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Úvod 
  

Tetanický syndrom patří k nejobecnějším a nejčastějším poruchám zdraví, kterou trpí 

současná populace. Tento syndrom zahrnuje příznaky jako brnění prstů, celých končetin, 

spazmy, hyperventilace, neklid, k nimž se přidružují nejrůznější další subjektivní pocity 

imitující řadu jiných nemocí. Jeho vznik je přisuzován špatné životosprávě, stresu a vůbec 

dnešní uspěchané době a všem negativním vlivům, které skýtá. 

Můj postoj k této nemoci je zmíněn v samotném názvu mé absolventské práce. Jako 

řidič záchranné služby Moravskoslezského kraje jsem častým svědkem tetanických 

záchvatů, k nimž jsme jako výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci voláni.Tato 

skutečnost mne inspirovala k výběru tohoto tématu. 

Často si  kladu otázku, zda může být toto onemocnění spjato pouze s naší moderní 

dobou, nebo již kdysi existovalo, ale povědomí o něm  a možnosti léčby byly menší . 

V dřívějších dobách často mylně tetanii diagnostikováno jako hysterii či jiné nemoci, což 

vedlo  k mylné medikaci.   I současná medicína není úplně schopna zařadit tento syndrom 

k určitému lékařskému oboru, nebo jeho další příznaky nás často nutí k pomýšlení na jiné 

nemoci. Tetanický syndrom tak zasahuje do více lékařských odborností - psychiatrie, 

neurologie a částečně i vnitřního lékařství. 

 V mé absolventské práci bych se kromě jiného rád zaměřil na porovnání tetanie              

u žen a mužů. Chtěl bych se pokusit shrnout nejčastější příčiny, které vedou k záchvatu                

a podrobně popsat postupy záchranářů spjatých s výskytem tetanického syndromu.  

Teoretická část absolventské práce se zaměřuje především na průzkum tetanického 

syndromu z hlediska potřeb přednemocniční péče a měla by přispět k ucelení informací. 

Její značná část se tedy zaměřuj na popis příznaků a diagnostiku tohoto syndromu. 

Praktická část se zabývá aplikací teoretických znalostí při zásahu ZZS. Doplňují ji 

údaje z knihy výjezdů ZZS Třinec. Data budou statisticky zpracována a měla by potvrdit či 

vyvrátit  vliv neovlivnitelných faktorů na vznik tetanického syndromu.  

Stejně tak uvedu statistický průzkum ve formě dotazníku, který jsem vytvořil.  Blíže tak 

dovolí seznámit s všeobecným povědomím o tetanii v závislosti na pohlaví, vzděláni anebo 

jedná-li se o zdravotníka či nezdravotníka 
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1 Cíl práce   

1.1 Hlavní cíl  

      -      Zhodnocení výskytu a řešení latentní, manifestní tetanie a úzkostných poruch při     

             výjezdech  záchranné služby 

 

 1.2 Dílčí cíle 

 
      -    Charakterizovat křečové stavy v podmínkách přednemocniční péče  

- Popsat vliv hořčíku a vápníku v těle 

- Všeobecné postupy a zásady práce posádky RLP v neodkladné péči 

- Popsat význam nefarmakologické intervence 

 

2 Metodika práce 

 
          Data potřebná ke zpracování mé absolventské práce jsem čerpal z různých zdrojů. 

Z literárních zdrojů jsem čerpal hlavně při zpracování teoretické části. Dále jsem také 

použil internetové odkazy. To vše je uvedeno v seznamu použitých zdrojů. 

Ke zjištění všeobecného povědomí o tetanickém syndromu jsem použil dotazníkové 

šetření. 

         Dále jsem také použil výpis z knihy výjezdů ZZS Třinec, který má seznámit 

potencionálního čtenáře s četností výjezdů ZZS  k tetanickému syndromu. Tento průzkum 

probíhal v období roku 2009 
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3 Teoretická část 

3.1  Anatomie respiračního ústrojí 
 

Dýchání je přirozenou cestou regenerace organismu i prostředkem k zásobení těla 

kyslíkem, který reguluje každou chemickou reakci. Při nádechu jsou molekuly kyslíku 

rozváděny z plic červenými krvinkami do všech tkání a asi 60 bilionů buněk lidského těla. 

Podílí se na dělení  a regeneraci buněk, zabezpečuje celkové prokrvení organismu, řídí 

látkovou výměnu a spalování tuků, regulují hladinu cholesterolu v krvi, rozkládají odpadní 

produkty a toxiny, regulují pH těla, posilují imunitní systém. Zásadní vliv má kyslík na 

mozkové procesy. 

Dýchací cesty začínají nosem, nosní dutinou pokračují nosohltanem, hrtanem, 

průdušky a levou a pravou plíci. 

 Dle mého názoru cílem této práce není rozbor dýchacího ústrojí, proto se nebudu 

podrobně zabývat anatomii dýchacích cest. Zmíním se pouze o nejdůležitější časti 

dýchacího řetězce. Jedná se o plíce, které zaručují transport vdechovaných plynů  mezi 

atmosférou a krví a následné mezi krví a tkáňovými buňkami. Přesuny dýchacích plynů 

mezi zevním prostředím a krví zabezpečuje dýchací systém, který tvoří soustava trubic a 

dutin, jimiž vdechovaný vzduch proudí do plic. 

3.2  Plíce (pulmo, pulmones)  

Plíce je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví  a vzduchem. Plí3ce 

se skládají z miliónů tenkostěnných váčků, plicních sklípků, alveol, které jsou opředeny 

krevními kapilárami. Do alveol se dostává vzduch, kyslík difunduje do krve v kapilárách, 

naopak oxid uhličitý se dostává do alveol a při výdechu odchází z těla ven.                  

(viz. příloha č. 1) 

3.2.1 Stavba plic 

Plíce jsou orgány jehlanovitého tvaru vyplňující převážnou část prostoru hrudní 

dutiny. Levá plíce je menší než pravá. Pravá je hlubokými zářezy rozdělená na tři laloky a 

levá plíce na dva laloky. Plicní hrot směřuje směrem k hlavě. Lehce prohloubené plochy, 

kterými plíce naléhají na bránici, tvoří báze plic. Do plic ústí plicní žíly  a plicní tepna, 

mízní žíly a nervy. Plícní žíly odvádějí okysličenou krev z plic do levé srdeční předsíně, 
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odkud je kyslíkem bohatá krev přečerpávána levou srdeční komorou do tělního, tzv. 

velkého oběhu V průměrných plicích se udrží okolo 3 litrů vzduchu. V průběhu dýchání 

dochází k řadě fyzikálních a chemických změn ve složení vdechovaného                   

a vydechovaného vzduchu. Vdechovaný vzduch se průchodem horními dýchacími cestami 

čistí,  zvlhčuje a otepluje. Vydechovaný vzduch se naopak ochlazuje, čímž se omezují 

tepelné ztráty organismu. 

 3.2.2 Plicní ventilace 

Jako plicní ventilace se označuje proudění vzduchu v plicích. Ventilace zajišťuje 

výměnu plynů mezi atmosférou a krví.  Nádech je aktivní proces, při kterém se stahem 

bránice a vnějších mezižeberních svalů zvětší objem hrudní dutiny, a plíce se vlivem 

podtlaku v pohrudniční dutině roztáhnou a naplní vzduchem.  Vdech (inspirium)                  

je aktivní děj, který zajišťují dýchací svaly, které nazýváme bránice. Výdech (expirium) je 

pasivní děj, při kterém se uplatňuje elasticita plic, pružnost hrudní stěny a její hmotnost. 

Dýchací  centrum je uloženo prodloužené míše. 

Právě mechanika dýchání z velké části ovlivňuje průběh tetanického syndromu. 

