, broskve, jahody, hrášek, fazole, silným alergenem je celer).
PŘÍZNAKY
Příznaky tvoří velice širokou škálu obtíží
od projevů kožního charakteru, dýchacích obtíží až po GIT problémy. Příznaky
PA nastupují buď brzy po požití alergenu, jindy nastupují po několika hodinách. Jsou situace, kdy se reakce dostaví
současně s jiným spouštěcím ágens.

Potěšující je fakt, že řada dětí ze své PA
„vyroste“. Lze to vysvětlit snižující se
propustností střeva a postupným „dozráváním“ střevního imunitního systému.
V souvislosti s prevencí PA je třeba se
zmínit o významu kojení, které snižuje
riziko vzniku alergie na kravské mléko.
Mrázková V.
nutriční terapeut OLVS NT, o.z.

Oprava ke článku „Kojení nedonošených dětí“ (STATIM 4/2009)
V článku Kojení nedonošených dětí byl chybně uveden popisek k fotografii.
Nejedná se o zdravotní sestru Katku Vítkovou při kojení dvojčat, ale o dětskou
sestru Zdeňku Hrbkovou, provádějící krmení nedonošených dvojčat nasogastrální sondou.
Tímto se za vzniklou chybu omlouváme.

3

SPECT DaTSCAN
Úvod
SPECT DaTSCAN – Single Photon Emission Tomography (jednofotonová emisní
tomografie) DaTSCAN je specifické diagnostické vyšetření pro potvrzení či vyloučení parkinsonských syndromů (PS).
SPECT DaTSCAN mozku umožňuje diagnostiku PS, tím můžeme rozlišit, zda se
jedná o esenciální tremor nebo o parkinsonův syndrom spojený s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií či progresivní
supranukleární paralýzou.
Jedná se o hodnocení vychytávání radiofarmaka Ioflupanu (DaTSCAN) v bazálních gangliích. Zmíněná zobrazovací
technika vychází z patofyziologických indícií, které platí pro Parkinson´s disease
– Parkinsnovu nemoc (PD).
DaTSCAN však neodliší navzájem od
sebe zmíněné parkinsonovy syndromy.
ESENCIÁLNÍ TREMOR
Jedná se o staticko-kinetický třes, převážně akční. Tento třes ruší jemné činnosti rukou (při psaní, rozlévání polévky). Bývá vyjádřen i třes hlavy a hlasu
(u Parkinsona se prakticky nevyskytuje). Můžeme tedy říci, že jde o relativně
benigní poruchu. Mnohdy bývá chybně
diagnostikován jako PD a zbytečně i tak
léčen – neopodstatněně.
PARKINSONOVA NEMOC
Byla pojmenována po Dr. Jamesu Parkinsonovi, londýnském lékaři, který ji roku
1817 jako první popsal.
Parkinsonova nemoc tvoří 80% všech
případů parkinsonského syndromu.
PATOGENEZA PD
Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění mozku, základní
příčinou je ztráta dopaminu v nigrostriatálním systému – v bazálních gangliích
(především v jádru putamen). Dochází
k úbytku neuronů v substantia nigra (černá hmota) a množství transportovaného
dopaminu do striata se tak snižuje.
Substantia nigra se nachází v tzv. středním mozku – v horní části mozkového
kmene. Neurony v substantia nigra produkují dopamin a ten je transportován
pomocí axonů k buňkám na spodině
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mozkových hemisfér – tzv. bazálním
gangliím.
Oblast mozku, která přijímá dopamin
(a jím nesené informace), se neúčastní
přímo procesů myšlení, ale regulace pohybů. Tím se dostáváme k příznakům PD
a PS.
Mezi základní příznaky patří:
1. Klidový třes (pomalý, rytmický).
2. Bradykineza (povšechné zpomalení
pohybů).
3. Rigidita (ztuhnutí končetin).
4. Posturální dysfunkce (poruchy chůze
a rovnováhy).
Další příznaky jsou:
1. Stelwagův příznak (méně časté mrkání).
2. Hypomimie (snížení mimických pohybů).
3. Mikrografie (malé písmo).
4. Dysartie (porucha výslovnosti).
5. Šouravá chůze.
6. Seboroická dermatitida (mastná
kůže).
7. Pocit deprese, úzkosti, panické ataky
(až u poloviny pacientů).
8. Pocení (převážně na horní části
těla).
9. Zácpa.
10. Obtíže s močením.
11. Váhový úbytek.
12. Sexuální dysfunkce.
13. Poruchy spánku.
DATSCAN
Diagnostické radiofarmakum DaTSCAN
je chemicky Ioflupan (I 123 – lépe 123I,
T/2 13,2 hod.), jedná se o analogon kokainu, ale na rozdíl od něj má vyšší metabolickou stabilitu a vyšší vazebnou
afinitu k dopaminovým transportérům.
Přípravek je dodáván ve formě injekčního roztoku a tak je i podáván.
Ioflupan (I 123) 74 MBq/ml
Balení: 2.5 ml (185 MBq/ml)
5.0 ml (370 MBq/ml)
DaTSCAN se používá bez ředění, účinnost je prokázána mezi 111–185 MBq.
Obsah by neměl být ani nižší ani vyšší.
Injekce se podává v rozmezí 15–20 sekund (ne kratší dobu) intravenózně k mi-

