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Úvod 

 

 Téma Poranění páteře v akutní péči jsem si vybrala proto, protože jsem 

pracovala na ortopedicko - traumatologickém oddělení a tento typ poranění mě vždy 

velice zajímal. Nyní pracuji na oddělení ARO – Urgentní příjem a s poraněním páteře se 

setkávám také velice často. Patří mezi nejčastější poranění v traumatologii a v akutní 

péči. V práci bych se chtěla věnovat různým typům poranění, léčbě, ale hlavně 

důležitosti včasného zásahu při tomto typu poranění a prognóze pacienta v závislosti na 

včasném ošetření. Ošetřování úrazů páteře prodělalo v posledních patnácti letech velkou 

změnu, ať už v poskytování první pomoci, nebo nemocniční péči. Přesná diagnostika 

s následnou možností dalšího ošetření výrazným způsobem změnila výsledky léčby. 
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1 CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíle 

 

 Shromáždit informace o anatomii páteře a míchy, o příčinách a typech poranění 

páteře, o možnostech ošetření těchto poranění v akutní péči, o následné 

nemocniční péči, o možnostech léčby a prognóze v závislosti na typu poranění. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

 Zdůraznit důležitost včasného zásahu. 

 Popsat správnou ošetřovatelskou péči o pacienta s poraněním páteře 

v přednemocniční péči a péči v nemocnici. 

 Přiblížit zásady první pomoci nemocným s poraněním páteře; rozdělení první 

pomoci laické a odborné. 

 Prohloubit si vlastní znalosti. 
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2 ANATOMIE PÁTEŘE 

 

2.1 Páteř 

 Páteř (columna vertebralis) tvoří osu vzpřímeného těla, na kterou se připevňuje 

pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu. Páteř se skládá z 33 

– 34 obratlů. 

2.2 Obratle 

 Obratle (vertebrae) jsou krátké kosti nepravidelného tvaru s výběžky. Na páteři 

rozlišujeme sedm krčních obratlů (vertebrae cervicales), označujeme C1 – C7; dvanáct 

hrudních obratlů (vertebrae thoracicae), označujeme Th1 – Th12; pět bederních obratlů 

(vertebrae lumbales), označujeme L1 – L5; pět křížových obratlů srůstajících v jednu 

křížovou kost (os sacrum); čtyři až pět kostrčních obratlů spojených v kostrční kost (os 

coccygis).  

2.2.1 Stavba obratle 

 Základ obratle tvoří tělo, ze kterého vybíhá oblouk s výběžky. Oblouk s tělem 

uzavírá obratlový otvor. Sloupce obratlů tvoří kostěný páteřní kanál, ve kterém se 

nachází mícha, její obaly a kořeny míšních nervů. (Obr.1 uvádím v příloze č. 2) 

 Obratlové výběžky rozlišujeme dva příčné, čtyři kloubní a jeden trnový. Ten 

slouží ke vzájemnému spojení obratlů a k připojení žeber. Výběžky tvoří i kostěné 

plochy pro upevnění svalů. V příčných výběžcích druhého až sedmého krčního obratle 

jsou otvory, kterými probíhají páteřní tepny, které zásobují mozkový kmen, mozeček a 

část mozku. Jednotlivé obratle se od sebe liší velikostí těla (nejmenší těla mají krční, 

největší bederní obratle); délkou trnových výběžků (rozdvojené jsou krční trnové 

výběžky, dlouhé a špičaté trnové výběžky mají hrudní obratle a destičkové výběžky 

jsou u bederních obratlů) a dalšími různými tvarovými detaily. Svoji stavbou jsou 

značně odlišné první dva krční obratle – nosič a čepovec. [Dylevský, 2000] 

2.2.2 Nosič (atlas) 

 Nosič má prstenčitý tvar. Nemá vlastní tělo a celý obratel tvoří dva kostěné 

oblouky. Na horní ploše nosiče jsou plošky, které slouží pro spojení s týlní kostí. Na 

předním oblouku je malá plocha, na kterou nasedá zub čepovce. 
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2.2.3 Čepovec (axis) 

Čepovec má tělo vybíhající ve výběžek nazývaný zub čepovce, který se kloubně 

spojuje s předním obloukem prstence atlasu. 

2.3 Křížová kost 

 Křížová kost (os sacrum) je vsazena mezi kosti pánve, se kterými je spojena 

klouby. Horní plocha křížové kosti je kloubně spojena s posledním bederním obratlem. 