Dýchaní se stále přizpůsobuje měnícím se nárokům organismu. Hlavní roli hraje dýchací 

centrum, které je složeno s nervových buněk, které vysílají rytmické podněty k míšním 

nervům. Při tetanickém syndromu má člověk tendenci k prohloubenému dýchání 

s vynaložením větší námahy. Postupně se zapojují pomocné dýchací svaly. K ním patří 

další svalové skupiny, především tedy zádové svaly, krční svaly a svaly pažního pletence, 

které se upínají na hrudník. [1] 
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4  Hyperventilační syndrom 

Hyperventilační syndrom (HVS) představuje častou diagnózu v urgentní medicíně. Je to 

vlastně stav kdy minutová ventilace překračuje  metabolické požadavky. Při tetanickém 

syndromu má člověk tendenci k prohloubenému dýchání s vynaložením velké dechové 

námahy. Postupně se zapojují pomocné dýchací svaly ( ním patří další svalové skupiny, 

především tedy zádové svaly, krční svaly a svaly pažního pletence, které se upínají na 

hrudník) bez souvislosti se zvýšenými metabolický nároky organizmu (např. tělesná 

námaha,  nebo  katabolické stavy) a dochází tedy k hlubokému, frekventnímu dýchání 

(hyperventilaci) jiným slovy dochází k dýchání „ na prázdno“ . Následkem je vývoj 

hypokapnie a nekompensované dechové alkalózy.  Mechanismus těchto změn nutno 

spatřovat především na úrovni bronchoaveolární membrány, kde díky při hypervnetilaci 

dochází ke zvýšené výměně plynů v alveolu při konstantním krevním průtoku plicní 

kapilárou  a neměnné difuzní konstantně (která je 25 násobně vyšší pro CO2 než pro 02) 

dochází ke zvýšené eliminaci C02 z těla. Následkem je pokles bikarbonátu (pufru, jenž 

významně participuje na udržení stálého pH v krvi) a „útěk“ volného kalcia 

z extracelurárního prostoru. Relativní hypokalémie vede ke zvýšené axonální iritabilitě            

a hyperreflexii, kterou můžeme během hyperventilačního paroxysmu objektivizovat 

jednoduše neurologickým kladívkem (nebo pomocí EMG vyšetření při „ vyžádané“  

hyperventilaci). Všechny tyto hemodynamické a chemické změny na molekulární 

způsobují charakteristickou skupinu symptomů tedy syndrom hyperventilační. Důvod proč 

se u části populace vyvine HVS není zcela jasný, ale existuje více teorii. U části populace 

nadměrnou respirační reakci vyvolávají různé stresové faktory. Projevuje se stejnými 

příznaky jako při kardiálně-angiologických nebo neurologických onemocněních od kterých 

jej lze jen s těžkostí oddělit. Proto k tomuto syndromu bývá často přivolávána záchranná 

služba nebo LSPP. Hyperventilační syndrom je znám více než 100 let, ale jen s těžkostí jej 

lze definovat.  Jeho patofysiologie je spojená s vícerými psychickými stavy,které se těžce 

diagnostikují.[2] 

Část vysvětlení HVS spočívá v mechanice dýchání. Normální dechový objem               

je 35 – 45% z klidové vitální kapacity. Hyperventilaci nad tuto úroveň klade odpor 

elasticita hrudní stěny a proto objemy nad normální úroveň jsou pociťované jako zvýšená 

námaha nebo dyspnoe. Pacient s HVS má sklon využívat víc horní partii hrudníku než 
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bránice, což vede k chronické hyperventilaci plic.  Při strese, kdy pacient potřebuje 

hluboký nádech, je vnímán tento už jako dýchavičnost. Pocit dýchavičnosti způsobí úzkost, 

která podpoří hlubší dýchaní a tímto je začarovaný kruh uzavřen. Pacienti s HVS se 

soustředí na tělesné projevy spojené s fyziologickými změnami vyvolanými hyperventilaci. 

HVS můžeme podle patofyziologie rozdělit do dvou podskupin  na akutní a chronický 

stav.[5] 

4.1 Akutní hyperventilační syndrom 

Akutní HVS je lehce lékaři diagnostikovatelný. Pacient se projevuje s dramatickou 

agitovaností, tachypnoe a bolestmi na hrudníku. Výjimkou nebývají ani závratě, bušení 

srdce a tetanické křeče. Pacient má pocit dušení. Někdy lze zde najít původní stresový 

faktor. Bolesti na hrudníku spojené s HVS jsou atypické, ale někdy jsou velmi podobné 

angině pectoris . U pacienta s tímto syndromem může tento stav trvat  i hodiny a po tělesné 

námaze nastává spíš úleva než – li zhoršení stavu. Akutní hyperventilační syndrom 

můžeme rozdělit podle příznaků do těchto podskupin. 

4.1.1 Kardiální příznaky 

 Můžou trvat i hodiny a po tělesné námaze nastane spíš úleva než-li zhoršení stavu. 

Pacient si stěžuje na bolesti na hrudi a v těchto případech nitroglycerín nezabírá.         EKG 

změny jsou časté například prodloužený QT interval, deprese a nebo elevace ST   a inverze 

T vlny. 

4.1.2 CNS příznaky 

 U těchto příznaků pacienti bývají často zmatení až agresivní. Výjimkou nebývají 

ani halucinace. Lokalizované svalové křeče a parestézie se častěji vyskytují na horních 

končetinách a oboustranné. Při jednostranných parestéziích bývají s 80 % na levé straně. 
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4.2 Chronický hyperventilační syndrom 

Chronický stav se projevuje obrovskými respiračními, neurologickými                  

a kardiálními příznaky bez viditelné hyperventilace. Diagnóza chronického 

hyperventilačního syndromu je o mnoho těžší, protože není  klinický průkazná. Pacienti 

s tímto syndromem prošli mnoho drahých lékařských vyšetření a jsou označováni mnoha 

mylnými diagnózami. Pacienti s chronickým hyperventilační syndromem, mají příznaky 

které téměř dokonale napodobují jiné organické onemocnění. Příčina HVS není zcela jasná, 

ale jedním z předpokladu je, že pacienti s tímto syndromem mají abnormální reakci na 

stres, sodík, laktát a jiné emocionální a chemické spouštěče stresu, které vyvolávají 

nadměrnou minutovou ventilaci. [2] 

Klasické učebnice citují, že nejčastějšími pacienty s touto diagnózou jsou mladiství, 

ženy a astmatici. U žen se vyskytuje 2 až 7 krát častěji než je tomu                  

u mužů.Vrchol výskytu je mezi 15 až 55 rokem věku, ale výskyt hyperventilačního 

syndromu se jinak vyskytuje ve všech věkových kategoriích kromě dětství. Ale dnešní 

doba přinesla i mladé nevyvážené podnikatele; mladé lidi, trpící vykořeněností – přišli 

z tradičních malých měst do velkoměsta; mladé potomky imigrantů; děti pracovníků 

zahraničních zastupitelstev a firem v pubertálním a postpubertálním věku. 

Všechny spojuje, že jsou jinak zdrávi, ataka vznikne náhle a také po poskytnutí neodkladné 

péče, první pomoci odezní. 

 

4.3 Rizika HVS 

 
V tomto případě mortalita je extremně vzácná. Nebezpečí ale hrozí z úplně jiné 

strany. Prováděním nepotřebných vyšetření jako je třeba angiografie nebo léčebných 

postupů jako je například trombolýza. S léčbou HVS je velmi těžké přestat, protože pacient 

si nadále stěžuje na dušnost, bolesti na hrudi a taky změny na EKG jsou zjevné. Pacienti 

těžce snášejí podceňování  ze strany zdravotníků a negativně se stavějí k doporučení 

zdravotníků  k vyšetření v psychiatrické nebo psychologické ambulanci. 
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4.4 Klinický obraz HVS  
 V anamnéze je nejčastěji náhlý vznik bolesti na hrudníku, dyspnoe, závratě, slabost. 

Pacient s akutním HVS je agitovaný a úzkostný, udává svalovou slabost, nespavost, 

unavenost, pocit bušení srdce a svírání na hrudi. Pacient s HVS často neumí stresový 

podnět popsat a identifikovat. Rozpoznání typické dýchavičnosti, nepokoje, závrati, 

atypických bolestí na hrudníku, zrychleného a prohloubeného dýchání u jinak zdravých 

jedinců stačí k dostatečné diagnostikaci HVS.[2] 
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5 Panická porucha 

 
Patří do skupiny náhlého psychického onemocnění, které vyžadují první pomoc              

a asistenci zdravotnické záchranné služby. Je to psychická porucha charakterizována 

opakovanými záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody.[4]                                                         

Příčinou bývá naučené chování. Je to relativně trvalý sklon k interpretaci různých tělesných 

příznaků, které jsou projevem stresové reakce, jako příznak hrozící katastrofy (např. bolesti 

na hrudi ₌ mám infarkt). Spouští se reakce útok nebo útěk. Zesílí se původní reakce, pacient 

začne zrychlené dýchat, přičemž dochází k opětovnému zesílení původních příznaků. 