nimalizaci možné bolesti v místě vpichu.
Za 3–6 hodin (u nás za 5 hodin) po aplikaci následuje samotné vyšetření.
Látka se rychle vylučuje z krve, po 5 minutách po aplikaci je podíl podané radioaktivity v krvi pouze 5%. Použitelnost
v 2,5 ml balení je 7 hodin od kalibrace,
v 5 ml balení 20 hodin od kalibrace. Látka se má uchovávat při teplotě ne vyšší
než 25°.
Interakce s jinými přípravky
Ioflupan se váže, jak už bylo řečeno na
dopaminové přenašeče, takže léčivé přípravky vázající se právě na tyto přenašeče by nepříznivě mohly ovlivnit diagnózu
DaTSCANem. Patří mezi ně: amfetamin,
benzotropin, kokain, mezindol, methylphenidat, phentermin, a jiné.
Dále se nepředpokládá, že antagonisté
dopaminu a antagonisté působící na
postsynaptické receptory by ovlivnily
zobrazení DaTSCANu, proto se v případě
potřeby nemusejí vysazovat.
Indikace k vyšetření
Přípravek je určen, jak už bylo řečeno,
k diagnostickým účelům. Jde o ověření
správné indikace léčby PS, PD z hlediska medicínského, ale i ekonomického,
protože samotná léčba L-dopou je velmi
finančně náročná. Finanční náklady jsou
významnější i oproti samotnému vyšetření Ioflupanem. Bylo prokázáno studiemi, že pro čtvrtinu pacientů léčených pro
PS, PD je léčba bez účinku.
Kontraindikace
U dětí a u mladistvých se vzhledem
k chybějícím údajům o bezpečnosti
a účinnosti vyšetření nedoporučuje.
Zásadní kontraindikací je těhotenství.
Radionuklidová vyšetření u těhotných
žen by způsobila radiační zátěž na plod.
Při podání 185 MBq Ioflupanu je absorbovaná dávka na dělohu 3,0 mGy. Dávka
přes 0,5 mGy je považována za rizikovou
pro plod. Dále samozřejmě hypersenzitivita na jakoukoliv látku z chemického
složení přípravku.
Dále se nedoporučuje provádět vyšetření v případech poškození jater a ledvin,
na zvážení je provedení vyšetření u pacientů trpících epilepsií.

