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Poranění výbuchem
Úvod
Zranění při výbuchu jsou většinou
multisytémová, život ohrožující trau‑
mata, jedné nebo více obětí simultánně (hromadná neštěstí). Jsou
charakteristická kombinací penetrujících i tupých zranění, často ale i atypických traumat specifických orgánů
včetně plic a centrálního nervového
systému. V našich podmínkách je
jejich výskyt naštěstí řídký, spíše jde
o civilní nehody nebo průmyslové
havárie, výjimečně úrazy kriminální. Přesto v dnešní době nemůžeme
pominout často zmiňované riziko teroristických útoků. Uvádí se, že frekvence bombových útoků ve světě se
za posledních 20 let přibližně zdesetinásobila.
Při výbuchu dochází v první fázi k poranění tlakovou vlnou, tzv. primární

Kazuistika
Kolem půlnoci ze 17. na 18. července
2010 došlo k výbuchu plynové láh-

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4

Obr. č. 1 – popáleniny II. stupně
na trupu a povrchové rány

Obr. č. 3 – popálenina II. st. na předloktí

Obr. č. 2 – popáleniny obličeje
II. stupně
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zranění, způsobená náhlou změnou
atmosférického tlaku. Nejvíce postihuje orgány s obsahem vzduchu,
plíce, duté břišní orgány, uši – barotraumata. V další fázi dochází
k poranění létajícími tělesy, tzv. sekundární zranění. V novodobých válkách jsou sekundární poranění při
výbuchu nejčastější příčinou úmrtí
a převyšují poranění střelná. Terciální zranění jsou způsobená pádem
postižené osoby, při letu vzduchem
nebo nárazem na okolní předměty.
A posledním typem jsou tzv. kvartérní zranění, jako jsou inhalace
škodlivých látek, popáleniny, crush
syndromy apod.

Obr. č. 4 – popáleniny II. st. na dolních
končetinách a dřevěný hranol
perforující pravé lýtko

– primární – prasknutí ušních bubínků,
sekundární – perforovaný bérec dřevěným hranolem, terciální – zlomeniny
předloktí, bérce a intrakraniální poranění při pádu, a taky kvartérní zranění
– rozsáhlé popáleniny.

ve na Děčínsku, kdy došlo ke zranění
57letého muže. Primárně byl ošetřen
na chirurgii v Rumburku a po domluvě převezen do Traumacentra v Ústí
nad Labem. Při příjmu na Emergency
kolem 3:00 hod. byl pacient na řízené
ventilaci, v analgosedaci, byly zjištěny
rozsáhlé popáleniny celého těla, cca
40 % II.–III. stupně/III. stupeň do 1 %
(obr. 1–3). Provedli jsme spirální celotělové CT (polytrauma protokol)
s kontrastem a diagnostikovali malý
subdurální hematom intrakraniálně,
kontuze mozku a menší subarachnoidální krvácení – vše ke konzervativní terapii. Dále byla diagnostikována
zlomenina nosních kůstek a deviace
nosního septa, zlomenina dolní části
loketní kosti a otevřená bimalleolární
zlomenina hlezna. Pravé lýtko perforoval dřevěný hranol (obr. 4–5). Byla

zahájena intenzivní léčba popáleninového šoku, masivní volumoterapie
a dostatečná analgosedace. Na chirurgickém sále jsme odstranili dřevěné
cizí těleso perforující bérec, ošetřili
popáleniny celého těla a mnohočetné
tržné rány, nasadili zevní fixátor na otevřenou bimalleolární zlomeninu. Týž
den byl pacient přeložen do popáleninového centra ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady.
Po 14 dnech byl pacient přeložen zpět
na úrazové oddělení MN v Ústí nad Labem, popáleniny spontánně zhojené.
Provedli jsme odloženou osteosyntézu zlomeniny dolní části loketní kosti,
sekundární suturu rány na bérci. Diagnostikovali jsme dodatečně perforaci obou bubínků při barotraumatu.
Pacient byl tedy postižen všemi výše
uvedenými typy poranění při výbuchu