2.4 Kostrční kost 

 Kostrční kost (os coccygis) je zbytkem ocasní páteře. Jde o několik drobných, 

velmi nepravidelných kostí, které přirůstají ke kosti křížové. Spojením obratlů křížové 

kosti a kostrče vzniká páteř. 

2.5 Mícha 

 Mícha je provazec silný asi jako malíček uložený v páteřním kanále. Její délka je 

asi 40 – 45 cm, její horní konec plynule přechází v prodlouženou míchu. Sahá od 

týlního otvoru po druhý bederní obratel. Podélnými rýhami je neúplně rozdělena 

v pravou a levou polovinu, v každé polovině se nachází dvě postranní rýhy. Od zadních 

postranních rýh vstupují z míšních uzlin zadní kořeny míšních nervů; obsahují 

dostředivá (senzitivní) vlákna – vedou vzruchy z periferie. Z přední postranní rýhy 

vystupují přední kořeny míšních nervů, které obsahují odstředivá (motorická) vlákna. 

(Obr. 2 uvádím v příloze č. 2) 

2.6 Páteřní spoje 

 Páteřní spoje charakterizuje: stabilita, pevnost a v některých úsecích i omezená 

pohyblivost. Omezení pohyblivosti je výhodné pro stabilitu páteře, která kromě opěrné 

funkce tvoří i kostěné pouzdro – páteřní kanál, ve kterém je uložena mícha. 

 Na páteři se setkáváme s různými typy kostních spojů. Mezi obratlovými těly 

jsou vsunuty různě vysoké, pružné chrupavky, tzv. meziobratlové destičky (disci 

intervertebrales). Meziobratlové destičky tvoří asi 20 – 25% délky páteře. Nejvyšší 

destičky jsou v bederním úseku páteře.  

 Páteř je v tomto úseku velmi pohyblivá, ale také nejsnáze zranitelná roztržením 

nebo vysunutím destičky. Poměrně nízké jsou meziobratlové destičky v krčním úseku 

páteře. 

 Těla, oblouky i výběžky jsou vzájemně spojeny pevnými vazy, které fixují páteř 

a omezují vzájemný posun obratlů. 
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 Pohyblivé spojení zajišťují meziobratlové klouby. Drobné posuny v těchto 

kloubech se sčítají, takže malá pohyblivost mezi jednotlivými obratli je do určité míry 

kompenzovaná možností pohybového součtu. Tj. možností složení drobných pohybů 

v jednotlivých spojích, čímž vznikne výsledný pohyb většího rozsahu. Jednotlivé úseky 

páteře jsou nestejně pohyblivé. Nejpohyblivější je krční a bederní úsek páteře; omezeně 

pohyblivá je hrudní páteř. 

 Pružnost páteře je kromě úpravy kloubních spojů mezi jednotlivými obratli 

zajištěna i esovitým prohnutím celé páteře. Zakřivený úsek páteře, obloukovitě 

prohnutý dozadu, se nazývá kyfóza (hrudní a křížová), ohnutí dopředu je lordóza (krční 

a bederní). Tvar páteře se odráží i ve tvaru zad.  

 

 Zakřivení páteře se po narození postupně vyvíjí, a není zpočátku stabilní. 

Ustaluje se u dětí až mezi 5 – 6 lety. Esovité zakřivení páteře umožňuje její pružné 

zkrácení a pérovací pohyb při chůzi nebo při doskoku. [Dylevský, 2000] 
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3 PORANĚNÍ PÁTEŘE  

3.1 Poranění páteře obecně 

 Lze říci, že úrazů páteře přibývá. Většinou k nim odchází při dopravních 

nehodách, při různých pádech, skopcích do vody, nově také při nehodách padáků. Vedle 

těchto traumat je stále častěji poranění páteře součástí polytraumatu. 

 Při úrazech páteře je třeba rozhodnout, zda je poranění stabilní a zda je přítomna 

neurologická symptomatologie. Od toho se odvíjí koncepce léčení i další osud 

poraněného. 

 Poranění páteře je jen zřídka způsobeno přímým mechanismem: např. střelným a 

bodným poraněním nebo pádem těžkého předmětu s následným izolovaným 

poškozením zadních kostních struktur. Ve většině případů se uplatňuje nepřímé 

působení sil na jednotlivé pohybové segmenty. 