Příprava pacienta
Před tímto vyšetřením je velmi důležité,
aby se zablokovala štítná žláza a tím se
minimalizovalo vychytávání radioaktivního iodu v ní.
U nás na oddělení se podávají dvě tablety Chlorigenu (___________) ráno v den
vyšetření.

ření lékař zrekonstruuje obrázky, aby
mohl vyhodnotit symetrické či asymetrické rozložení radiofarmaka. A tím tedy
potvrzení či vyloučení PS.
Normální zobrazení (vyloučen PS): dvě
symetrické oblasti tvaru půlměsíce
o stejné intenzitě (viz. obr. 1).
Abnormální zobrazení (potvrzen PS):

Normální zobrazení (vyloučen PS)

Abnormální zobrazení (potvrzen PS)

Přístrojové vybavení u nás na oddělení
Na našem oddělení používáme dvoudetektorovou digitální gama kameru pro
SPECT a celotělové zobrazení – NUCLINE
DH-V (firmy Mediso). Kamera je ideální
také pro planární statická i dynamická vyšetření. Lze k ní připojit EKG pro
hradlované planární i SPECT vyšetření.

oblasti mají asymetrické tvary (tvary půlměsíce se ztratí) nebo jsou symetrické,
ale s nestejnou intenzitou (viz. obr. 2).
Záznam scintigrafie mozku – DaTSCAN
pacient – muž, rok narození 1943 (není
lepší jen kolik roků?), deficit aktivity
je patrný v oblasti Thalamu/Putamen
oboustranně, více na straně pravé (viz.
obr. 3).

Technika vyšetření SPECT DaTSCAN
U vyšetření mozku je zapotřebí užití
kolimátoru HR…? s vysokou rozlišovací
schopností, při užití photopeaků energie 159 keV a energické okno +/- 10 %.
A nebo kolimátoru, který používáme
u nás, a to je kolimátor Fan Beam, který
je pro vyšetření mozku ideální, protože
nám umožní vytvoření velmi kvalitního
obrazu. Je to docíleno tím, že v jedné ose
se záření detekuje paralelním směrem,
kdežto v ose druhé je směr konvergentní.
Při vysoké rozlišovací schopnosti u kolimátoru je zapotřebí, aby radius rotace
byl 11–15 cm (max.).
Důležité je velmi přesné nastavení pacienta. Pacient leží na zádech. Hlavu má
uloženou ve speciálním držáku, kde je
zafixována, aby nedošlo k sebemenší
pohybové neostrosti. Kamera rotuje kolem hlavy pacienta. Následně po vyšet-

Od srpna 2006 do září 2009 bylo u nás
na ONM vyšetřeno 55 pacientů s podezřením na PS (PD). (tady by mohl být přehled po jednotlivých rocích…)

• U 58,2 % byla prokázána PD.
• U 38,2 % byl výsledek negativní.
• U 2 pacientů byl popsán nález ne
zcela přesvědčivý pro potvrzení
PD.
Malou nevýhodou tohoto vyšetření
je však jeho cena, která čítá přibližně
30 tisíc Kč
+ a co event. se zmínit také o možnosti využití pro diagnostiku demence DLB
(dementia Lewy bodies) a odlišení od
Alzheimera…
Lenka Svatková, DiS.
Eva Cynybulková DiS.
oddělení nukleární medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
Seznam literatury:
1. www.sanquis.cz
2. www.desitin.cz
3. www.gehealthcare.com
4. The truth behind the mask,
Amersham health, July 2000
5. DaTSCAN 74 MBq/ml – injekční
roztok, informace pro lékaře, Amersham Health

Záznam scintigrafie mozku – DaTSCAN
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Příprava pacienta před kolonoskopickým vyšetřením

