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Kazuistika
• Tato případová kazuistika popisuje náhlý vznik

kompartment syndromu pravé ruky a předloktí u
pacientky důchodového věku po prodělaném AIM s
intervencí přes radiální tepnu. Mapuje průběh vzniku
tohoto akutního stavu, jeho řešení pomocí akutní
fasciotomie a následný průběh hospitalizace, hojení a
rehabilitaci pacientky.



Compartment syndrom
je soubor příznaků vznikající při zvýšení tlaku v uzavřeném anatomickém 
prostoru (kompartmentu), což vede k vaskulárním okluzím působícím 
lokální ischemii.

klinické příznaky
bolesti, periferní nervové poruchy,edém periferie (prsty), změna barvy a 
omezená hybnost, později edém celé končetiny, porucha motorických 
funkcí, posledním stupněm je necitlivost a afunkce celé postižené oblasti a 
rozvoj celkových ischemických svalových příznaků, které mohou vést k 
systémovým příznakům, myoglobinurickému selhání ledvin a ke smrti.

léčba
terapie spočívá ve snížení tkáňového tlaku před tím, než dojde k 
ireverzibilním ischemickým změnám (přibližně do 6 hodin):

• odstranění všech možných vyvolávajících příčin
• včasné provedení fasciotomie
• podpůrná farmakoterapie (antiinfektiva, antiedematózní léčba, 

enzymoterapie, vazodilatancia, analgetika, antiflogistika, antihistaminika)



Průběh hospitalizace 1. den
• Dne 28.8.2013 byla přeložena z LDN Klokočov 81 letá

pacientka, kde byla hospitalizována v rámci RHB pobytu po
fraktuře bimall. cruris. l. sin 8/2013.

• K nám přivezena RZP cestou UP rovnou na AG linku pro
bolesti na hrudi s následně diagnostikovaným STEMI spodní
stěny. Provedena SKG s dPCI ACD, dále významná stenóza
RCx, t.č. ke konzervativnímu postupu.

• Výkon byl proveden přes a. radialis. l. dx. (sheath ex již na
AG lince, přiložen Tr-band). Po výkonu pacientka stabilní,
přijatá na Koronární JIP k observaci téhož dne v 11:05.



Průběh hospitalizace 1. den
• Při příjmu na JIP se již cítí dobře, bez bolesti na hrudi, bez

dušnosti

• Odebrána anamnéza lékařem i sestrou, zajištěná monitorace
EKG, TK, pulzu, místa vpichu po zavedeném sheathu v

• a.radialis.l.dx, GCS, SpO2, hodinové diurésy, odebrán
screeaning odběrů a podána medikace dle ordinace lékaře

• Tr-band z místa punkce odstraněn standardně po 4 hodinách
komprese ve 14:50 (hodinu po nasazení odsáto 5ml vzduchu),
naložena kompresivní bandáž. Stav místa punkce sledujeme.

• V 15:45 náhle postupně se zvětšující hematom v místě punkce
a. radial., po odstranění komprese krvácení. Ihned kontaktován
chirurg pro podezření na kompartment syndrom



Průběh hospitalizace 1. den
• V 17 hodin mírná komprese sterilním krytím v místě punkce

dle doporučení chirurga, patrný otok předloktí, hematom, prsty
hýbat může ale citlivost je malá, bolest hodnocena pacientkou
VAS 2-3, podána analgetika dle ordinace lékaře

• V 18 hodin nasazena kontinuální infuze opioidních analgetik
pro vystupňování bolestí

• Ve 21:50 kompartment syndrom PHK, ztráta citlivosti ruky,
ztráta motoriky. I přes proběhlý AIM přistoupeno v režii
chirurga k akutní fasciotomii ve snaze zachránit předloktí
PHK. Hybnost okamžitě zlepšena, stejně tak prokrvení
periférie. Výplach H2O2 a následně přiloženy persterilové
záložky a nadvázáno. Krátce po výkonu však hypotenze,
krvácení, objednány 6 x ERY masa a 2 TU mražené plasmy,
nutnost nasazení vazopresorické podpory.



• Ve 23 hodin stále hypotenze, bolesti, významné
krvácení, hypovolemický šok, EKG bez progrese.