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 8

Obr. 7

Obr. 9

Obr. č. 6 – stav po odstranění cizího
tělesa z bérce

Obr. č. 8 – zhojené popálené plochy
na bérci, přemosťující zevní fixátor

Obr. č. 7 – stav po zhojení rány
na bérci

Obr. č. 9 – zhojené popáleniny
na zádech

Obr. č. 5 – CT 3D rekonstrukce
s angiografií, dřevěný hranol těsně
míjí cévy bérce

Nyní je pacient již po sundání zevního
fixátoru, rehabilituje, popálené plochy i rány jsou kompletně zhojené
(obr. 7–9).
Závěr
Nelze než doufat, že s tak závažnými
traumaty se budeme setkávat co nejméně. Bohužel ale v dnešní době není
otázka, zda k nim dojde, ale kdy?
MUDr. Roman Mišičko
úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
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Bércové vředy
Bércový vřed je chronické poškození kůže následované rozpadem a úplným odumřením tkáně. Jeho vznik dělíme do tří druhů a to z důvodů žilních, tepenných
a smíšených.

péče, kde byla léčena pro rozsáhlý bércový vřed, který ji trápil více než 1 rok
a postupně se stav zhoršoval. Dekompenzovaný DM.
Lékařské diagnózy:
Diabetes mellitus II. typu s periferními
oběhovými komplikacemi, varixy DK se
vředem i zánětem, koronární ateroskleróza, lymfedém, flegmóna – cellulitis
I.dx., arteriální hypertenze, ateroskleróza končetinových tepen.
Ošetřovatelské diagnózy:

Defekt povleklý a místy granulace
V dnešní době trpí bércovými vředy až
1 % populace.
Příčiny: nejčastěji nemoci cévního systému, bércové vředy žilního původu
tvoří až 75 % případů. Největší problém
je chronická žilní nedostatečnost, to
znamená, že krev v dolních končetinách je městnána v žílách dolních končetin z důvodu poruch zpětného toku
krve. Dochází k přetlaku v žilním řečišti, žíly se rozšiřují a vznikají tzv. křečové žíly. Žilní chlopně přestávají plnit
svoji funkci a neodváděná tekutina se
hromadí v podkoží. Žilní bércové vředy se vyskytují často na vnitřní straně
kotníků, ale mohou se objevit i v jiných
oblastech dolních končetin. Vředy tohoto typu bývají rozsáhlé a mělké. Mají
nepravidelný okraj a pokrývá je rosolovitě žlutý nebo červený lesklý povlak.
Bércové vředy tepenného původu vznikají na základě onemocnění tepenného systému nohou v důsledku zúžení
nebo celkového uzavření tepen. Diagnostické metody vyšetření tepen či žil
(DSA – Digitální substrakční angiografie, PTA – perkutánní transluminární
angioplastika) pomohou zjistit příčinu
vzniku bércového vředu.
Rizikové faktory narůstají s přibývajícím věkem. Ke vzniku bércových vředů
přispívá zejména: dědičná dispozice
ke ztrátě elasticity tepen a žil, vyšší věk,
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nadváha, kouření, alkohol, zánět žil,
dlouhé stání nebo sedavé zaměstnání,
málo pohybu, větší počet těhotenství
nebo hormonální léčba a špatná životospráva. Další ohroženou skupinou
jsou lidé trpící cukrovkou.
Ošetření ran: liší se dle charakteru
rány (povlak, nekróza), očištění a desinfekce okolí rány, chirurgické vyčištění rány – odstranění nekrotických
částí. Prevence tetanu (Alteana 0,5 ml
i.m. při více jak 5 let starém očkování).
V léčbě se zaměřujeme na odstranění
možné příčiny onemocnění, zmírnění
bolesti pacienta a převazy dle ordinace
lékaře. Na našem oddělení ošetřujeme
rány metodou vlhkého hojení ran.
Kazuistika
Pacientka nar. 1932
Osobní anamnéza:
od roku 2008 léčena pro vředovou
chorobu DK.
Farmakologická anamnéza:
Ranisan, ANP, Actrapid, Insulatard,
Novalgin, Enap, Glyvenol, Mictonorm,
Aktiferrin, Agapurin, Magnesium.
Alergie: PNC, Amoxicillin
Přijata na naše chirurgické oddělení
v Nemocnici Děčín, o.z. v listopadu
2009 k léčbě chronické cirkulární ulcerace o šířce 23 cm a hloubce 3 mm na
levém lýtku. Pacientka přišla z domácí