Kolonoskopie se stala v současnosti optimální diagnostickou a terapeutickou
metodou pro vyšetření tlustého střeva.
Kromě možnosti včasné a přesné diagnózy umožňuje i terapeutické zákroky.
Jestliže původní představa o počtu výkonů v roce 1968, kdy byla metoda představena na I. endoskopickém kongresu
v Praze, byla 200 až 300 vyšetření na
100 000 obyvatel, jsou dnešní počty daleko vyšší. Uvádí se okolo 2000 až 3000
vyšetření na 100 000 obyvatel.
Tento velký počet výkonů představuje
zvýšené nároky na zdravotníky, na jejich komunikaci s pacienty, manažerské
schopnosti v organizaci práce na endoskopických sálech a v neposlední řadě
i ekonomickou náročnost na vlastní vyšetřovací techniku a způsob přípravy pacienta.
Dá se říci, že vyšetření a příprava k vyšetření musí být „ušita na míru“. Příprava
pacienta k vyšetření musí být individualizována podle věku, celkového stavu,
event. vedlejších onemocnění (diabetes mellitus, stav po infarktu myokardu,
oběhové a renální selhávání, Ci hepatis
s ascitem atd.) podle předpokládané diagnózy resp. výkonu, podle ochoty spolupracovat, podle znalosti o průběhu
předchozích vyšetření a přípravy (např.
špatná compliance k pití vyprazdňovacích roztoků).
Ve farmakologické anamnéze nesmí chybět informace o antiagregantiích: Anopyrinu, Ticlopidinu (Tagren), Klopidogrelu
(Plavix), které by měly být vysazeny minimálně 5–7 dní před terapeutickým výkonem. Totéž platí o antikoagulanciích:
Pelentanu nebo Warfarinu, které je nutno
vysadit 3 dny před výkonem, normalizovat INR a nahradit heparinem. Polypektomii je možno provést za 4 hodiny po
přerušení terapie heparinem.
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Z výše uvedených skutečností vyplývá
důležitost pozice lékaře nebo zdravotní sestry v přijímací kanceláři či recepci
zdravotnického zařízení.
Také pacient-diabetik si zasluhuje zvláštní pozornost a naplánování výkonu na
ranní dobu tak, aby nedošlo k závažné
metabolické dekompenzaci diabetu. Organizování výkonů u dětských pacientů
by mělo být provedeno tak, aby se vyšetření nestalo pro malého pacienta negativním zážitkem.
V organizaci a provedení výkonu je nutné předvídat i obtížnost výkonu, časovou
náročnost, technické vybavení, přítomnost zkušeného endoskopisty znalého
možností endoskopické terapie.
Před vyšetřením je nutno získat od pacienta informovaný souhlas s výkonem.
Nejde jen o nezbytný legislativní úkon ale
o důležitou součást navázání spolupráce
s vyšetřovaným a jeho psychologickou
přípravu na výkon.
Současné endoskopické techniky dokáží
zobrazit slizniční povrch do mikroskopických detailů. Ale úspěch a výtěžnost
těchto metod závisí na dokonalosti přípravy. Podle velkých studií CORI a EPAGE
má stále až čtvrtina kolonoskopických
vyšetření nedostatečnou přípravu. Z pohledu pacienta je příprava před výkonem
nejméně příjemnou součástí kolonoskopie! Proto jsou hledány stále nové metody očisty střeva.
Příprava vyšetřovaného ke kolonoskopii
má celkem všeobecně přijímaná pravidla, která je však nutno individualizovat dle věku a stavu nemocného, podle
ochoty ke spolupráci, dle komplikujících
onemocnění a jejich terapie.
Ke standardní přípravě patří vysvětlení
dietního režimu před výkonem. Doporučujeme 3 dny před výkonem vyloučit
zbytkovou stravu, potraviny s nestravitelnými zbytky (celozrnné pečivo, zeleninu a ovoce se slupkami a zrnky, okurky,
hrozny, kiwi atd.). V případě obstipace je
vhodné prodloužit tento dietní režim až
na 7 dní a poslední 2–3 dny mít jen tekutou stravu. Tři dny před vyšetřením je
nutné vysadit obstipancia, kalciové preparáty, pacienti používajících preparáty
s obsahem železa by tyto léky měli vysa-

