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Drenážní operace mozkomíšního moku 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o drenážních operacích mozkomíšního 
moku.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je drenáž mozkomíšního moku: 
Drenáž mozkomíšního moku je zákrok, který řeší dočasně nebo trvale odvádění 
mozkomíšního moku z mozku.  
Spektrum operací užívaných v léčbě hydrocefalu je poměrně široké a závisí na tom, zda se 
jedná o hydrocefalus obstrukční či komunikující. U obstrukčních hydrocefalů je vždy první 
snahou odstranění překážky (obstrukce), není-li to možné, následuje dočasná nebo trvalá 
drenáž s použitím širokého výběru drenážních systémů. 
Dočasné drenáže slouží k zvládnutí především akutních stavů, které mohou být tímto 
způsobem i definitivně vyřešeny, v ostatních případech následuje indikace drenáže trvalé.  
Principem trvalých drenážních operací je vytvoření zkratu, který zabezpečuje odvádění 
mozkomíšního moku z míst s patologicky zvýšeným množstvím tekutiny do míst, kde je 
možná resorpce mozkomíšního moku.   

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem drenážních operací mozkomíšního moku je nadměrné hromadění 
mozkomíšního moku v nitrolebí, zpravidla v mozkových komorách, při hydrocefalu nebo 
cystách mozku. Vzniká v důsledku narušené rovnováhy mezi tvorbou a resorpcí 
mozkomíšního moku anebo v důsledku překážky narušující fyziologickou cirkulaci. 
Projevuje se zvětšením komorového systému mozku a trvalými či přechodnými příznaky 
nitrolebeční hypertenze, např. poruchou vědomí (kvalitativní i kvantitativní), zvracením, 
bolestí hlavy, u dětí nárůstem obvodu hlavičky, vyklenováním velké fontanely, poruchou 
paměti, močovou inkontinencí, poruchou rovnováhy a chůze. Neléčený hydrocefalus může 
vést až ke smrti. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   
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Základní typy drenážních opera čních výkon ů v léčbě hydrocefalu: 
Dočasné drenáže: 

• zevní komorová drenáž (ZKD): slouží k rychlému řešení akutních forem hydrocefalu 
vzniklého z různých příčin. Komorový mozkomíšní mok je z postranní komory 
nedominantní hemisféry odváděn do rezervoáru. Jde o řešení dočasné, které někdy 
může zvládnout onemocnění trvale anebo vytváří podmínky pro uplatnění dalších 
chirurgických postupů. 

• zevní lumbální drenáž (ZLD): využívá se za předpokladu přítomnosti komunikujícího 
hydrocefalu, mozkomíšní mok je drénován z oblasti bederní páteře a odváděn 
do rezervoáru  

• ventrikulosubgaleální drenáž: mozkomíšní mok je odváděn z postranní komory 
nedominantní hemisféry do kapsy vytvořené v subgaleálním prostoru hlavy, kde 
dochází k jeho resorpci anebo může být evakuován punkcí 
 

Trvalé drenáže: 

• ventrikuloperitoneální drenáž (VP): mozkomíšní mok je odváděn z postranní komory 
do dutiny peritoneální (břišní) 

• ventrikuloatrální drenáž (VA): mozkomíšní mok je odváděn z postranní komory 
nedominantní hemisféry do pravé srdeční síně přes žilní systém 

• lumboperitoneální drenáž (LP): mozkomíšní mok je odváděn ze spinálního 
subarachnoidálního prostoru do dutiny peritoneální 

• ventrikulocisternální drenáž (Torkildsenova): je implantován katétr spojující 
postranní komoru s cisternou cerebellomedulární (mezi mozečkem a prodlouženou 
míchou) 

• cystoperitoneální nebo subduroperitoneální drenáže: drénují obsah cyst nebo 
subdurálních prostorů, většinou do dutiny břišní 

 
U trvalých drenážních výkonů je odtok mozkomíšního moku kontrolován jednocestným 
ventilem, který je zařazen do drenážního systému. Celý systém je veden v podkoží. 
Používané ventily mají různé přednastavené hodnoty otevíracího tlaku. V hrubých rysech 
je lze dělit na nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké. Lze použít i programovatelné ventily 
s měnlivým otevíracím tlakem. U většiny typů drenáží bývá jejich součástí i rezervoár, což 
je komůrka polokulovitého tvaru, která je hmatná v podkoží a slouží k diagnostickým nebo 
léčebným účelům. V případě potřeby lze z této komůrky odebrat likvor (mozkomíšní mok) 
injekční jehlou punkcí přes kůži.  

