TRANZITORNÍ
ISCHEMICKÁ
ATAKA

Stroke sdružení nenese odpovědnost za chyby, které mohou vzniknout v tomto
překladu, nebo za důsledky, které mohou způsobit tyto chyby. Původní informace
obsažené v této publikaci by měly být považovány za přesné až do publikovaného
data revize.
Upozorňujeme, že tyto informace nemohou být náhradou odborného
profesionálního poradenství přizpůsobeného vaší situaci. Snažíme se zajistit
přesný a aktualizovaný obsah, ale informace se mohou v průběhu času měnit.
V rozsahu stanoveném zákonem sdružení Stroke nepřijímá odpovědnost za
použití informací v této publikaci nebo informací od třetích stran nebo uvedených
webových stránek.

Tranzitorní ischemická ataka

TRANZITORNÍ
ISCHEMICKÁ ATAKA
(TIA)
Tranzitorní ischemická ataka
nebo TIA (také známá jako slabá
mrtvice) je stejná jako cévní
mozková příhoda s výjimkou,
že příznaky trvají krátkou dobu.
Tato příručka vysvětluje, jaké
jsou příznaky, co dělat, pokud
je máte, a jak diagnostikovat a
léčit TIA.

CO JE TIA?
TIA je stejná jako cévní
mozková příhoda s výjimkou,
že příznaky trvají jen krátkou
dobu. Při TIA se tepna v mozku
zablokuje, ale blokáda se sama
rozpustí. TIA je také známá jako
slabá mrtvice, a někteří lidé ji
považují za závrať. Nicméně je
TIA varovným signálem cévní
mozkové příhody.
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ROZPOZNÁNÍ PŘÍZNAKŮ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
FAST TEST

Face / Tvář:
Může se osoba usmívat? Nedochází k
poklesu koutku tváře na jednu stranu?

Arms / Paže:
Je osoba schopná zvednout obě paže a
udržet je v této pozici?

Speech / Řeč:
Může osoba jasně mluvit a rozumí
vám? Je řeč nesrozumitelná?

Time / Čas:
Pokud zpozorujete jakýkoliv z těchto tří
přiznaků, je čas zavolat 155 nebo 112.

FAST test pomáhá identifikovat tři nejčastější příznaky cévní
mozkové příhody nebo TIA. Existují však další příznaky, které
musíte brát vážně.
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Patří sem:
Náhlá slabost nebo necitlivost
na jedné straně těla, včetně
nohy, paže nebo chodidla,
Potíže najít slova nebo řeč v
jasných větách,
Rozmazaný zrak nebo ztráta
zraku, což se týká buď jednoho
oka, nebo obou očí současně,
Náhlá ztráta paměti nebo
zmatenost, závrať nebo náhlý
pád,
Náhlá, silná bolest hlavy,
Cévní mozková příhoda se může
stát každému, v jakémkoli
věku. Každá vteřina se počítá.
Pokud objevíte jakékoli z
těchto příznaků cévní mozkové
příhody, nečekejte. Okamžitě
zavolejte 155 nebo 112.
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Když se příznaky objeví,
neexistuje způsob, abyste
zjistili, zda máte TIA nebo
klasickou cévní mozkovou
příhodu. Pokud se u vás nebo
někoho jiného ukáže jakýkoli
příznak cévní mozkové příhody
nebo TIA, musíte volat 155
nebo 112.
Pokud si myslíte, že jste v
minulosti měli TIA a dosud jste
ještě nepožádali o lékařskou
pomoc, kontaktujte svého
praktického lékaře okamžitě.
Některé z těchto příznaků
mohou být způsobeny jinými
příčinami, jako je nízká
hladina cukru v krvi, migréna,
problémy s vnitřním uchem
nebo epileptickým záchvatem.
Nemůžete si však být jisti
příčinou, dokud lékaři nevyšetří
příznaky.

((( 155
)))
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CO ZPŮSOBUJE TIA?

Stejně jako cévní mozková
příhoda, TIA je způsobena
blokádou, která přerušuje
přívod krve do jedné části
mozku. Jediný rozdíl, pokud
máte TIA, je to, že blokáda
je dočasná - buď se sama
rozpustí, nebo se pohybuje,
takže se krevní zásobení vrátí
do normálu a příznaky zmizí.
Blokáda je obvykle krevní
sraženina, i když vzácnou
příčinou může být něco jiného,
jako je kousek tukové tkáně
nebo vzduchová bublina v
krevním oběhu.

