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Úvod: Cévní onemocnění mozku patři mezi závažné choroby vyspělých zemí s
vysokou morbiditou, mortalitou a invaliditou. Zhruba jedna třetina postižených
do 3 týdnů umírá a jedna třetina zůstává těžce či plně invalidní. Více než 85%
cévních mozkových příhod je ischemického původu. 1 přes pokroky medicíny se
však terapeutická úspěšnost významně nelepší, proto je největší úsilí zaměřeno
do sféry preventivní. Zde je důležité včasné rozpoznání hrozícího selhání
mozkové cévní cirkulace. Jednou z možností je vyšetření cerebrovaskulární
rezervy různými metodami.
Metoda: Na našem pracovišti provádíme vyšetření cerebrovaskulární rezervy
pomocí Diamoxu. U každého pacienta provádíme vždy dvě vyšetření regionální
perfuse mozku. Nejprve provedeme vyšetření obvyklým způsobem pomocí
99mTc HMPAO technikou SPÉCT s kolimátorem fanbeam. S týdenním
odstupem provedeme zátěžové vyšetření, kdy aplikujeme 99mTc HMPAO 20
minut po intravenosním podání 1 g Diamoxu Diamox může mít řadu
nežádoucích účinků, zejména při tomto vysokém dávkování. Patří mezi ně
zejména parestézie, brnění končetin, zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, třesavka,
ospalost nebo zmatenost. Vzhledem k závažnosti některých nežádoucích účinků
jsme sledovali jejich četnost u námi vyšetřených pacientů.
Výsledky: Cerebrovaskulární rezervu jsme vyšetřili u 16 pacientů, u všech jsme
podali 1 g Diamoxu v i. v. injekci. Z nežádoucích účinků jsme pozorovali pouze
mírné brnění rtů u 3 pacientů, brnění obličeje u 2 pacientů a pocit tepla u
jednoho pacienta.
Závěr: Intravenosní podání 1 g Diamoxu při vyšetření cerebrovaskulární rezervy
u pacientů s arterosklerosou velkých mozkových cév je podle našich prvních
zkušeností bezpečná metoda, nežádoucí účinky jsou malé a přechodného rázu a
jsou dobře snášeny.
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