1. Akutní bolest – související s bércovým vředem na dolní končetině
Projevující se:
Subjektivně – pacientka udává bolestivost dolní končetiny
Objektivně – bolestivá mimika při pohybu, měření dle vybrané škály bolesti
Cíl: zmírnění bolesti
Oš. intervence: doporučte úlevovou
polohu, aplikujte analgetika dle ordinace lékaře a sledujte jejich účinek
2. Úzkost a strach – související se ztrátou dolní končetiny
Projevující se:
Subjektivně – pacientka verbalizuje
strach, že jí bude amputována dolní
končetina
Objektivně – ustrašená, plačtivá, nesoustředěná
Cíl: snížit strach ze ztráty dolní končetiny
Oš. intervence: požádejte lékaře, aby
provedl rozhovor s pacientkou a vysvětlil další postup léčby
3. Deficit spánku – související s pobytem v nemocnici
Projevující se:
Subjektivně – stěžuje si na špatné
usínání a buzení se v noci, cítí se nevyspale
Objektivně – při kontrole noční sestrou
pacientka nespala, má kruhy pod očima, pospává přes den

Cíl: ráno se bude cítit odpočatá a vyspalá
Oš. intervence: na noc vyvětrejte, zajistěte klid na pokoji ev. podejte léky dle
ordinace lékaře
4. Deficit sebepéče v oblasti hygieny
– související se zhoršenou mobilitou
Projevující se:
Subjektivně – pacientka říká, že jí vadí,
že není schopna dojít do koupelny, aby
mohla provést hygienu
Objektivně – není schopna dojít do
koupelny
Cíl: zvýšení sebepéče v oblasti hygieny
Oš. intervence: zajistěte pomoc při hygieně, doprovoďte pacientku do koupelny
Léčba bércového vředu
1. den:
Před samotným ošetřením je pacientce podáno analgetikum i.m. Bércový
cirkulární vřed o šířce 23 cm ve střední
části levého bérce. Rána je bolestivá,
zapáchající, na několika místech slabě krvácející, žlutě povleklá. Z rány
je proveden stěr a následuje oplach
roztokem Prontosan. Poté se na celou
ránu aplikoval Prontosan gel a překryl AG Calgitrol, krytí – sterilní čtverce s následnou bandáží. Pacientka je
průběžně během převazu o postupech
informována. Podávání informací pacientku zklidňuje. Převaz rány se dle
ordinace lékaře provede za 3 dny.
3. den:
Obvaz je silně prosáklý, zapáchající.
Postup při převazu se opakoval jako
první den. Následovaly převazy stejného rázu i postupu každý 3. den, kdy
byla na základě výsledků stěru navíc
pacientce nasazena antibiotika.
9. den:
Bolestivost a otok mírně ustupují, rána
se začala vlivem léčby zlepšovat, krvácející místa zanikla, žlutý povlak se
plošně zmenšuje, rána se čistí. Pacientka si stěžuje na mírnou svědivost rány.

Postup při převazu: oplach roztokem
Prontosanu, poté přiložení AG Calgitrol, následuje sekundární sterilní krytí
+ bandáž.
14. den:
Rána klidná, granulující, bez povlaku,
zápach už není tak silný. Na okrajích
je vidět výrazná epitelizace. Postup při
ošetření je stejný jako u předchozích
převazů. Převazy jsou takto prováděny
v intervalech 3 dnů.