Krevní sraženina se může
zachytit, či vytvořit v oblastech,
kde se vaše tepny zmenšují
nebo jsou "potažené" tukovými
usazeninami. Tento proces se
nazývá ateroskleróza. Pokud
máte onemocnění srdce, jako
je atriální fibrilace, krevní
sraženiny se mohou vytvořit v
srdci a cestovat do mozku.

Některé cévní mozkové příhody
a TIA jsou způsobeny chorobami
malých krevních cév, které
zahrnují poškození drobných
tepen v mozku. Usazeniny se
shromažďují na vnitřní stěně
cév, což vede k jejich ztluštění.
Pokud se tepny zcela zablokují,
může to vést k cévní mozkové
příhodě nebo TIA. Symptomy
TIA mohou být někdy také
způsobeny
krvácením
do
mozku (hemoragie), ale to není
běžné.
Může se vyskytnout
i typ TIA, který
ovlivňuje zrak. Je
to v případě, že
se uzavře tepna, zásobující
oko a nastane dočasná ztráta
zraku. Toto se někdy nazývá
amaurosis
fugax
nebo
přechodná
monokulární
slepota. Lidé to často popisují
jako pocit, že spadla opona přes
jedno oko. Může nastat i případ,
že jsou ovlivněny části mozku
na konci zrakové dráhy, které
vedou ke ztrátě zraku na jedné
polovině zorného pole. Jinou
eventualitou je vznik dvojitého
vidění.
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JAK DIAGNOSTIKOVAT A
LÉČIT TIA?
Vstupní posouzení

TIA
je
diagnostikována
lékařským vyšetřením, a v
mnoha případech i skenováním
mozku. Důvody, pro které vám
může být nabídnuto skenování
mozku, jsou:
Podezření, že je TIA způsobena
krvácením, zejména když
používáte antikoagulancia
Lékař potřebuje určit umístění
postižené tkáně v mozku,
Příznaky přetrvávají přes 24
hodin a klasifikace TIA se mění
na cévní příhodu mozkovou
Existuje podezření na jinou
příčinu vašich příznaků než je
TIA,
TIA se liší od plné cévní
příhody
mozkové
pouze
svým spontánním odezněním
během několika hodin. To
v samém začátku nelze
předpovědět a proto potřeba
akutního vyšetření i ošetření
je imperativem okamžitě po
vzniku.

I ten, komu příznaky mizí ještě
před příjezdem sanity, nebo
před příjezdem do nemocnice,
zaslouží řádné vyšetření příčin,
které k danému stavu vedly.

Každý, kdo má TIA, je vystaven
většímu riziku cévní mozkové
příhody, takže je důležité
požádat svého lékaře, aby
vám vysvětlil riziko pro váš
případ a co musíte udělat,
abyste ho snížili. Čtyři z pěti
cévních mozkových příhod lze
předcházet po TIA, pokud jsou
provedena přesná vyšetření a
léčba.
LÉČBA KE SNÍŽENÍ RIZIKA

Je velmi pravděpodobné, že
vám lékař dá aspirin, dokud
se neporadíte se specialistou
na cévní mozkovou příhodu.
To pomůže zabránit tvorbě
krevních sraženin.
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POSOUZENÍ SPECIALISTY

Obvykle budete odesláni k
vyšetření u neurologa. Mnoho
nemocnic a některé polikliniky
mají specializované kliniky
na TIA nebo cévní mozkovou
příhodu, a pacienti mohou být
odkázáni na jednu z nich.

Mohou Vám také nabídnout
jeden z následujících testů a
prověření:
Elektrokardiogram (EKG):
snímá elektrickou srdeční
aktivitu,
Dopplerovský ultrazvuk:
kontroluje uzávěry a zúžení
krčních tepen,
Měření krevního tlaku.
Krevní vyšetření zahrnuje
kontrolu:
Srážlivosti krve,

Pokud má specialista podezření,
že jste měli TIA, nebo že vaše
příznaky jsou způsobeny jiným
příznakem, možná bude chtít,
abyste odešli na skenování
mozku. Budete odesláni na
počítačovou tomografii (CT)
nebo magnetickou rezonanci
(MRI). Obě poskytují obraz
vašeho mozku a pomáhají lékaři
vyloučit další příčiny příznaků.