dit týden před vyšetřením. Organické preparáty železa vedou k černému zbarvení
stolice, která je výrazně viskozní a zhoršuje dokonalost vyprázdnění. Posledních
24 hodin by měla být preferována tekutá
strava a zdůrazněn pacientovi pitný režim
zlepšující efekt střevní očisty a snižující
riziko komplikací z přípravy.
Na přípravu střeva existuje množství preparátů k jeho vyprázdnění, ale žádný není
ideální pro všechny nemocné! Původní
přípravy byly založeny na dlouhodobém
omezení příjmu potravy, projímadlech
a nálevech. Tento způsob vedl k prohloubení malnutrice a možnosti vzniku iontové nerovnováhy i iritace sliznice střeva.
V roce 1980 Davis a spol. zavedli do přípravy osmoticky vyvážený nevstřebatelný
roztok polyethylen glykolu-PEG, makrogol, který je v přípravě standardně podáván v množství 4 litrů den před vyšetřením nebo rozděleně 3 litry odpoledne
před vyšetřením a 1 litr brzy ráno cca 4
hodiny před výkonem. Na našem trhu je
dostupný pod firemním názvem Fortrans.
Později se začaly v přípravě používat hyperosmolární roztoky fosfátu sodného,
které jsou lépe tolerovány svým menším
objemem, nižší pěnivostí a snadnější přípravou. Kvalita očisty střeva u obou těchto postupů je přibližně stejná.
Přestože výše uvedené metody se staly
jakýmsi zlatým standardem v přípravě
ke kolonoskopii, řada pracovišť používá
i jiná laxantiva např. magnesium citrát,
nebo 20–40% Mg S04 (250 ml večer před
vyšetřením) v kombinaci s klysmaty těsně
před vyšetřením ve 30 minutovém nálevu čisté teplé vody (tzv. pulsní rektální
nálev). Dále jsou používány preparáty
kombinované s bisacodylem, sennou,
laktulosou či pikosulfátem např. preparáty Movicol, Moviprep.
V přípravě je nutno se vyvarovat roztoků
s obsahem manitolu, sorbitolu a podobných špatně vstřebatelných sacharidů,
u kterých je riziko kolonického výbuchu.
Musíme na toto riziko pamatovat při kolonoskopii prováděné časně po CT enterografii nebo MR enteroklyse, kde je
manitol používán! Ze stejného důvodu je
vhodné pacienty před argon-plasma koagulací nebo před polypectomii při sig-

tlustého střeva –způsoby, rizika a jejich prevence
moidoskopii připravit klasickou perorální
laváží. Není vhodné v těchto případech
používat přípravek Yal, který je hypertonickým roztokem sorbitolu a docusatu!
Ideální příprava by měla zabezpečit dokonalou očistu střevní sliznice, bez sekundárních arteficielních změn, neměla
by pacienta ohrozit vodní a minerálovou
dysbalancí, neměla by být příliš nepříjemná, drahá a dlouhá.
Na našich pracovištích se považují za
optimální perorální roztoky na bázi polyetylenglykolu (makrogol) – přípravek
Fortrans nebo fosfátové soli, které jsou
zatím v ČR dostupné pouze v magistraliter podobě. Od prvního sdělení v časopise v roce 1992 na našich pracovištích
získaly velkou oblibu vzhledem k ceně
přípravy a snadnému vypití potřebného
roztoku. Zatímco makrogol je nevstřebatelný roztok bez vlivu na sekreci střeva,
je relativně bezpečný, jeho nevýhodou
je nutnost vypití v krátkém časovém intervalu většího množství nepříliš chutné
tekutiny. Jeho kontraindikací je obstrukce střeva, perforace traktu, toxické megakolon nebo těžká aktivní kolitida. Lepší
tolerance a lepší kvalita přípravy je udávána při použití fosfátových roztoků p.o.
Je to dáno menším množstvím hyperosmolárního roztoku, jehož složení uvádí
tabulka č. 1.
Složení jedné dávky fosfátové soli (dle
přípravku Fleet Phospho-soda) ve 45 ml
k p.o. podání
tabulka č. 1.
NAHPO4.12 H20 (Natrium
hydrogenfosfát dodekahydrát)

