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Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

• Doposud zdravý chlapec, nikdy nebyl hospitalizovaný v nemocnici, úraz 
neguje.

• Jednoho jarního dne si šel Dominik zahrát kopanou s kamarády, když se 
vrátil, šel si lehnout, protože byl unaven. Spal tři hodiny.

• Po probuzení dochází u Dominika k nevysvětlitelné kvadruplegii až po 
úroveň prsních bradavek. Polykání a vědomí nebylo postiženo, 
respiračně suficientní, odkašle, ale slabě. Opakovaně zvracel.

• Rodiče zavolali ZZS.

Průběh hospitalizace

• Vzhledem k nelepšení stavu a progresi bulbární symptomatologie s 
respirační insuficienci bylo nutné Dominika nejdříve zaintubovat a 
následně mu byla vyvedena TCHST.

• Z počátku se lékaři domnívali, zda se nejedná o atypický průběh 
demyelinizační zánětlivé nemoci.

• Veškerá laboratorní diagnostika z krve i likvoru byla negativní a byla 
vyloučena autoimunitní etiologie.

• Dominikovi se aplikovaly kortikoidy, plazmaferéza, proběhla  kontrolní 
MRI, kde byl patrný rozvoj myelitidy v oblasti C3-7 nejasné etiologie, 
patrné i okrsky prokrvácení a známky perifokálního edému

• Po plazmaferézách se stav nijak nelepšil, proto  byly Dominikovi 
aplikovány imunoglobuliny a současně kortikoterapie a symptomatická 
terapie.

• V prvních 14 dnech hospitalizace byla v rámci míšního postižení nutná 
titrace vasopresorů, inotropní podpory a volumoresuscitace k udržení 
normotenze.

• Iontová dysbalance byla korigována dle aktuálních hodnot, přechodná 
hyperglykémie se upravovala korekcí inzulínem.

• Pro etiologicky nevysvětlitelnou pankreatopatii nutná dieta a 
přechodně parenterální výživa.

• K vyloučení eventuální post COVIDové myelitidy, byl odebrán likvor na 
COVID PCR, protilátky z krve a stěr z nosohltanu, všechno vyšlo 
negativně.

• Na posledním MRI  míchy, páteře a CNS dochází k postupné k regresi 
nálezu, bez edému v okolí, pouze přetrvávají spíše ohraničené , 
nepravidelné, hypersignální změny v rozsahu C3-7.

Rehabilitace

• Již od počátku probíhala intenzivní rehabilitace a ergoterapie

Zahájena hyperbaroxie

Proběhla celkem 29x

Souhrn hospitalizace

• Hospitalizace na OPRIP-B od 
29.4.2020 – 28.7.2020 (91 dnů).

• UPV 469 hod.

• 6x plazmaferéza

• 4x PA,1xP

• 29x hyperbaroxie

• 4x MRI

• TCHST 41 dnů

Maminka v akci

Před transportem do Hamzovy léčebny

• Regrese kvadruparézy pomalá, zlepšení především na LHK, kde zlepšena 
hybnost předloktí, ale hybnost celé končetiny stále vázne.

• PHK je horší, místy zvedal obě HKK, pronaci a supinaci udělal, zatím 
minimálně hybnost prstů na HKK.

• DKK plegické se spasmy, nebyl zatím schopen ani pasivní kontrakce 
svalů v oblasti stehen, lýtek, jinak zlepšena hybnost mezilopatkových
svalů.

• Udržel stabilitu při rehabilitaci v sedě, zvedal hlavu, vypláznul jazyk, 
schopen lokalizovat taktilní stimuly a určit jejich kvalitu.

• Mikce a defekace spíše výjimečně, proto měl stále zaveden močový 
katétr.

• Od propuštění z 
nemocnice Dominik na 
sobě neustále pracuje

• Nyní se zotavuje již 
druhým měsícem v 
Rehabilitačním ústavu 
Hrabyně

• Idiopatická tranzverzální myelitida, 
nejspíše autoimunitní povahy

Diagnostický závěr