Granulující defekt

Defekt rozsáhlý, ale granulující
27. den:
Výrazné zmenšení postižené oblasti.
Rána od krajů epitelizuje. Okraje rány
jsou růžové v poslední fázi hojení.
Šířka rány 18 cm. Rána bez sekrece,
zápachu. Střed rány postupně granuluje, vytvářejí se drobné epitelizace.
Rána již vůbec nebolí, nesvědí. Otok
není znatelný. Pokračuje se v již zavedené zcela vyhovující léčbě v intervalu
3 dnů.

48. den:
Rána se na přední straně bérce zcela
zaceluje. Na tuto část rány je po oplachu Prontosanem aplikován Ag Calgitrol. Převážná část rány je narůžovělá,
zbylá okrsková místa jsou pokryta granulací. Na tuto část po oplachu Prontosanem je opět přiložen AG Calgitrol.
Celkově je rána klidná.
53. den:
Na přední straně bérce začíná být zřetelně vidět již zahojená rána – tato
část je promazávána Calcium panthotenicum ung. Vnější, vnitřní a zadní
strana lýtka je pokryta ostrůvkovitou
granulací, která se nadále léčí AG Calgitrolem, sterilním krytím a bandáží.
Rozměr rány se zužuje místy na 10 až
11 cm. Tímto léčebným postupem pokračujeme.
63. den:
Rána je klidná, šíře v nejširším bodě je
8 cm a naopak nejužší bod nezhojené
části rány je 1 cm. Na ránu je přikládán
AG Calgitrol a epitelizovaná růžová
místa jsou promazávána Ca panthotenicum ung. s následným sterilním
krytím.
73. den:
V postižené oblasti, která je tímto dnem
téměř vyhojená zůstávají pouze malá
ložiska granulujících až epitelizujících
ostrůvků, které jsou následně ošetřeny
AG Calgitrolem + sterilním krytím.
Závěr
Pacientka propuštěna do domácí péče
83. den, kdy je rána zcela zahojena. Je
poučena o kontrolách na chirurgické
ambulanci v rámci prevence dalšího
vzniku. Po psychické stránce se cítí velmi dobře, již není negativistická jako
při přijetí na naše oddělení. Obává se
ale návratu do domácí péče a zařazení do běžného života po dlouhé době
strávené v nemocnici.
Eliška Kočí
Romana Pilařová
chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.
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Revmatologie očima sestry
Revmatologie je obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou zánětlivých a degenerativních chorob kloubů a pohybového aparátu nechirurgického typu.