21,6

NAH2PO4.2 H20 (Natrium
dihydrogenfosfát dihydrát)

8,1

Aqua destilata ad (v ml)

45

Princip očisty střeva je založen na osmotickém tlaku Na-fosfátu, který nasává
vodu z plasmy do střevního lumen. 45 ml
fosfátového roztoku uvedeného složení je
naředěno stejným množstvím vody a pacient takto připravený roztok vypije mezi
18–19 hodinou den před vyšetřením.
Druhá dávka tohoto roztoku je v množství 15 ml–45 ml znovu naředěna stejným množství vody a podána ráno v den

vyšetření 4–6 hodin před plánovaným
výkonem. Maximální celková dávka Na
fosfátu by neměla nikdy překročit 90 ml
roztoku! Při každém podání Na-fosfátu by
měl být zajištěn a pacientovy zdůrazněn
okamžitý příjem minimálně 1 litru tekutiny! Zároveň je nutno dbát aby během
přípravy pacient vypil dalších cca 250 ml
tekutiny každou hodinu (je vhodné již
6 hodin před prvním podáním fosfátu
popíjet minimálně 250 ml tekutiny a po
ukončení kolonoskopie vypít ještě dalších 1500 ml tekutiny během dne). Dobře
hydratovaný pacient se cítí lépe, dobře
toleruje přípravu i vlastní výkon, ale především je u něj sníženo riziko komplikací
vlastní přípravy!
Základní kontraindikací podání fosfátových solí je u pacientů s renální insuficiencí, závažným kardiálním selháním
a pokročilým jaterním onemocněním
s ascitem. Dále podání u dětí do 15 let
věku, těhotných žen a starších nemocných nad 60 let věku s komplikujícími
chorobami ledvinnými (nefrolithiasa,
uroinfekce, která alkalizací moče zvyšuje riziko tvorby nefrolithiasy) – diabetiků
vyššího věku, kde ani normální hodnota
kreatininu nevylučuje poruchu perfuze
ledvin, která může způsobit vznik fosfátové nefropatie. Fosfátová nefropatie
se projevuje jako akutní renální selhání s minimální proteinurií a normálním
močovým sedimentem, často zůstává
dlouho nerozpoznána, nebo je pokles
renálních funkcí dlouhodobý vedoucí až
do chronického dialyzačního programu.
Souvislost s předcházejícím kolonoskopickým výkonem lze obtížně prokázat,
málo se na toto onemocnění myslí a proto je referováno spíše sporadicky!
Vysoce rizikoví jsou pacienti dehydratovaní, při terapii ACE inhibitory, sartany,
diuretiky, nesteridními antirevmatiky, při
podávání kalciových preparátů, D vitamínu a bifosfonátů. U pacientů ve zvýšeném riziku je vhodnější použít makrogol,
kde výskyt nefropathie z poruchy perfuse
je výrazně nižší. Prevence těchto komplikací je v dokonalé anamneze před vlastní
přípravou se zaměřením na riziková onemocnění a léky (viz. tabulka č. 2).

Kontraindikace a rizikové skupiny pro
podání fosfátových solí při přípravě ke
kolonoskopii
tabulka č. 2
Kontraindikace:
1.

Děti do 15 let věku

2.

Těhotné ženy

3.

Pacienti s onemocněním ledvin
se sníženými renálními funkcemi
nebo renální insuficiencí i v dialyzačním programu
Rizikové skupiny:

4.