Hypervntilací,  o které již bylo řečeno, se narušuje vnitřní prostředí. 

Panická porucha se dělí do těchto podskupin: 

 

5.1 Neočekávané spontánní panické ataky 

 
Nejsou vázány na žádnou situaci či podnět a přicházejí  z nenadání. 

 

5.2 Situačně podmíněné panické ataky 

 
Dostavují se po expozici nějaké situace 

 

5.3 Situačně predisponované panické ataky 

 
Mohou se a nemusí projevovat za určitých situací a nebo s časovým zpožděním                  

po situační expozici.[4] 

Nečekané spontánní panické ataky jsou podmínkou pro stanovení diagnózy panické 

poruchy. Situačně vázané panické ataky jsou charakteristické pro sociální a specifické 

fobie a situačně predisponované panické ataky jsou časté v průběhu panické poruchy, ale 

mohou se vyskytnout i u specifické  a sociální fobie. [5] 

Mezi hyperventilačním syndromem, panickou poruchou a tetanickým    syndromem   

existují   patogenetické   souvislosti.(viz příloha č.2) 

Hyperventilace vede k následné respirační alkalóze 
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6 Respirační alkalóza  
 

    Je navozena poruchami ve výměně krevních plynů dýchacím systémem. Nastává při 

nadměrné ventilaci, kdy se snižuje koncentrace CO2  v krvi (například při psychickém 

vzrušení, intoxikaci salicyláty, při nižší koncentraci O2 ve vdechovaném vzduchu, která 

vede k hyperventilaci -  ve vysoké nadmořské výšce. Výsledkem je respirační alkalóza.                   

Různé příčiny, které vedou ke snížení ventilace v plicních sklípcích (alveolech), způsobí 

nahromadění oxidu uhličitého (CO2) v organizmu a tím dojde k poklesu mimobuněčného 

pH na kyselou stranu. Výsledkem je respirační acidóza což je opačný děj než je respirační 

alkalóza. Výkyvy pH krve vedou ke změně koncentrací iontů na buněčných membránách, 

což vede při alkalóze k hypokalcemii a křečovým stavům. [3] 
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7  Tetanický syndrom 

Tento syndrom charakterizován stavem zvýšené dráždivosti centrálního                  

a periferního nervstva, který se často vystupňuje různými podněty. Příznaky společné všem 

formám tetanie tvoří tetanický syndrom. Typickým projevem je tetanický záchvat. Jedná se 

o příznaky zvýšené mechanické a elektrické dráždivosti nervových kmenů, dále zvýšená 

hyperventilace a jiné doprovodné změny viditelné na EMG. 

Tetanie má dva klinické projevy. Je to jednak akutní tetanický záchvat a jednak celá řada 

pestrých nespecifických klinických symptomů, které dlouhodobě provázejí nemocné.              

Ti pak často hledají pomoc v ambulancích nejen praktických lékařů, ale i z velké části 

v ambulancích odborných lékařů, jako třeba u internistů, kardiologů, neurologů, psychiatrů 

nebo dokonce i gynekologů. 

V současné době patogeneze tetanického syndromu je v drtivé většině ovlivňována 

nedostatkem hořčíku. Ostatní etiologie bývá skoro zanedbatelná. Pro příklad třeba 

hypokalcémie. Proto v jedné z následujících kapitol se věnuji právě hořčíku a jeho 

významu pro lidský organismus.[4] 

 

7.1 Tetanický záchvat 

 
Tetanický záchvat je to úzkostný stav doprovázen obvykle pocitem nevůle.Tento 

pocit je spojen s brněním nebo mravenčením v prstech, který se šíří do končetin. Tento stav 

je často je často přidružován k pocitu tuhnutí, napínání a omezení volného pohybu. Po 

tuhnutí dochází ke křečím tonického charakteru, začínajících na drobných svalech ruky. 

Tímto se vytváří typický znak pro tetanii – porodnická ruka. Při delším trvání dojde ke 

křeči, které se rozšíří na svaly předloktí a paže. Mezitím na dolních končetinách                 

se dostaví tonické křeče. Po křečích na končetinách se obvykle objevují křeče mimického 

svalstva. Ústa jsou přivřená, rty našpulené. Mimické svaly jsou ztuhlé a nemocný postižený 

tetanickým záchvatem nemůže ani mluvit. Může dojít až ke křeči jazyka                   a 

laryngospasmu. Křeče postihují současně obě končetiny. Rozsah křečí bývá rozmanitý. 

Záchvat může trvat minuty až hodiny.  Všechny svalové skupiny nejsou postižené stejně. 

Během celého záchvatu je vědomí neporušené.[7]  
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Tetanický záchvat může vypadat velmi dramaticky, ale není život ohrožující. 

Navodí se pocit vnitřního napětí , pocit „nedodýchnutí“ (špatně se dýchá – jako by byl 

kámen na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu) – to pacienti kompenzují zrychleným 

dýcháním, čímž se stav paradoxně prohlubuje.[4] 

Tetanický záchvat se projevuje nejčastěji brněním jazyka a konců rukou (konečky prstů), 

pocit ztíženého čití (cítění) na rukou, pocit slabosti končetin (na rozdíl od cévní mozkové 

příhody jde zde o slabost všech končetin a ne jen jednostranných končetin). Anamnéza 

křečí může vést k podezření na epileptický záchvat (na rozdíl od epiparoxu si pacient 

parestezie a tonické spasmy pamatuje. 

• Xerostomie - suchost v ústech                                                                                                         

• Bolesti u srdce (nezávislé na námaze!).                                                                                        

• Bolesti hlavy (křeč hladkého svalstva cév).                                                                                  

• Neurastenické příznaky (podrážděnost, únava, poruchy soustředění,  bolest hlavy) •

 Pocit stažení a bolestí kolem žaludku,                                                                                

• Noční křeče lýtek (crampi) 

                                                                           

Stejně jako příznaky tetanických křečí v určitém sledu narůstají, v opačném         postupu 

opět odeznívají. Po záchvatu pacienti pozorují ozobení v postižených svalových skupinách.  U 

tetanie můžeme při záchvatech,  ale i mimo ně zjistit známky zvýšené nervosvalové dráždivosti. 

Tyto dráždivosti můžeme vyjádřit díky Chvostkovu příznaku, Trousseauovu příznaku,  nebo 

Lustovu fenoménu. [4] 

7.1.1 Trousseauův příznak  

Jedná se o křečovité postavení ruky vyvolané omezením přítoku krve do horní 

končetiny po dobu 10 minut při hodnotě tonometru nad systolickým tlakem. Je známkou 

latentní tetanie. Na paži se přiloží manžeta tonometru a do několika sekund se objeví 

porodnická ruka.[7] 

Porodnická ruka (viz. příloha č. 3) - je to křečovité postavení ruky (jiný název: 

špetkové postavení ruky). Prsty jsou křečovitě natažené, palec a malíček jsou pod 
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prostředními třemi prsty (ruka tvoří „špetku“). Porodnická ruka se objevuje spontánně nebo 

ji lze vyvolat jako Trousseauův příznak. [7] 

7.1.2 Chvostkův příznak 

Chvostkův příznak je záškub svalů obličeje při poklepu na tvář před čelistním 

kloubem v místě, kde probíhá obličejový nerv (n. facialis). Vyšetřuje se poklepem kladívka 

před tragus, odpovědí je pohyb ústního koutku na straně poklepu. Vyskytuje  se při zvýšené 

neuromuskulární dráždivosti, neurózách aj. 

7.1.3 Lustův příznak 

  (poklep na nervus peroneus communis abdukce nohy). Velmi často jsou přítomné 

dobře výbavné, živé šlachosvalové reflexy na končetinách, poklep na šlachu bicepsu na 

paži vyvolá briskní flexi předloktí nebo poklep na ligamentum patellae živou extenzi bérce. 