Revmatologická ambulance je v mostecké nemocnici umístěna ve druhém podlaží polikliniky. Pracují zde dvě lékařky
a dvě zdravotní sestry.
V péči naší ordinace je asi 2600 nemocných, z toho je např. revmatoidních
artritid 350 žen a 88 mužů, bechtěreviků 15 žen a 60 mužů, dnou trpí 27 žen
a 98 mužů.
Trochu statistiky – v České republice trpí
některou z forem artritidy či jiného revmatického onemocnění 15 % populace
(zhruba 1,5 milionu lidí). Nemocných revmatoidní artritidou je asi 1 % (asi 80 000
lidí). Osteoporóza postihuje kolem 12 %
lidí nad 25 let (tzn. 840 000 lidí). A např.
reaktivní artritida se vyskytuje u 30–40
lidí na 100 000 osob. Pacienty přivádí
do ordinace potíže, jako jsou otoky kloubů, porucha funkce kloubů a zejména
bolest.
Ambulantní sestra zajišťuje prvotní kontakt s pacienty, objednává je k vyšetření s ohledem na charakter onemocnění
a potíže. Zakládá a vede kartotéku dispenzarizovaných pacientů, připravuje
zdravotní dokumentaci, výsledky krevních odběrů a jiných vyšetření. Sestra by
měla vědět, kdy a proč se provádí určitý
odběr. V revmatologické ambulanci se
provádí množství odběrů krve i jiného
biologického materiálu. U nových pacientů při vstupním vyšetření se provádí
tzv. velký revmatologický odběr, sloužící
k určení diagnózy – je to FW, KO + dif.,
kreatinin, kyselina močová, ALT, AST,
ASLO, elfo bílkovin, CIK, CRP, revmatoidní factor (nebo latex), ANA (antinukleární protilátky), chlamydie, borelie, moč
a sed., někdy yersinie a HLA B27.
Při kontrolních vyšetřeních se pak již
odebírá jen FW, KO + dif., kreatinin, kys.
močová, ALT, AST, CRP, RF (latex), moč
a sed. (TSH), parathormon a 1x ročně odpad Ca v moči za 24 hodin.
Při užívání kortikoidů se sleduje glukosa
v krvi. Dále se provádí podle pacientových obtíží a typu onemocnění odběry
biologického materiálu (výtěry z nosu,
krku, stolice, odběr sputa, odběr punktátu na cytologii).
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U osteoporózy se ještě sleduje Ca, P,
ALP, někdy hormony štítné žlázy (fT4,
TSH, parathormon) a 1x ročně odpad Ca
v moči za 24 hodin.
Při užívání kortikoidů se sleduje glukosa
v krvi.

kých pomůcek (hole, francouzské berle
apod.), držení těla a hlavy, vyšetřuje se
páteř, všechny klouby rukou i nohou,
dále stav kůže – výsev lupenky, různé
efflorescence, erytém atd. Následují
aplikace injekcí i.m. nebo i.v. dle pokynů lékařky. Při punkcích kloubů nebo
obstřicích sestra asistuje a provádí sterilní krytí. Po vyšetření dostane pacient
nález, na kterém je již objednán na další kontrolu, recepty, žádanky na odběry
event. na jiná vyšetření.
Revmatických onemocnění je několik
desítek a třídí se podle různých kritérií:
podle příčiny, podle mechanismů etiologie a patogeneze, podle lokalizace
a podle průběhu.

Body citlivé na tlak u fibromyalgie

Revmatické choroby dělíme na:
1. zánětlivá onemocnění,
2. degenerativní kloubní onemocnění,
3. metabolická kostně-kloubní onemocnění,
4. choroby vázané na přítomnost infekčního agens,
5. mimokloubní revmatismus,
6. ostatní.
Snažila jsem se vybrat z každé skupiny
nejčastější a nejtypičtější zástupce nemocí, které se v revmatologii léčí.
Mezi zánětlivá onemocnění patří revmatoidní artritida, psoriatická spondylartritida, ankylosující spondylitida
(M. Bechtěrev), SLE.

Dna – typické místo na palci nohy
Objednanému pacientovi se připraví
zdravotní dokumentace, do nálezu se
opíší všechny výsledky i výsledky vyšetření, která si přinesl. Pacient si odloží.
Nemocným, kteří mají problémy se sebeobsluhou pomůže sestra se svlékáním a oblékáním. Pak pacientovi změří
krevní tlak, zváží ho, 1x ročně změří výšku. Potom lékařka pacienta vyšetřuje
a diktuje sestře objektivní nález. Vyšetření trvá poměrně dlouho – sleduje se
chůze, případné používání ortopedic-

Revmatoidní artritida je chronická polyartritida, klouby jsou symetricky postiženy zánětem, typické jsou revmatické
uzly. V pozdějším stadiu vznikají deformity, destrukce a ankylózy kloubů.
Zasaženy jsou i různé orgány, např. plíce, srdce, kůže, oči – episkleritida, keratokonjunktivitida, cévy – vaskulitida.
V laboratorním nálezu bývá zvýšená sedimentace a CRP, hypochromní anémie
a často trombocytosa, pokud je pozitivní
revmatoidní faktor, mluvíme o séropozitivní revmat. artritidě, při negativním
nálezu RF jde o séronegativní RA. Tato
nemoc postihuje obě pohlaví, častěji
ženy v poměru 3:1.