Osoby starší 60 let

5.

Pacienti s jaterním selháním, především jaterní cirhóza s ascitem

6.

Pacienti s těžkou městnanou
srdeční slabostí

7.

Nemocní s preexistující s minerálovou a vodní dysbalancí, především
dehydratací

8.

Rizikový je pacient s anamnézou
nefrolithiazy

9.

Rizikový je pacient s hyperparathyreozou nebo jinou příčinou hypercalcemie (např. sarkoidózou)

10.

Pacienti s těžkým organickým
střevním onemocněním, s megakolon, s těžkou dysmotilitou tračníku

Zároveň je nutno dodržet maximální dávky fosfátů (90 ml) a tuto zásadně nepřekračovat – v případě rizika raději zvolit
jiný mechanismus přípravy.
I při používání standardní přípravy se
setkáme s pacienty obtížně připravitelnými. Jde o pacienty s chronickou obstipací a abusem projímadel. V těchto
případech jsou lepší efekty s podáváním
natrium fosfátu do celkové dávky 90 ml,
event. před vlastním vyšetřením podat
tzv. pulsní rektální nálev (30 minutový
nálev čisté teplé vody) nebo fosfátový
roztok per rectum v nálevu. Tyto rektální
nálevy nejsou vhodné pro děti do 2 let
věku. Je možná i příprava v kombinaci
s Laktulosou 30 ml – 48 hodin a 24 hodin
před vyšetřením a fosfátové klysma před
výkonem (tabulka č. 3).
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Složení fosfátového klyzmatu (fosfátové „procto klyzma“) dle přípravku Fleet
enema
tabulka č. 3
Natrium dihydrogen
phosphoricum

30,32

Natrium hydrogen
phosphoricum

12,00

Aqua destilata ad

200,00

Účinnost a lepší toleranci přípravy lze
dosáhnout přidáním prokinetik (např.
Cerucal nebo itoprid-Ganaton), které
zlepší toleranci příjmu většího množství
tekutin.
Při neúspěchu přípravy je vhodné se zaměřit na techniku přípravy pacienta, zda
přečetl a porozuměl návodu, zda je schopen příjmu většího objemu tekutin, zda
nezačal s přípravou příliš pozdě. Je rovněž nutné pacientům zdůraznit nutnost
vysazení obstipantií, tricyklických antidepresiv a kalciových preparátů způsobujících poruchu evakuace střeva. Je nutné si
uvědomit, že hospitalizace predisponuje
k horší přípravě, stejně tak predisponuje
mužské pohlaví, pacienti po cévní mozkové příhodě, s demencí nebo cirhosou
hepatis s ascitem.
Obtížnou situací při přípravě pacienta je
diagnostika akutního krvácení z nižších
partii gastrointestinálního traktu pomocí
emergentní kolonoskopie. Původně se
vyšetření provádělo bez přípravy, ale výsledky nebyly dobré.
V současnosti lze pacienta i při urgentní
situaci připravit perorální laváží časně po
hemodynamické stabilizaci. Lze použít
nasogastrickou sondu zavedenou původně k odsávání žaludečního obsahu. Na
zahájení přípravy lze podat první dávku
laváže již při vyšetření gastroskopem
přes bioptický kanál do oblasti retrobulbární.
K přípravě se používají roztoky polyetylenglykolu (Fortrans) v dávce 1000 ml
každých 35–45 minut až do doby, kdy
odchází konečníkem čirá nebo narůžovělá tekutina. Adekvátní přípravy lze tak
dosáhnout za 3–5 hodin při použití 5–8
litrů roztoku. Výhodou takovéhoto postupu je možnost včasné diagnózy již na mo-