Cukru v krvi,
Hladiny cholesterolu.
Pokud
vám
byla
diagnostikována TIA, měl by váš
specialista s vámi promluvit o
faktorech, které zvyšují riziko
cévní mozkové příhody a o
možnostech řešení těchto rizik.
To může znamenat užívání léků
nebo změny ve vašem životním
stylu, například přestat kouřit,
více cvičit nebo snížit příjem
alkoholu, nebo obojí.
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JAKÝ VLIV TO BUDE MÍT NA
MŮJ ŽIVOT?

Ačkoli fyzické příznaky obvykle
rychle zmizí, příčiny TIA mohou
trvat mnohem déle.
Při správné léčbě, byste se
měli rychle vrátit do normálu
a
nebudete
mít
trvalé
následky. Pokud zaznamenáte
přetrvávající problémy, jako
je svalová slabost nebo vliv
na paměť, porozumění nebo
řeč, měli byste navštívit svého
lékaře.
Pro mnoho lidí jsou emotivní
následky TIA ty, které trvají
nejdéle. Šok a hněv z toho, co
se stalo, strach z další TIA nebo
cévní mozkové příhody a obavy
o důsledky, které to může
mít na vaši práci nebo vztahy.
Jsou to přirozené pocity, které
zažívá mnoho lidí. Prospěšné je
promluvit s někým, kdo tomuto
tématu rozumí.

CEREBRUM Sdružení osob se
získaným poškozením mozku a
jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A
Praha 8, 186 00
(+420) 226 807 048
(+420) 774 423 998
info@cerebrum2007.cz
www.cerebrum2007.cz
CEREBRUM - Sdružení osob se
získaným poškozením mozku a
jejich rodin, z.s. je organizace,
jejímž posláním je přispívat
k porozumění problematice
získaného poškození mozku
(cévní
mozkové
příhody,
úrazy hlavy, nádory na mozku
apod.), poskytovat informace
a zejména podporovat občany,
kteří utrpěli traumatické či jiné
poškození mozku, nebo jejich
rodinné příslušníky a pečující.
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BUDU MÍT CÉVNÍ MOZKOVOU
PŘÍHODU, POKUD JSEM MĚL /
MĚLA TIA?

Sdružení
pro
rehabilitaci
osob po cévních mozkových
příhodách
Sdružení CMP
Elišky Peškové 17,
150 00 Praha 5, Česko
scmp@volny.cz
776 721 519
777 610 827
(Mrs Gita Prokopenková and
Mrs Drahuše Kolací)

TIA je známkou toho, že existuje
problém s krevním zásobením
části mozku. Každý, kdo měl
TIA, má zvýšené riziko cévní
mozkové příhody. Riziko je
největší v nejbližších dnech po
TIA a přibližně polovina všech
cévních mozkových příhod,
které následují, se vyskytne v
prvních 24 hodinách. Proto je
nutné urychlené posouzení.
Jedna z 12 osob, které měly
TIA, má pravděpodobnost
cévní mozkové příhody do
týdne.

www.sdruzenicmp.cz

Pokud je vaše TIA naléhavě
vyšetřena a možné příčiny
jsou léčeny, vaše riziko cévní
mozkové příhody se může
dramaticky snížit.
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CO MOHU UDĚLAT, ABYCH
SNÍŽIL/A RIZIKO DALŠÍ
TIA NEBO CÉVNÍ MOZKOVÉ
PŘÍHODY?

Porozumění faktorům, které
způsobily vaši TIA, vám pomůže
zjistit, jak můžete snížit riziko
cévní mozkové příhody nebo
další TIA.
Když máte TIA, lékaři zkontrolují
všechna rizika spojená s cévní
mozkovou příhodou. Pokud
trpíte některým z těchto stavů,
budete léčeni, abyste snížili
riziko dalšího záchvatu.
Mezi tyto zdravotní stavy
patří:
Vysoký krevní tlak,
Atriální fibrilace
(nepravidelný srdeční
tep),
Diabetes,
Vysoký cholesterol.