U revmat. artritidy hodnotíme stadium
(dle RTG nálezu) I.–IV.:
I. změny pouze v měkkých částech,
žádné RTG destrukce,
II. mírné známky destrukce, žádné deformity, může být osteoporóza,
III. destrukce chrupavky a kosti, deformity,
IV. ankylosa kloubu.
Pro sestru je důležitější funkční hodnocení postižení písmeny a–d:
a) pacient je schopen veškeré činnosti
bez obtíží,
b) pacient je schopen běžné činnosti
přes obtíže nebo omezení hybnosti
některých kloubů,
c) pacient je schopen jen některých
lehkých činností, má potíže se sebeobsluhou,
d) pacient je neschopen činnosti nebo
jen minimálně včetně sebeobsluhy,
je odkázán na pomoc druhé osoby,
je na vozíku nebo upoután na lůžko.
Psoriatická spondylartritida se vyskytuje
asi u 1 % nemocných psoriázou. Zánětlivý proces postihuje páteř i periferní
klouby. Odlišením od revmatoidní artritidy je postižení i distálních interfalangeálních kloubů (DIP), dalším typickým
příznakem je daktylitida – zánět měkkých tkání celého prstu – tzv. párkovitý
prst. U psoriatické artritidy se mohou
také vyskytovat komplikace z postižení dalších orgánů – např. postižení očí
(uveitida), postižení plic (pneumonitida
nebo plicní fibróza), postižení kardiální
(perikarditida, aortitida).
U revmatoidní artritidy i psoriatické
spondylartritidy se podávají léky nemoc
modifikující (bazální terapie) – např.
Methotrexat, Plaquenil, Delagil, Salazopyrin, Arava, dále glukokortikoidy, nesteroidní antirevmatika. Od r. 1999 se v ČR
používá biologická léčba – podávají se
preparáty bílkovinné povahy, připravené pomocí genetického inženýrství, tyto
léky dokáží cíleně ovlivňovat určité buněčné struktury důležité pro rozvoj autoimunitních onemocnění. Při potížích se
provádí lokální terapie kloubů – punkce,
instalace kortikosteroidů. V neposlední

řadě je důležitá rehabilitace a cvičení,
fyzikální terapie (UZ, endomed), psychoterapie. Nakonec, při deformitách
a velkém funkčním poškození kloubů je
revmatochirurgická léčba a chirurgické
korekce.
Ankylosující spondylitida (Morbus
Bechtěrev) je zánětlivé revmatické onemocnění, které může postihovat sakroiliakální klouby – sakroileitida, páteř
– spondylitida, periferní klouby – artritida, úpony šlach a vazů – enteritida, také
jsou časté záněty očí – uveitida. Ankylosující spondylitida se projevuje postupným tuhnutím páteře (tuhnutí může
pokračovat vzestupně nebo sestupně),
konečné stadium je zcela nepohyblivá

molekulám a to vede k poškození tkání životně důležitých orgánů. Klouby:
postižení ve formě polyartritidy, kůže:
chronické kožní ulcerace, periferní gangrény, Raynaudův fenomén, alopecie.
Srdce: perikarditida, myokarditida,
endokarditida, postižení koronárních
tepen typu vaskulitidy. Plíce: pleuritida,
chronická difuzní intersticiální pneumonitida, plicní hypertenze. CNS: postupný
rozvoj organického mozkového syndromu, akutní mozkové příhody, epilepsie
– podkladem těchto změn je nezánětlivé postižení cév (vaskulopatie). Ledviny:
glomerulonefritida, onemocnění ledvin
je vážná komplikace a je jednou z nejčastějších příčin smrti.