Stejně jako porodnická ruka tak i následující body jsou typické pro tzv. manifestní tetanii 

• Karpopedální spasmy - křečovité ohnutí zápěstí a natažení nohou (flexe aker              

horních a dolních končetin).                                                      •

 Pocit stažení kolem úst (rybí ústa).                                                                                                   

•  Laryngeální spasmus – pocit stažení hrdla (globus hystericus), potíže při polykání. 

7.2 Nespecifikované klinické symptomy 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly tetanie má dva základní klinické 

projevy. Tetanický záchvat, který byl již popsán, a nespecifikované klonické symptomy. 

Nespecifikované klinické symptomy jsou následně vyjmenovány dle jednotlivých oborů, 

do kterých je můžeme zařadit.[7] 
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7.2.1 Interní lékařství a kardiologie 

U pacientů se projevuje stenokardie, tlak na hrudi který je nezávislý na námaze. 

Nemocní jsou také často přivážení na koronární jednotku s podezřením na infarkt 

myokardu. Nemocní mají také sklon k trombózám a výjimkou není ani tachykardie                  

a hypertenze v artériích. Časté bývají také kolapsové stavy a porucha spánku. Stimulem ke 

vzniku tetanie může být nízká hladina volného krevního vápníku (hypokalcemie) např. při 

nedostatečnosti příštítných tělísek (hypoparatyreóza), nedostatku vitaminu D nebo při 

hlubokém a déle trvajícím rychlém dýchání v klidu. [6] 

7.2.2  Neurologické příznaky 

K neurologickým příznakům můžeme započítat deprese, různé typy fobii, vertigo,  

přecitlivělost na hluk nebo taky tranzitorní ischemické ataky.  

7.2.3 Gynekologické příznaky 

Gynekologické příznaky bývají znatelně při menstruacích, kdy menses bývá velmi 

bolestivý. Zvýšený bývá také počet spontánních potratů. Dalším z příznaků bývá eklampsie 

a potíže v laktaci.   

7.3 Etiopatogeneze 

Podle etiologie můžeme tetanii rozdělit do dvou základních skupin. Na tetanii 

metabolickou a tetanii neurogenní.  

7.3.1 Metabolická tetanie 

 
Jedná se o tetanii metabolického původu, kdy u většiny příznaků bývají jasné 

abnormity laboratorních nálezů včetně změn na EKG. Tento druh tetanie lze dobře 

rozpoznat. Je ale nutno zmínit, že u tetanického syndromu nelze ani mnoha vyšetřeními 

prokázat tyto metabolické změny.  U těchto nemocných mohou být příznaky organického 

nebo funkčního postižení CNS. [7] 
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7.3.2 Neurogenní tetanie 

 
Vyskytují se obvykle u pacientů s význačnou afektivní labilitou, se sklonky                  

k  různým neurotickým projevům nebo pacientům s psychopatickými rysy. Jindy sou                

v  popředí obtíže  vegetativního  původu. 

Tetanický záchvat se obyčejně dostavuje po nějakým emočním prožitku nebo duševním 

traumatu. Nebo také jako následek dlouhotrvajícího duševního napětí. Může jít obecně                  

o jakýkoliv podnět, který má za následek vystupňování již stávajícího zvýšeného stavu 

dráždivosti. 

K neurogenní tetanii lze s určitou výhradou přiřadit hyperventilační tetanii. 

K záchvatům dochází na základě metabolických změn při již zmíněné hyperventilaci 

popsané v kapitole 4. základní je ale porucha CNS. U pacientů s tímto syndromem lze 

hyperventilací vyvolat tetanický záchvat do 5 minut. Hlubokým dýcháním o frekvenci 20 

až 30 dechu za minutu. Tetanické projevy, k nimž dojde až po 5 minutách, lze zařadit do 

reakcí v širších mezích normy.        

Pro obě formy tetanického záchvatu je společné to, nemívají laryngospasmy. Také 

záchvaty hyperventilace mají u osob postižených tetanickým záchvatem svou intenzitou                  

a emočním doprovodem charakter hysterické reakce. Většina pacientů udává pocity sevření 

na hrudí, pocit dušnosti, který je zpětně nutí k hyperventilaci. Tetanické křeče  se dostavují 

už během hyperventilace.[7] 

 

7.4 Odebrání anamnézy u tetanického syndromu 
V anamnéze mají být obvyklé potíže, které provázejí TS. V objektivním 

neurologickém  vyšetření je třeba uvést výsledky Chvostkovy a Trousseauovy zkoušky. 

V pomocných vyšetřeních má být uveden výsledek ischemického nebo hyperventilačního 

testu při EMG měření. V biochemických nálezech mají být uvedeny hodnoty hořčíku. 

V terapeutických vyšetřeních by měly být uvedeny dávky Mg v dostatečných dávkách. 
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7.5 Poskytování první pomocí u tetanického syndromu 

 

 Akutní poskytování první pomoci, hlavně u hyperventilační tetanie 

v generalizovaných křečích, závisí na zvládnutí hyperventilace. A to užitím pomocných 

technik, např.: vyřízneme do většího plastikového pohárku otvor o průměru cca 1-2 cm, 

přiložíme ho postižené osobě na ústa a vyzveme k dýchání přes pohárek nebo stejným 

způsobem použijeme igelitový sáček s ustřiženým jedním rohem.  

Dalším důležitým bodem při poskytování první pomoci pacientovi postiženému TS je 

emfatické slovní uklidnění. Hlavně uklidnění hyperventilačního dýchání. Základem je také 

uložit pacienta do nejlépe do polosedu.[6] 

Deficit hořčíku vyskytující se u TS je možno hradit z přírodních zdrojů a nebo 

medikamentózní léčbou.   

 

ZZS podává nejčastěji 20% magnesium i.v. naředěné fyziologickým roztokem.   

Pro zklidnění a odeznění hyperventilace se podává i.v. Apaurin 

 

Při správně poskytované první pomoci nastane úprava stavu přibližně do cca 5-10 

minut. Je ovšem postupná. Pacient je znovu schopen sevřít dlaň, zklidňuje se napjatý výraz 

obličeje, ustupují křeče končetin, pacient pocítí uvolnění, atd. 
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8  Křečové stavy v podmínkách PNP 

Podle průběhu můžeme rozlišit křeče na tonické (delší trvání, svalové napětí je 

zvýšené nepřerušovaně) a klonické (přerušované krátkým svalovým uvolněním). zpomalení 

psychického tempa po odeznění a zmatenost. Dalším typem je křečový stav, při 

kterémdochází k opakování křečí bez úplného odeznění, častá je porucha vědomí. Podle 

věku pacientů se křeče vyskytují   u dospělých nebo dětí, u obou skupin jde prakticky o 

stejné typy, ze stejných vyvolávajících příčin. Specifickými pro dětský věk jsou febrilní 

křeče, u novorozenců nastávají tyto stavy v důsledku porodního poranění mozku, nebo u 

určitých vrozených vývojových vad. Za nepravé křeče jsou označovány flexe a extenze s 

průvodní vegetativní symptomatologií - pocením, vzestupem krevního tlaku, 

hyperventilací. Charakteristika křečí, jejich průběh, okolnosti vzniku a přidružené 

nemoci jsou důležitým vodítkem pro zahájení cílené léčby již přímo u pacienta. Obecně 

platí: zajištění venózního přístupu flexilou, zajištění průchodnosti dýchacích cest, prevence 

poranění při záchvatu, prevence pokousání - nejlépe použitím ústního vzduchovodu. [12] 

 

8.1 Diagnostika 

Důležité jsou anamnestické údaje, klinické známky: pokousání jazyka, stopy                

po úrazu nebo operační jizvy (zejména na hlavě), zápach dechu, dechová frekvence, 

případné vpichy, celkový vzhled pacienta, nápomocny mohou být i stopy v okolním 

prostředí - lékovky, stříkačky,  či zprávy o předchozím ošetření. Nezbytné je monitorování 

vitálních funkcí, TK, EKG, saturace O2, tělesné teploty. Lékař posuzuje neurologický 

nález, stav a reakci zornic, z odběrů lze v rámci přednemocniční péče na místě stanovit 

glykemii, individuálně orientační test na drogy z moče (triple test), specificky při podezření 

na neuroinfekci - meningitidu -  se provádí odběr krve k přesné laboratorní diagnostice.[7] 
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8.2 Léčba  

Léčebně se obecně aplikují intravenózně benzodiazepiny (diazepam, dormicum), u dětí 

nebo při problémovém zajištění žíly je vhodná rektální aplikace (diazepam desitin rectal 

tube). U závažných stavů s ohrožením dýchání a nutností intubace jsou vhodné barbituráty. 