nitorovaném lůžku akutní jednotky a provedení eventuální okamžité terapeutické
intervence. Tento způsob přípravy nezvyšuje riziko opětovného krvácení nebo
ovlivnění stability vytvořených koagul.
Příprava dětských pacientů před kolonoskopickým vyšetřením je stejně důležitá
jako u dospělých. Existují různé alternativní způsoby, ale základní principy zůstávají stejné.
1. Tekutá strava 1–2 dny před vyšetřením (event. laxantiva ráno a večer
před vyšetřením).
2. Perorální příprava laváží je možná
pouze polyethylenglykolem-makrogolem, vzhledem ke kontraindikaci
fosfátových roztoků do 15 let věku
dítěte.
3. Množství laváže se řídí věkem dítěte,
nebo ještě lépe jeho hmotností (viz
tabulka č. 4).
Množství a rychlost podání isoosmotického lavážního roztoku (Golytely) u dětí
tabulka č. 4
Hmotnost
v kg

Počet ml
roztoku
Golytely za
10 min. do
dosažení čiré
stolice

Maximální
dávka
celkem
v ml

do 10 kg

80

1100

10–20 kg

100

1600

20–30 kg

140

2200

30–40 kg

180

2900

40–50 kg

200

3200

nad 50 kg

240

4000

4. Pokud není dosaženo čirého roztoku
z konečníku, je možno podat i klyzmata.
5. U kojených dětí je možno použít k přípravě čiré tekutiny 12–24 hodin před
vyšetřením, případně doplnit přípravu malým klyzmatem.
6. Nausea nebo zvracení při přípravě je
možno ovlivnit podáním metoclopramidu (Cerucal) u dětí nad 6 let věku
1/2–1 tabl. před zahájením přípravy.
Ke komplexní přípravě před kolonoskopickým výkonem u vysoce rizikových pacientů s možností vzniku bakteriální en-

dokarditidy patří i antibiotická profylaxe.
Tuto skupinu pacientů tvoří:
1. nemocní s umělými chlopenními náhradami,
2. osoby s infekční endokarditidou
v anamnéze,
3. pacienti s cyanotickými vrozenými
vadami, které nebyly operovány nebo
byly vytvořeny paliativní spojky,
4. vrozené srdeční vady chirurgicky ošetřené pomocí implantátu umělého materiálu po dobu 6 měsíců po výkonu,
5. vrozené srdeční vady, které nebyly
kompletně chirurgicky vyřešeny a reziduální defekt přiléhá k umělému
implantovanému materiálu u defektu
septa síní nebo komor,
6. nemocní po transplantaci srdce,
7. zvláštní skupinu tvoří neutropeničtí
pacienti,
8. zvýšené riziko přestavují i pacienti
s cirhosou a ascitem.
V současnosti se uvádí, že všechny výkony v digestivní endoskopii mají přibližně
stejné riziko bakteriemie. Při kolonoskopii se uvádí 2–9% riziko.
ZÁVĚR
Současné moderní endoskopické techniky umožňují rychlou a dokonalou diagnostiku a terapii onemocnění trávicí
trubice. Tato vyšetření jsou založena na
spolupráci s pacientem a jeho dokonalé
přípravě.
Při rozhodování o způsobu přípravy je
nutné dodržovat zásadní kontraindikace
lékových přípravků především fosfátových roztoků a jejich maximální dávky
s ohledem na věk a přidružená onemocnění vyšetřovaného.
Špatná příprava způsobí neúplné vyšetření, nižší výtěžnost metody (např. chybné posouzení rizikového nálezu), zvyšuje
riziko komplikací vlastního výkonu, prodlužuje dobu vyšetření nebo dokonce
vede k nutnosti vyšetření opakovat. To
vše má za následek zvýšení finančních
nákladů, diskreditaci metody, ale především ovlivnění osudu pacienta.
Jana Šteflová
vrchní sestra Interny II.

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a.s. k uveřejnění příspěvků
a zajímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Neváhejte a napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., e-mail: infolistykz@kzcr.eu,
tel.: 477 112 030, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,
tel.: 474 447 395.