Bechtěrevik – typický postoj
páteř (na RTG je páteř ve tvaru bambusové hole), při enteritidách jsou časté otoky
Achillovy šlachy. Pokud je postižena jen
páteř, spočívá léčba pouze v podávání
nesteroidních antirevmatik v protizánětlivé dávce. U postižení periferních kloubů je léčba bazálními léky, biologická
léčba a lokální aplikace léčiv jako u RA.
U všech typů ankylosující spondylitidy je
velmi důležitá rehabilitace (cvičení a nácvik správného dýchání).
Systémový lupus erythematodes (SLE)
je autoimunitní systémové onemocnění
postihující téměř všechny důležité orgány těla. Základem onemocnění je tvorba
autoprotilátek proti buněčným makro‑

U SLE se vyšetřuje mimo základního odběru vždy ANA (antinukleární protilátky).
Podle potřeby a potíží pacienta EKG křivka, echokardiografie, RTG plic, body test
a sono břicha.
Léčba SLE je zpravidla velmi komplikovaná, podávají se kortikosteroidy, (Delagil,
Plaquenil, Methotrexat, Cyclophosphamid, NSA).
Mezi degenerativní onemocnění kloubů
patří osteoartróza. Je to velmi časté onemocnění přibývající s věkem, postihující zvláště kolena, kyčle, ruce a klouby
páteře. Osteoartróza je ztráta chrupavky kloubu (chondropatie) s hypertrofií
kosti, zvláště na okraji kloubů, na páteři
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se tvoří kostní výrůstky (osteofyty). To
omezuje pohyblivost postižených kloubů a může být přítomen i zánět. Na vznik
onemocnění má vliv obezita, endokrinní
onemocnění, kostní hustota, kouření,
hypermobilita kloubů, mechanické vlivy,
trauma, tvar kloubu, zaměstnání (fyzická
práce) a sportovní aktivity.
Léčba osteoartrózy spočívá v úpravě režimu pacienta a životního stylu, redukci
hmotnosti, dále je nutná korekce délky
končetin, vhodné je používání ortéz, holí
nebo francouzských berlí k odlehčení.
Z rehabilitace je vhodná pohybová léčba, elektroterapie, magnetoterapie.
Z léků – podávají se NSA, analgetika,
glukosaminsulfát nebo chondroitinsulfát (výživa chrupavky) a intra-artikulární
léčba.
Mezi metabolická kostně-kloubní onemocnění řadíme dnavou artritidu. Dna
(arthritis urica) je porucha metabolismu purinů s nadměrnou produkcí nebo
nedostatečným vylučováním kyseliny
močové. Postihuje z 90 % muže. Dnavý
záchvat bývá vyvolán excesem v jídle
a pití, alkoholem, psychickým stresem,
traumatem nebo infekcí. Nejčastěji se
záchvat manifestuje nad ránem na metatarzofalangeálním kloubu palce u nohy.
U chronické dny mohou být tofy, což jsou
depozita urátových krystalů, nejvíce na
ušních boltcích, loktech, na drobných
kloubech ruky a na Achillově šlaše. Závažnou komplikací u dny je postižení
ledvin.
Léčba akutního záchvatu – podává se
kolchicin, NSA. Léčba chronické dny –
spočívá v dietě a podávání léků snižujících hladinu kys. močové v krvi. Je nutná
prevence traumatu.
Dieta u dny – důležité je omezení masa
a masových výrobků, masových vývarů.
Je úplný zákaz požívání vnitřností, zvěřiny, plodů moře, čokolády a kakaa, hub,
luštěnin, sardinek a alkoholu, zejména
piva.
Mezi choroby vázané na přítomnost infekčního agens patří reaktivní artritida.
Vzniká v návaznosti na infekci, která
může být kdekoliv v organismu. Hlavní
příznaky jsou – artritida hlavně velkých
kloubů (na DK), kožní a slizniční léze,
postižení oka (uveitida, konjunktiviti-

da), vzácně orgánové postižení (nefritida, karditida). Onemocnění mohou
způsobit např. mikroorganismy – chlamydia trachomatis, shigella, salmonella,
yersinia enterocolitica, campylobacter.
Spirocheta Borelia Burgdorferi vyvolává
kloubní zánět – Lymeskou artritidu.
Léčba spočívá v podávání antibiotik,
NSA, kortikosteroidů. U chlamydií trachomatis, protože jde o urogenitální
infekci je nutná léčba obou partnerů antibiotiky.