Doplňující léčbou je aplikace kyslíku obličejovou maskou nebo brýlemi, kapání infuze je 

praktické z důvodu rychlého proplachu žilní linky po aplikaci léků nebo opakovaných 

dávkách.[11] 
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9 Hořčík a jeho význam pro lidské tělo 
 

Hořčík se hodně vyskytuje v přírodě. Nachází se jak ve vesmíru tak v zemské kůře 

nebo mořské vodě. Jeho zastoupení v zemině však není rovnoměrné. Již staří Řekové 

používali léčivé účinky soli magnesia alba, která se nacházela v řecké oblasti Magnesia. 

Právě tato oblast dala hořčíku jeho latinské jméno. I ve vodách jeho množství značně 

kolísá. V oblastech s tvrdou vodou je jeho obsah značně vyšší, naopak měkká voda 

obsahuje nízké procento tohoto prvku.[8] 

Příjem hořčíku u člověka z velké části překrývá potrava. Po příjmu potravy                 

do trávicího traktu je hořčík vstřebáván po celé délce tenkého střeva. Množství hořčíku 

vstřebaného ze stravy značně kolísá. Proces vstřebávání je totiž ovlivňován mnoha faktory. 

Ukázalo se, že resorpce hořčíku ve střevě nemá vztah ke stavu hořčíku v organismu. 

V organismu je hořčík rovnoměrně rozložen. Přibližně polovina je ho rozmístěna v kostech 

a druhá část v měkkých tkáních.[8] 

 

9.1 Doporučené dávky hořčíku 
Fyziologická potřeba hořčíku je u různých skupin populace různá. Proto se vytváří 

samostatná doporučení pro jednotlivé stavy. Potřeby hořčíku jsou určovány pomoci studii, 

které sleduji jeho rovnováhu v našem organismu. Ledviny jsou hlavním zdrojem jeho 

vylučováni, proto jeho množství lze měřit ve vyloučené moči.[8] 

 

9.2 Nedostatek hořčíku 
Problematiku nedostatku hořčíku v lidském organismu můžeme rozdělit do dvou 

skupin. Deplece a deficit. Deplece je porucha regulace metabolismu hořčíku. Deficit je 

porucha spojena hlavně nedostatečným příjmem hořčíku, nebo jeho zvýšenou potřebou   či 

zvýšeným vylučováním ledvinami. 

Příčiny vzniku deficitu jsou různé. Mezi nejdůležitější můžeme započítat např.   

• snížený příjem hořčíku potravou 

• zvýšená potřeba hořčíku při zvýšené tělesné námaze, nebo při onemocněních 

• zvýšená vylučovací schopnost hořčíku ledvinami (při akutním ledvinovém 

onemocnění, při selhávání ledvin, diabetes mellitus, při nadměrné konzumaci 

kofeinu a alkoholu, při užívání farmak)  

• nebo další zdroje zvýšených ztrát 
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9.2.1 Klinické formy deficitu 

9.2.1.1 Neurologická forma  

 

Vede ke slabosti, migrenózním stavům. Navozují se depresivní stavy, ztráta 

koncentrace nebo časté bývají taky astmatické potíže. EMG bývá pozitivní.                  

U chronických alkoholiků deficit hořčíku způsobuje delirium tremens.  

 

9.2.1.2 Svalově tetanická forma  

 
Tuto formu provází tenzí bolesti temene hlavy, ztuhlost všech končetin, mravenčení 

prstů. Častým jevem je i ztuhnutí svalstva kolem úst (rybí ústa – problémy s mluvou, 

porodnická ruka). Pacienti postižení touto formou mohou mít potíže s polykáním, nebo tzv. 

„knedlík v ústech“ . 

 

9.2.1.3 Vaskulární forma  

 
Tato forma projevující se tlakem na prsou, přesněji za hrudní kosti, která je 

nezávislá na námaze. Vaskulární formu provází taky tachykardie a poruchy srdečního 

rytmu. Častější je také výskyt trombotických stavů. 

 

9.2.1.4 Gynekologická forma  

 

Před potvrzením těchto příznaků, způsobených deficitem hořčíku, je třeba provést 

kompletní klinické vyšetření. Tyto formy mohou být způsobovány také jinými 

onemocněními. Teprve při negativním výsledku tohoto vyšetření můžeme pomýšlet na 

deficit hořčíku.[9] 

 

K diagnostice nedostatku magnesia a tím k odhalení příčiny tetanického syndromu 

v současné době jsou používány tři vyšetřovací metody. 

• Klinické vyšetření 

• Biochemické vyšetření 

• Elektromyografické vyšetření 
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9.3 Klinické vyšetření 

 
Při tomto vyšetření je třeba hlavně vyloučit onemocnění jiných orgánů. Při 

negativních vyšetřeních jednotlivých orgánů se uvažuje o funkčních poruchách při zvýšené 

nervosvalové dráždivosti v rámci tetanického syndromu. 

 

9.4 Biochemické vyšetření 

 
Biochemické vyšetření je zdůvodněno faktorem, že nedostatek hořčíku je příčinou 

vzniku tetanického syndromu.[9] 

 

9.4.1 Magnesium v séru 

 
Hladina magnesia v séru při odebraném krevním vzorku podléhá rychlým změnám. 

Důvodem je, že magnesium z erytrocytů se rychle difunduje do séra a uměle zvyšuje jeho 

hladinu. 

 
 
9.4.2 Magnesium v erytrocytech  
 

Toto vyšetření je mnohem účinnější a rychlejší. Ukazuje totiž na koncentraci 

hořčíku v buňce , kde dochází k vlastnímu účinku hořčíku. Ale také v tomto případě musí 

být materiál bezprostředné zpracován pro možný únik Mg z erytrocytů do séra. 

 
9.4.3 Magnesium v moči 
 

Toto vyšetření již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol. Je to klinické 

vyšetření, kdy se hladina Mg měří v průběhu 24 hodin. Je-li magnesia v těle dostatek 

ledviny jej automaticky vyloučí z těla ven a naopak. Např. je-li Mg v těle nadbytek, třeba 

při podání i.v., ledviny jej ihned vylučují.[9] 
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Nejspolehlivější metodou měření Mg v těle je atomová absorpční spektrofotometrie (AAS). 

Přístrojů pro toto vyšetření však není mnoho z důvodu vysoké pořizovací ceny              a 

složité obsluze. 

 
Tabulka č1: Fyziologické hodnoty Mg v moči a krvi dle AAS 
Sérové Mg  0,75-1,0 mmol/l 
Erytrocytární Mg       2,1-3 mmol/l 
Močové Mg/24 hod.          2-6 mmol/l 
 
 
 
9.5 Elektromyografická vyšetření 
 

Zvýšenou nervosvalovou dráždivost se potvrzuje nebo vyvrací metodou EMG. 

Jedná se o dva základní testy. Ischemický a hyperventilační.[9] 
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10 Pravomoci záchranářů - posádek RZP 
 
 I když tetanie není života ohrožující onemocnění z velké části k ním bývá volána 

rychlá lékařská pomoc. Na Třinecku, tedy místě kde se nachází moje bydliště, rychlá 

lékařská pomoc pokrývá zhruba 150 tisíc obyvatel. Je to členitý podbeskydský region, kde 

v létě do některých vzdálenějších míst 15 minutová hranice pro dojezd posádek  ZZS je jen 

stěží možná. V zimních měsících je to samozřejmě ještě horší.  

Kromě posádky rychlé lékařské pomoci záchranná služba má k dispozici ještě tři výjezdové 

skupiny rychlé zdravotnické pomoci. 

Je tedy častým jevem, že když posádka s lékařem zasahuje u tetanického syndromu, na 

jiném místě zase musí pomáhat posádka ze středním zdravotnickým pracovníkem. Není 

třeba uvádět, že často zasahuje na místě, kde už jde tzv. o život. Dle mého názoru by bylo 

přínosem, zhodnotit pravomoce a kompetence zdravotnických záchranářů, aby k takovým 

to případům nedocházelo.  