Jedním z nejlepších způsobů,
jak snížit riziko, je pokračovat v
léčbě, kterou jste dostali.
Potřebujete se poradit o dalších
způsobech snižování rizika další
TIA nebo cévní mozkové příhody.
Někteří lidé musí zhubnout,
cvičit více, přestat kouřit nebo
snížit příjem alkoholu. Všechna
tato opatření vám mohou také
pomoci při zlepšení dalších
stavů a mohou mít pozitivní vliv
na to, jak se cítíte.
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Pokud máte jakékoli otázky
nebo máte obavy týkající se
léků, kontaktujte znovu svého
lékaře nebo farmaceuta a
zeptejte se. Řekněte jim, že
máte starost z nežádoucích
účinků, protože často existuje
alternativa, kterou můžete
využít.
Nikdy nepřestávejte brát
léky, aniž byste o tom mluvili
se svým lékařem.

Mnoho lidí považuje TIA za
"varovný signál" a signál, že
musí provést nějaké trvalé
změny v životním stylu. Máme
spoustu informací, které vám
mohou pomoci. Vždy můžete
získat podporu od svého
praktického lékaře nebo od
místních služeb pro odvykání
kouření, abyste přestali kouřit,
je-li to pro vás relevantní.
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PAMATUJTE
TIA je stejná jako cévní mozková příhoda s tou
výjimkou, že příznaky trvají krátkou dobu.

Stejně jako i u cévní mozkové příhody, v případě
TIA je nutná akutní lékařská pomoc. Pokud vy
nebo někdo jiný projeví příznaky cévní mozkové
příhody, musíte zavolat 155.

TIA je známkou toho, že existuje problém a vy
jste v nebezpečí, že máte cévní mozkovou příhodu,
která by vám mohla způsobit značné škody.

Riziko cévní mozkové příhody po TIA je největší v
prvních dnech a týdnech, a to zejména v prvních 24
až 48 hodinách. Naléhavě požádejte o pomoc.

Pokud si myslíte, že jste měli TIA a nepožádali jste
o lékařskou pomoc, okamžitě kontaktujte svého
praktického lékaře.
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KDE ZÍSKAT POMOC A INFORMACE

CEREBRUM Sdružení osob se
získaným poškozením mozku a
jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A
Praha 8, 186 00

Sdružení pro rehabilitaci
osob po cévních
mozkových příhodách

(+420) 226 807 048
(+420) 774 423 998

Sdružení CMP, Elišky Peškové
17, 150 00 Praha 5, Česko

info@cerebrum2007.cz
www.cerebrum2007.cz

E-mail: scmp@volny.cz

CEREBRUM - Sdružení osob se
získaným poškozením mozku a
jejich rodin, z.s. je organizace,
jejímž posláním je přispívat
k porozumění problematice
získaného poškození mozku
(cévní
mozkové
příhody,
úrazy hlavy, nádory na mozku
apod.), poskytovat informace
a zejména podporovat občany,
kteří utrpěli traumatické či jiné
poškození mozku, nebo jejich
rodinné příslušníky a pečující.

Telefon: 776 721 519, 777 610
827 (Mrs Gita Prokopenková
and Mrs Drahuše Kolací)
www.sdruzenicmp.cz

Zásluha: Stroke Association 2018. Duplikoval Stroke Aliance pro
Evropu s laskavým dovolením sdružení Stroke. Zakázáno použití
pro komerční účely bez dovolení.

Stroke sdružení je přední charitativní organizace ve Velké Británii, která
se zabývá bojem proti cévní mozkové příhodě. Spoléháme se na darování
na financování výzkumu zaměřeného na záchranu životů a služeb, které
jsou životně důležité pro osoby postižené cévní mozkovou příhodou. Další
informace získáte na naší telefonní lince pro pomoc +44 303 3033 100
nebo navštivte naši webovou stránku stroke.org.uk. Pro zpětné informace
o našich publikacích pošlete e-mail na adresu feedback@stroke.org.uk.
Sdružení Stroke bylo registrováno jako charitativní organizace v Anglii a
Walesu (číslo 211015) a ve Skotsku (SC037789). Také bylo registrováno v
Severním Irsku (XT33805), Ostrovu Men (č. 945) a Jersey (NPO 369).
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