• Během noci podány 6x ERY masa a 2x mražená
plasma. Po celou dobu vysoké dávky vazpopresorů,
volumoresuscitace krystaloidy, do rána intenzivní
monitoring a časté převazování silně krvácející
fasciotomie…stav kritický až do rána.



2.den hospitalizace
• Převaz fasciotomiie v režii chirurga, kde nález: fasciotomie 

bez známek krvácení, předloktí s odeznívajícím otokem, 
kůže s drobnými bulami, prosvítající hematom. 
Převazováno 2 promilovým Persterilem a krytím.

• Prozatím stále nutnost vazopresorické podpory, kontinuálně
stále kapou opioidní analgetika, bez bolestí

• Během dopoledne u pacientky zajištěn CŽK k aplikací
vazopresorů, nutnosti odběrů, měření CVP, realimentaci
parenterální výživou s myšlenkou podpory hojících se
procesů. Během odpoledne vazopresory vysazeny, nízké CVP
zajištěno infúzní terapii, podpora diurésy bolusově diuretiky
…stav již stabilizovaný až do rána.



3.den hospitalizace

• V laboratoři anémie s Hb 84, podána 4x ERY masa, pro
výrazně pozitivní bilanci a poslechové známky městnání
v MO podány bolusově diuretika. Pacientka již schopná per os
příjmu, proto parenterální výživa vysazena.

• Převaz opět v režii chirurga: lokálně otok prstů a dorsa
ruky, citlivost a hybnost zachována. Fasciotomie klidné,
ale zatím bez indikace k resetuře vzhledem k otoku. Převaz
2 promilovým Persteriem a krytím.



1. den po fasciotomii 2. den p fasciotomii



4. – 5. den hospitalizace
• Hb již v normě, pro poslechové městnání opět

bolusově diuretika s monitorací hodinové diurésy.

• Nález při převazu chirurgem: prsty teplé, hybné,
citlivé, fasciotomie klidné, bez povlaků, v okolí
hematom kůže s podkožím, papírová trhající se
kůže. Převaz Persterilem a krytím s Inadie.



4. den po fasciotomii 5. den po fasciotomii



6. den hospitalizace
• Vysazeny kontinuálně

opioidní analgetika, jinak
stav stejný

• Nález chirurgem: hybnost
prstů dobrá, bez otoků,
očista spodin, nutný opich
krvácející žíly ulnárně,
dále bez krvácení, otok
předloktí výrazně zlepšen,
přistoupeno ke sblížení
kožních okrajů, převaz
s inadie a fyziologickým
roztokem.



7. den hospitalizace
• KP kompenzovaná, beze 

změn

• Nález chirurgem: pacientka 
indikována k uvolnění 
okrajů a resutuře v lokální 
anestezii na chirurgickém 
sále. 

• V odpoledních hodinách 
provedena resutura 
fasciotomií. Ránu možno 
sprchovat vlažnou vodou, 
převaz 2x denně 
s Betadine.



8. – 13 den hospitalizace
• 8. den ex CŽK , KP kompenzovaná po celý zbytek

hospitalizace na JIP, postupná rehabilitace, převazy
resutury 2 x denně Betadinou a krytím.

• 13. den pacientka přeložena na standardní oddělění.

• Na oddělení pacientka stabilní, bez větší bolestivosti,
stehy na PHK extrahovány týden po přeložení z JIP.
Rána po sutuře klidná, hojí se per primam, bez
známek infektu. 19.9.2013 pacientka přeložena po
předchozí domluvě k dolečéní a rehabilitaci zpět do
LDN Klokočov.



před extrakcí stehů před překladem do LDN



Závěr
Výhody radiálních přístupů:
• snadné dosažení hemostázy
• ideální pro ambulantní provoz
• okamžitá mobilita pacienta
• preference samotnými pacienty

Nevýhody radiálních přístupů
• obtížnější punkce
• nelze vyšetřit všechny věnčité tepny
• menší kalibr tepny
• výrazné spasmy či vinutí tepny

Od ledna 2013 - září 2013 se provedlo 1964 výkonů a z toho 1703 přes 
radiální přístup.



Děkuji za pozornost