Operační středisko, které se v tomto případě nachází ve Frýdku – Místku,   k takovým to 

případům s oblibou posílá posádku RLP a tímto ponechá „odkrytý“ celý region. Pracovníci 

na dispečinku argumentují tím, že skupina RZP musí vždy pacienta dopravit do nemocnice, 

a v tomto případě, kdy postačí jen vyvážit hodnotu magnesia v těle není zapotřebí pacienta 

transportovat na specializované pracoviště.  

Z vlastních zkušeností vím, že zase v jiných případech k závažným stavům, jako třeba 

dušnost nebo cévní mozková příhoda, operační středisko posílá posádku RZP. Nezbývá jen 

lakonicky poznamenat, že si asi „rychlou“ šetří pro případ pádu letadla.  

    Kompetence posádek RZP jsou řízeny podle vyhlášky 424, Sb. zákonů                  

č. 96/2004, v níž se můžeme dočíst, že RZP je legitimní prostředek ZZS k zajišťování 

přednemocniční neodkladné péče. Pracuje bud´ samostatně, nebo v režimu rande-vous, kde 

pokud je na místě dříve než lékař, postupuje podle svých kompetencí upravených tímto 

předpisem. 
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11 Praktická část 
11.1 Hypotézy 

 
1. Počet tetanických syndromů je u žen větší než u mužů 

2. Počet tetanických syndromů klesá s rostoucím věkem 

3. Tetanický syndrom je stále častěji diagnostikován i u mužského pohlaví. 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.2 nespecifikované klinické symptomy mohou výrazně 

ovlivnit vznik tetanického syndromu. Tento jev mě inspiroval k uvedení drobného 

statistického šetření. 

 

11.2 Statistika 

 
Ověřit platnost výše uvedených hypotéz je možné zpracováním archivních 

materiálů, ve kterých jsou vedeny podrobné informace o výjezdech ZZS. Některé z těchto 

archivních materiálů jsou následně ztvrzeny nemocničním zařízením. 

 Jako zdroj dat pro následující posloužila kniha výjezdů vedená ZZS Třinec. 

V tabulce jsou zaznamenány počty pacientů s tetanickým syndromem ošetřených posádkou 

RLP, zřídka také RZP, za rok 2009. Tato tabulka  je rozdělena  do věkových skupin 

odstupňovaných po deseti letech, dále podle pohlaví. 

 S následujícího grafického zpracování lze nejlépe vyčíst, která věková skupina                

a pohlaví je nejvíc zasažena tetanickým syndromem. 

 

 

Zhodnocení    

 

 1) Tato hypotéza se potvrdila, kdy počet případů výjezdů ZZS Třinec indikovaných 

tetanickým syndromem za rok 2009, činil u žen 74% a  26% u mužů.  

 

2) Podle literatury počet onemocnění tetanickým syndromem s rostoucím věkem 

pozvolna klesá. Podle mého statistického měření, se však tato hypotéza podařila vyvrátit. 

Největší skupinu tvořily ženy nad 40 let, kdy se jejich počet zastavil na 59 k celkovému 
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počtu 190. Ženy do 30 let, které jsou považovány za nejvíce zasažené tímto syndrom tvoří 

počet 34. Výsledek tohoto měření můžeme vidět také v níže uvedeném grafickém 

zpracování.  

 

 3) Vzhledem ke krátkému sledovacímu období se tuto hypotézu nepodařilo potvrdit 

ani vyvrátit. 

 

Tabulka č. 2: Toto tabulka znázorňuje kam nejčastěji  směřovala záchranná služba 

pacienty s tetanickým syndromem.   

Ponechán doma 83 

Neurologické odd. 55 

Interní odd. 11 

Pediatrické odd. 9 

Psychiatrické odd. 2 

Kardiologické odd. 1 

Chirurgické odd. 1 

 

 

Tabulka č 3: Počty tetanického syndromu podle věku a pohlaví 

 RZP RLP Celkem 

Muži do 20 let 0 2 2 

Ženy do 20 let 10 10 20 

Muži do 30 let 9 9 18 

Ženy do 30 let 14 20 34 

Muži do 40 let 6 12 18 

Ženy do 40 let 10 18 28 

Muži nad 40 let 5 6 11 

Ženy nad 40 let 19 40 59 

Celkem 73 117 190 

 

 

Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby Třinec k tetanickým syndromům z pohledu 

rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci v závislosti na věku za rok 2009. 
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Graf 1: Věková skladba pacientů s TS  u kterých zasahovala RZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2:  Věková skladba pacientu s TS u kterých zasahovala RLP  
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Graf 3: Celková věková skladba z pohledu RZP a RLP 
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11.3 Dotazník 
 
 Součástí mé práce bylo také dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat 

všeobecné mínění o tetanii, zda lidé dovedou rozpoznat charakteristické rysy tetanie nebo 

dokonce člověku trpícímu tímto syndromem nějakým způsobem pomoci. Respondenti byli 

jak ze zdravotnického tak nezdravotnického prostředí. Zastoupena byla také obě pohlaví.  

 

 Jsem muž/žena 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mezi 83 respondenty bylo dotazovaných 37 mužů a 46 žen. 

 

 

Jsem/nejsem zdravotník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tu otázku odpovídalo 28 zdravotníků a 55 osob mimo zdravotnictví.  

 

 

Muž
Žena

Ano
Ne
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Otázka č. 1: Tetanie je …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze všech dotazovaných vědělo 76 osob, že tetanie je onemocnění, naopak 6 nevědělo. 

 

Otázka č. 2:  Dovedli by jste rozpoznat tetanický záchvat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze všech respondentů 49 osob by dokázalo rozhodně rozpoznat tetanii, 15 spíše ano. 11 

neví, 2 spíše ano a 6 rozhodně ne.  

 

Otázka č. 3: Dokázali by jste nemocnému tetanii pomoci?  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nemoc
Nevím

Rozhodně Ano
Spíše Ano
Nevím
Spíše Ne 
Rozhodně Ne

Ano
Ne
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Ze všech dotazovaných by 63 respondentů dokázalo pomoc a 20 ne. 
Otázka č. 4: Víte nedostatek  čeho způsobuje tetanii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Že nedostatek hořčíku způsobuje tetanii vědělo 36 osob, 47 osob nevědělo. 
 
Otázka č. 5:  Je tetanie a tetanus jedno a totéž?                                                                           
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 6: Do kterého lékařského oboru by jste tetanii zařadili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hořčík
Nevím

Ano
Ne

Interní
Neurologický
Psychiatrický
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Ze všech dotazovaných 12 osob by tetanii zařadilo do interního oboru, 27 do 

neurologického a 44 respondentů vidí tetanii jako psychiatrické onemocnění. 

Otázka č. 7: Znáte někoho z vašeho okolí, kdo trpí tetanii ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetanika ve svém okolí má 42 dotazovaných. 41 nemá. 
 
Otázka č. 8:  Měl/a jste někdy tetanický záchvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 9:  Pokud ano, popište jeho průběh 
 
 
U respondentů, kteří přiznali zkušenosti s tetanickým syndromem, mezi nejčastější 

příznaky patří, pocit cizího tělesa v hrdle, tuhnutí svalstva, nejčastěji horních, končetin, 

pocit nevůle až úzkostný stav a problémy s dýcháním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano
Ne

Ano
Ne
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Otázka č. 10: Znáte nějaký lék nebo způsob, který zmírní příznaky tetanie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nejznámější způsobem jak zmírnit příznaky tetanie je podle dotazovaných aplikace 

hořčíku.To přiznalo 38 respondentů. Dalším účinným způsobem je dýchání do sáčku. Toto 

zmínilo 25 osob. Jak zabránit tetanickým projevům nevědělo 20 osob.     

 

Otázka č.11: Volal jste někdy záchrannou službu k tetanickému záchvatu? 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouze dvě osoby z celého počtu dotazovaných, byly nuceny přivolat ZZS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hořčík
Dýchání do sáčku
Ne

Ano
Ne
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12 Ošetřovatelský postup klienta s tetanickým syndromem 
 
12.1 Kasuistika I. 
  
12.1.1 Přijetí výzvy 
 

Dne 8. 12. 2010 v 10.46 přebírá operační středisko zdravotnické záchranné služby  

ve Frýdku – Místku tísňové volání pro dušnost. Na místo byla vyslána výjezdová skupina 

rychlé lékařské pomoci v Třinci ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič a student 

VOŠ Čelákovice. 