Osteoartróza

Revmatoidní artritida – symetrické
postižení rukou s ulnární deviací
Mimokloubní revmatismus – sem patří
fibromyalgie. Postihuje hlavně ženy (až
90 %), především mezi 20 a 50 lety. Je
to chronický nezánětlivý muskuskeletární syndrom s difusní bolestivostí a body
citlivými na tlak. Může se vyskytovat
samostatně nebo ve spojení s jinou revmatickou chorobou. Příznaky jsou – pocit ztuhlosti, únava, tenzní bolest hlavy,
dráždivý tračník, parestezie HK, ale EMG
nález je negativní, pocit chladu rukou,
ale Raynaudův fenomén je negativní,
dále depresivní stavy, úzkost apod. Při
vyšetření tlačí lékař silou odpovídající
4 kg na určité citlivé body na obou polovinách těla.
Léčba spočívá v psychoterapii, relaxačních technikách, provádí se pohybová
léčba – chůze, plavání, jízda na kole.
Z fyzikálních terapií se používá magne-

toterapie, ultrazvuk, tepelné procedury.
Z léků se podávají antidepresiva a analgetika.
Osteoporóza. Není to revmatické onemocnění. Jde o systémové metabolické
onemocněné skeletu, vyznačuje se poruchou mechanické odolnosti kosti se
zvýšeným rizikem zlomenin.
Maximálního množství kostní hmoty
dosáhne člověk během dospívání, pak
množství kostní hmoty postupně klesá.
Osteoporóza je jedním z projevů stárnutí organismu. Úbytek kostní hmoty je
vyšší, pokud chybí ochranný vliv pohlavních hormonů (u žen po přechodu), při
nedostatku vit. D, při nadměrné činnosti
štítné žlázy, při chronických zánětlivých
onemocněních (RA), při dlouhodobém
užívání některých léků (např. Prednison), při nízké fyzické aktivitě.
Léčba – podávají se léky zpomalující
úbytek kostní hmoty (pohlavní hormony,
estrogeny) nebo léky navozující tvorbu
nové kvalitní kostní hmoty (bifosfonáty). Důležité je zajištění dostatečného
příjmu vápníku v potravě nebo léky, celkem 1000 mg denně a dostatku vitamínu
D a to 800 jednotek denně.
U osteoporózy je velmi důležitá prevence – pohybová aktivita, chůze rychlejším tempem alespoň 20 minut denně,
cvičení ke zlepšení rovnováhy, rekreační sport (ale ne prudké pohyby, silové
sporty, sjezdové lyžování). Doporučuje
se nezvedat těžší břemena, používat na
nákupy třeba tašku na kolečkách. Aby se
předešlo zbytečným zlomeninám, je důležitá prevence pádů, posilování svalů
na DK, bezbariérové úpravy bytů, madla k vanám, osvětlení, bezpečná obuv,
protiskluzová úprava podlah, používání
pomůcek (hole, chodítka).
Slovo na závěr – protože se jedná většinou o choroby, které se nedají úplně
vyléčit, je u všech revmatických chorob
důležité včasné určení diagnózy a zahájení léčby pro zachování hybnosti
a funkčnosti kloubů, aby byl nemocný co
nejdéle soběstačný a nebyl odkázán na
cizí pomoc.
Eva Fleišmanová R.N.
Eva Volmutová R.N.
II. interní odd. – ambulance
Nemocnice Most, o.z.
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