Jaký je režim pacienta p řed výkonem: 
Operace je provedena v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační 
vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pacientovi jsou před výkonem vysazeny léky, 
které mohou snižovat krevní srážlivost. Večer před plánovaným výkonem je pacient 
vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podáno antibiotikum a dle 
doporučení anesteziologa premedikace k zamezení nežádoucích stresových reakcí 
a bezpečnému uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava zahrnuje i zajištění 
žilního přístupu. Pacienti s cukrovkou užívající léky jsou v den operace převedeni 
na podkožně aplikovaný krátkodobě působící inzulín. Dolní končetiny jsou ošetřeny 
elastickou bandáží nebo elastickými punčochami jako prevence vzniku trombembolické 
příhody. 
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Jaký je postup p ři provád ění výkonu: 
Místo zavedení se může lišit podle zvoleného typu drenáže. Nejčastěji je to oblast vlasaté 
části hlavy na straně nedominantní hemisféry v čelní oblasti. Zde je veden krátký kožní řez 
až na kost, následuje návrt kosti a protětí tvrdé pleny. Centrální část drénu je pak zavedena 
do postranní komory přes mozkovou tkáň nebo do prostoru pod tvrdou plenu mozkovou 
nebo do cysty. Periferní část drenáže, jejíž součástí bývá ventil a rezervoár, je podkožím 
nebo žilním systémem svedena do dutiny břišní nebo srdeční předsíně. Při provedení 
lumboperitoneální drenáže je centrální část katetru zavedená do subarachnoidálního 
prostoru spinálního kanálu v oblasti bederní páteře.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
• selhání drenáže – malfunkce, která může být zapříčiněna jejím rozpojením, 

zalomením, uzavřením krevní sraženinou nebo biologickým materiálem, chybným 
zavedením periferní části do podkoží nebo do jizevnaté tkáně se srůsty v dutině břišní  

• selhání funkce ventilu – pacient se musí vyvarovat vlivu působení zdrojů 
magnetického pole (například magnety, elektromotorky apod.) 

• infekce – v centrální části může způsobit zánět mozku či mozkových obalů, v periferní 
části pak zánět břišní dutiny či endokardu srdce 

• následkem nadměrné drenáže může dojít ke kolapsu mozku s přetržením 
přemosťujících žil s rizikem vzniku mozkového krvácení  

• epilepsie může vzniknout v důsledku dráždění mozkové kůry v místě zavedení katetru 
nebo jako projev krvácení 

• místní komplikace – prosakování mozkomíšního moku, vznik proleženiny 
nad drenáží a ventilem, nesnášenlivost cizorodého materiálu 

• ve vzácných případech může vést náhlé selhání drenáže a rychlý vzestup nitrolebního 
tlaku ke smrti stejně jako masivní krvácení do mozkových komor, které rovněž může 
vést ke smrti pacienta 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci je vyžadován klid na lůžku. Další režim se odvíjí od aktuálního neurologického 
stavu pacienta. Pokud to klinický stav pacienta umožňuje, druhý pooperační den je 
zkoušeno šetrné vstávání z lůžka, pacient je stále sledován a jsou průběžně hodnoceny 
subjektivní potíže a objektivní neurologický nález. V případě normálního pooperačního 
průběhu je pacient propuštěn do domácího ošetření nebo na přechodnou dobu přeložen 
ke sledování na spádové neurologické oddělení.  
Po propuštění je pacient v pravidelných intervalech kontrolován v neurologické 
a neurochirurgické ambulanci. Při nekomplikovaném pooperačním průběhu je s odstupem 
3 měsíců od operace provedeno vyšetření mozku magnetickou rezonancí (MR) nebo 
počítačovým tomografem (CT).  
U programovatelných ventilů je nutno před stykem se zdrojem magnetického pole 
zkontrolovat nastavení otevíracího tlaku. Další kontroly se odvíjejí na základě typu a příčin 
hydrocefalu a podle klinického stavu pacienta. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Některé typy hydrocefalu, zejména obstrukční, lze řešit endoskopickou operací, méně 
úspěšná bývá při poruchách resorpce. 

• endoskopická ventrikulostomie třetí komory: spočívá v provedení fenestrace 
(okénka) do spodiny třetí komory 

• endoskopická plastika akveduktu: obnovení průchodnosti akveduktu (komplikace 
a rizika jsou stejná, jako je uvedeno výše) 
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Prohlašuji, že mi byl náležit ě objasn ěn důvod, p ředpokládaný prosp ěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plán ovaného výkonu. Byly mi 
vysv ětleny možné alternativy v četně jejich komplikací a zdravotní d ůsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. M ěl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co m ě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a ) 
jsem vysv ětlení, kterému jsem porozum ěl(a). Léka řem jsem byl(a) pou čen(a) 
o možnosti  sv ůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Sv ůj souhlas vyjád řil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
      

 