 

Identifikační údaje 

Iniciály :                                     S. T., žena 

Ročník                                       1988 

Současný zdravotní stav:           při vědomí 

Místo zásahu                              byt, Třinec 

 

12.1.2 Anamnéza  
 

Žena, momentálně bez trvalého zaměstnání. Léčená na  tetanii. Na popud přítele 
přivolána RLP  
 
12.1.3 Současný stav 
 
 Po příjezdu posádky RLP na místo v 10.57 je pacientka při vědomí. Sedící 

v kuchyni na židli, stěžuje si na od rána trvající progredující dušnost. Mravenčení u prstů 

horních končetin. Žena také pociťuje žízeň a má sucho v ústech. Je zajištěn periferní žilní 

vstup  a provádíme základní fyzikální vyšetření. 
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Srdce                         120/min              akce pravidelná 

TK                             95/60                  hypotenze 

Dýchání                     18/min                hyperpnoe, sklípkové, bez vedlejších efektů 

Sp02                          98%                    fyziologická hodnota 

GCS                           14  

Zornice                                                 fotoreakce v pořádku 

EKG                         12-ti svod            sinusový rytmus 

Břicho                                                   měkké, prohmatné 

DKK                                                     bez otoků 

Diagnóza stanovena lékařem 

Tetanická ataka - neurastenie 

 

Léčebná opatření na místě 

 
Klientce byl zajištěn kanylou přístup do periferního žilního na LHK. Dle ordinace lékaře 

byly podány tyto léky: 

 

Terapie: Apaurin 1 amp. i. m. 

 

Pacientce zrušen periferní žilní vstup a je ponechána doma, doporučená kontrola                  

u obvodního lékaře. 

 

Opětovné volání RLP 

 
V 16.48 přebírá operační středisko zprávu od stejné osoby , že stav S.T. se nelepší, naopak 

je ještě horší. Klientka je dušná a pociťuje celkovou slabost. Na místo je ihned vyslána 

posádka RLP ve stejném složení. Po příjezdu ve 17.01 žena nalezena v obývacím pokojí. 

Stále si stěžuje na  trnutí prstů a pocit žízně. Lékař ve vydechovaném vzduchu cítí patrný 

acetón. Proto provedeno kontrolní měření glykémie. Ta je neměřitelná.                         Na 

displeji glukometru se zobrazuje anglický výraz „high“, což znamená neměřitelnou hladinu 

cukru. 
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Diagnóza stanovena lékařem: 

Suspektní primozáchyt diabetu s diabetickou ketoacidózou. 

 

Terapie 

Klientce je znovu zaveden periferní žilní vstup a je jí  podán přetlakem fyziologický roztok 

500ml i. v.  

Pro vysokou závažnost stavu je S.T. transportována do nemocnice na jednotku intensivní 

péče. 

V průběhu transportu nedošlo k žádným dalším komplikacím zdravotního stavu.   
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12.2 Kasuistika II. 

12.2.1 Přijetí výzvy 

 
Dne 13. 2. 2010 v 16.16 přebírá operační středisko zdravotnické záchranné služby  

ve Frýdku – Místku tísňové volání pro dušnost. Na místo byla vyslána výjezdová skupina 

rychlé lékařské pomoci v Třinci ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič a student 

VOŠ Čelákovice. 

 

Identifikační údaje 

Iniciály :                                     V.C., muž     

Ročník                                       1982 

Současný zdravotní stav:           při vědomí 

Místo zásahu                              čerpací stanice, Třinec 

 

12.2.2 Anamnéza 

 
 Posádka RLP volána pro kolaps mladého muže, kterého nalezl personál čerpací 

stanici na toaletě. Muž, 28 let sledován pro neurogenní tetanii. Před 14 – ti dny luxace 

hlezna levé dolní končetiny. Luxace fixována sádrovou dlahou. Pacient užívá Citalec, 

Magnesium 500 mg 3 x denně, Neurol 0,5/noc. 

 

12.2.3 Současný stav 

 
 Po příjezdu RLP v 16. 27  posádka nalezla muže sedícího vedle záchodové mísy.  

Pán je opocený a cyanotický, stěžuje si na asi tři dny trvající průjem do 15 vodnatých stolic 

denně, bez patologických příměsí. Subfebrilie, od rána pociťuje progredující namáhavou 

dušnost.  
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Srdce                         120/min              sinusový rytmus 

TK                             90/50                  hypotenze 

Dýchání                     23/min                hyperpnoe, sklípkové, bez vedlejších efektů 

Sp02                          90%                    fyziologická hodnota 

GCS                           14  

Břicho                                                   měkké, nebolestivé 

PDK                                                      sádrová dlaha pod koleno 

LDK                                                      bez otoků 

 

Klient dodatečně udává od rána trvající  suchý kašel – doplněno 12 – ti svodové EKG bez 

akutních ischemických změn, iRBBB, LPH,  obraz SI, Q III, T III.  

 

Diagnóza stanovena lékařem 

Vyslovena suspekce na plicní embolii.   

 

 

Léčebná opatření na místě 

 
Podána kyslíková terapie 100% O2 10 l/min. Klientovi byl zajištěn kanylou přístup                

do periferního žilního na LHK. Dle ordinace lékaře byly podány tyto léky: 

 

Terapie: Fysiologický roztok      1000 ml i.v. – přetlakem 

              Heparin                          5000 jednotek i.v. 

               

Převoz na interní oddělení. 
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13 Diskuze 

 
 Dotazníkovým měřením jsem chtěl docílit toho, jaké je všeobecné povědomí                  

o tetanickém syndromu. Zajímavé bylo srovnávat výpovědi zdravotníků  a nezdravotníků. 

Zatímco všichni dotazovaní, kteří pracují ve zdravotnictví uměli rozpoznat tento syndrom a 

popsat jeho příznaky, průběh a následky, dotazovaní z řad laické veřejnosti již na tom byli 

hůř. Někteří jedinci tápali již při první otázce.  V podstatě nevěděli co to ta tetanie vůbec je. 

V průměru ale dotazníkové měření dopadlo vcelku dobře. Z narůstajícím výskytem 

tetanického syndromu lidé začínají rozpoznávat klasické příznaky této choroby a dokáži jí 

odlíšit od jiných onemocnění. 

 Ve výše uvedené kapitole 11.2 jsem zhotovil statistickou tabulku, která vycházela 

z výjezdové knihy ZZS Třinec. Tato tabulka zachytila všechny výjezdy posádek ZZS 

Třinec které byly  indikovány jako „tetanický syndrom“. Tato statistika je z roku 2009. 

V tomto statistickém měření můžeme zjistit, že uvedený věkový průměr je podstatně vyšší, 

než jaký uvádí literatura. Nejpočetnější skupinou byly totiž ženy nad čtyřicet let věku. 

Literatura ale uvádí jako nejpočetnější skupinu ženy kolem dvaceti až třiceti let. Napadlo 

mně, zda  k tomuto jevu mohlo přispět také to, v jaké oblasti ZZS Třinec zasahuje. Je to 

totiž členitý podbeskydský region, kde žijí lidé patřící k různým národnostním menšinám. 

Region, na který působily polské, české jak i německé  vlivy. Stále zde můžeme potkat 

místní obyvatele, kteří ještě dnes neovládají český jazyk                      a ke komunikaci 

s okolím používají dialekt, kterému říkají „po našymu“. Já osobně toto nářečí ovládám, což 

mi na výjezdech ZZS napomáhá s nimi komunikovat. Dispečink ZZS, který sídlí ve třicet 

kilometrů vzdáleném  Frýdku – Místku, má ale problémy                  se s nimi  porozumět. 

 Když se některé osoby z řad mých příbuzných nebo spolupracovníků dozvěděly, že 

píšu absolventskou práci na téma tetanie, tak mi radili at´ do mé práce nezapomenu uvézt, 

že se jedná o obyčejnou hysterii. Já osobně jsem měl možnost se setkat s lidmi, kteří tímto 

syndromem trpí, nejen z  pozice záchranáře. Měl jsem možnost sledovat projevy tohoto 

syndromu u mých blízkých nebo příbuzných. Dokonale znám jejich povahy, charakterní 

rysy a také dokážu přesně popsat jejich životní příběh. Proto vím,               že tetanický 

syndrom můžou evokovat také nálady, psychické rozpoložení nebo různé podněty, které 

jsou zcela jistě ovlivnitelné. 
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14 Závěr 

 
 Jako hlavní cíl mé absolventské práce, jsem si stanovil podat scelené informace 

týkající se tetanického syndromu. Toto téma jsem si zvolil proto, že tato diagnóza bývá 

velmi častou indikací k výjezdům posádek zdravotnické záchranné služby a široká 

veřejnost stále nemá jasno o co u tohoto onemocnění vlastně jde. 

 Dalším faktorem, který mne přiměl k výběru tohoto tématu je fakt, že tetanický 

syndrom je ve velké míře brán jako okrajové onemocnění. Veškerá vědecká literatura,            

ze které jsem čerpal, se mu více či méně věnuje jen málo. Když už se mu některý z autorů 

věnuje, velmi často bývá spojován a popisován v souvislosti s jiným onemocněním. 

Onemocněním nejčastěji náležícím do skupiny neurologických. 

 Tato absolventská práce se nevěnuje pouze tetanickému syndromu, ale z velké části 

faktorům, které tento syndrom ovlivňují a taky nezřídka vyprovokují. 

 Myslím si, že potencionální čtenář může prostřednictvím mé absolventské práce 

získat scelené informace týkající se příčin, průběhů a následku tohoto syndromu, který se 

pomalu stává civilizační chorobou. 
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Resumé  

 
 Tato absolventská práce se zabývá problematikou spojenou s tetanickým 

syndromem. 

  

Teoretická část práce popisuje základní faktory, které ovlivňují vznik a průběh 

tetanie. Přináší také stručné informace o rizikových faktorech přispívajících k časnější 

progresi progresi syndromu. Těžištěm jsou kapitoly zaměřené na hyperventilaci, klasifikaci 

a diagnostiku tetanie a  zaměření se na výskyt hořčíku v lidském organismu, jako jednoho 

z hlavních prvků, jehož nedostatek přispívá ke vzniku tetanického syndromu. 

 

 V praktické části je zařazeno dotazníkové šetření a statistika počtu ošetřených 

pacientů s tetanii záchrannou službou v Třinci za rok 2009, rozdělených do několika 

kategorii. Postupy při ošetřování pacienta v praxi přibližuje popis dvou výjezdů posádek 

RLP ke klientovi. V prvním případě se jednalo o suspektní primozáchyt diabetu                  

s diabetickou ketoacidózou a u druhé kasuistiky se jednalo o suspekci na plicní embolii. 

V těchto kasuistikách jsem chtěl přiblížit jak snadno si lze klasický vypadající příznaky 

tetanie zmýlit s o hodně závažnějšími  onemocněními. Proto nikdy nelze příznaky tetanie 

podcenit. 

 Práce je k doplnění a ucelení informací o nemoci rozšířena několika přílohami. 
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Summary 

 
 One of the most general and most frequent disorder from which present population 

suffers is tetany. This syndrome is characterised by several symptoms such as tingling in 

the fingers or whole extermities, spasm of the arms and legs, hyperventilation, anxiety, 

together with other subjective feelings imitating range of other diseases. The origin of the 

tetany often  attributes to wrong, hectic, stressfull way of living with all its negative 

aspects.  

My attitude towards the tetany is already mentioned in  the theme of the assignment 

work. As a driver of medical emergency service  of  Moravian Silesian region I often 

witness tetanic attacks, to which a rescue brigade  is called. All above mentioned was the 

reason why I chose tetany as the theme of my thesis.  

Is tetany bound up only with today´s modern lifestyle, or did it exist in the past, but 

awareness of this desease as well as the possibilities of the treatments were limited? These 

are the questions which are often on my mind. In former times tetany was mistakenly 

diagnosed as a hysteria or other diseases, which led to the wrong medication. Even present-

day medicine is not able to categorize fully this syndrom into one                    of the 

medical specialisation and  symptoms are leading us towards different diseases.  Therefore, 

tetanic syndrome is often included into more than one medical specialisation – psychiatry, 

neurology or internal medicine.  

In my thesis I would like to focus among other things on the comparison of the 

tetany between women and men. I would like to summarize the most frequent causes, 

which lead to attacks as well as to give detailed process used by rescuers bounded                 

up with occurence of tetanic syndrom.  

The theoretical part of the thesis aims above all at research of the tetanic syndrom 

from the needs of  pre-hospital care point of view. The most of this part focuses                  

on the description of the  symptoms and diagnosis of this syndrom and should therefore 

contributes to comprehension of the general information.  

The practical part deals with the aplications of the theoretical knowledge when 

rescueing.  All is completed with the relevant data from the „Exit book“ of the medical 

emergency service. Collected data will be statistically processed and should confirm                 

or disconfirm the influence of non – suggestible factors over origin of the tetanic syndrome.  
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Attached questionnaire as an example of the statistical research will allow to give an 

overview about the general awareness of tetany depending on the gender, education    or as 

for being medic or not.  

More this assignment will be used by other students as a study material or just                  

for the completion of the knowledges, more it fulfils its purpose.  
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Seznam použitých zkratek 

 
CO2          oxid uhličitý 

CNS          centrální nervová soustava 

EKG          elektrokardiograf   

EMG         elektromyograf 

GCS          Glasgow coma scale 

HVS          hyperventilační syndrom  

LDK          levá dolní končetina 

LSPP         lékařská služba první pomoci 

Mg            magnesium 

O2             kyslík 

PDK          pravá dolní končetina 

pH             koncentrace vodíkových iontu v roztoku 

RLP           rychlá lékařská služba 

RZP           rychlá zdravotnická pomoc 

SpO2         saturace krve kyslíkem 

TK             tlak krve 

TS              tetanický syndrom 
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Příloha č. 4 Dotazníkové šetření - vzor  
  

 

DOTAZNÍK 

 

Milý respondente, milá respondentko 

 Jsem v posledním ročníku vyšší odborné školy, obor zdravotnický záchranář. Tento 

dotazník je vytvořen proto, aby zjistil jaké je všeobecné povědomí o tetanii. Dotazník je 

anonymní, proto se nikam nepodepisujte. Prosím vás o co největší upřímnost při jeho 

vyplňování - jedná se o výzkum, který bude následně použit v mé absolventské práci. . 

 

 

Jsem : žena   muž   (označte prosím křížkem) 

 

Datum vyplnění: (den, měsíc, rok)................................ 

 

Jsem zdravotník : (označte prosím křížkem) 

 Ano  

 Ne    

 

 

Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. 

Zakroužkujte vždy jednu odpověď. Tam, kde je to napsáno, můžete zakroužkovat i více 

odpovědí, nebo odpověď vypsat na vymezené místo. U odpovědí, kde místo na vypsání 

vymezeno není, to prosím nedělejte. 

   

                                                 Děkuji za vyplnění. Roman Bezecný 

   

1.   Víte co je tetanie? Pokuste se napsat.  

 

Tetanie 

je………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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2.    Dovedl byste rozpoznat tetanický záchvat? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. nevím 

d. spíše ne 

e. rozhodně ne 

 

       3.    Dokázali by jste nemocnému tetanii pomoci?  

 a.    ano 

 b.    ne  

 

       4.   Víte nedostatek  čeho způsobuje tetanii 

a. ano, tetanii způsobuje nedostatek ………………….. 

                  b.    nevím  

 

5.   Je tetanie a tetanus jedno a totéž? 

a.  ano 

b.  ne 

 

6. Do kterého lékařského oboru by jste tetanii zařadili 

a. interní   

b. neurologický 

c. psychiatrický 

 

7.  Znáte někoho z vašeho okolí, kdo trpí tetanii ? 

a.     ano 

b.  ne 

 

      8.   Měl/a jste někdy tetanický záchvat 

a.  ano 

b.   ne 
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9. Pokud ano, popište jeho průběh 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

10. Znáte nějaký lék, který zmírní příznaky tetanie? 

                     a.     ano 

                     b.     ne 

 

11. Volal jste někdy záchrannou službu k tetanickému záchvatu? 

                  a.     ano 

                     b.     ne 

 

 

Děkuji vám za trpělivost při vyplnění dotazníku!!!! 

 

 

 