 Význam z hlediska vzniku zlomeniny má i kvalita kostní tkáně. Ta hodně 

ovlivňuje typ samotné zlomeniny. U mladších pacientů, kteří mají strukturu kosti 

normální, je potřeba ke vzniku zlomeniny větší násilí. Starší pacienti, kteří většinou trpí 

osteoporózou, vznikají zlomeniny i po minimálním traumatu. V posledních letech  

velmi přibyly tzv. patologické zlomeniny, u nichž je hlavní příčinou tumorózní proces, 

většinou metastatický. 

3.2 Klasifikace poranění 

 Pro hodnocení poranění páteře máme k dispozici několik klasifikací. Podrobně 

se jim věnovat nebudeme, ale pro každou klasifikaci platí, že by měla být současně i 

terapeutickou směrnicí. Univerzální klasifikace poranění páteře neexistuje. Příčinou je 

odlišná anatomická stavba jednotlivých úseků páteře. Z praktického hlediska dnes 

rozlišujeme dvě základní skupiny, tj. poranění krční páteře a poranění thorakolumbální 

páteře. 

 Jednoduché, zapamatovatelné klasifikace nezahrnují obvykle všechny typy 

poranění. Naopak klasifikace podrobné, nejsou prakticky použitelné. Navíc každý 

z obratlů je vždy poněkud tvarově odlišný od obratlů sousedních a velký význam má i 

jeho lokalizace z hlediska zakřivení páteře. Z těchto důvodů má i stejný typ zlomeniny 

jinou prognózu v závislosti na úrovni poranění. [www.med.muni.cz, 12] 
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3.3 Etiologie 

 Většina poranění páteře vzniká při dopravních nehodách. Dále při pádech z 

výšky, skocích do vody, přibývá také sportovních poranění. Výjimkou nejsou ani 

střelná, nebo bodná poranění a neúrazové zlomeniny páteře – u onkologických 

pacientů.(viz výše) 

 

3.4 Druhy poranění 

 Poranění páteře se dá obecně rozdělit do několika skupin. Základní rozdělení je: 

1) Poranění bez poškození míchy 

2) Poranění s poškozením míchy 
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4 PORANĚNÍ PÁTEŘE BEZ POŠKOZENÍ MÍCHY 

4.1 Obecné rozdělení 

4.1.1 Distorze a subluxace meziobratlových kloubů 

 Jde o lehčí poranění, u kterého dojde k natržení, někdy až roztržení kloubního 

pouzdra a vazivového aparátu. S tímto poraněním se nejčastěji setkáváme u 

nejpohyblivější části páteře – krční. 

4.1.2 Zlomeniny obratlových těl 

 1) Kompresivní zlomenina vzniklá nárazem zezadu, např. při zasypání 

 2) Kompresivní zlomenina vzniklá pádem z výše 

4.1.3 Zlomeniny příčných trnových výběžků 

 Vznikají nejčastěji špatnou koordinací svalových stahů, např. při sportu. 

4.1.4 Zlomeniny obratlových oblouků 

 Vznikají ojediněle, izolovaně, často tlačí na míchu. 

4.1.5 Základní typy zlomenin na páteři 

 Kompresivní zlomenina – nejčastější typ, dojde ke zmáčknutí těla obratle. 

 Tříštivá zlomenina – vzniká prudkým stištěním obratlového těla sousedními 

obratli. Může být stabilní  a nestabilní. 

 Flekčně distrakční zlomenina – vzniká prudkým ohnutím trupu. Obratlové tělo 

se klínovitě sníží a zadní vazivové struktury se roztrhnou. Při velkém násilí dojde 

k luxaci a posunu těl sousedních obratlů po sobě. Jde o značně nestabilní poranění. 

 Translační poranění – vzniká střižným mechanismem, např. při přejetí vozem. 

 

4.2 Poranění krční páteře 

 Poranění krční páteře můžeme rozdělit na poranění horní krční páteře a dolní 

krční páteře. Každý z těchto úseků má svoji vlastní problematiku, která je dána 

především rozdílnou anatomickou stavbou. 

4.2.1 Horní krční páteř 

 Poranění v této části páteře tvoří asi 1/3 všech poranění krční páteře. Nejčastěji 

se s nimi setkáváme při dopravních nehodách, při skocích z výšky a skocích do vody. 

Setkáváme se se zlomeninami jednotlivých segmentů, nebo s luxačními poraněními. 
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 Poranění horní krční páteře znamená poranění dolního konce týlní kosti až 

k ploténce C2. Poranění přechodu mezi hlavou a krční páteří bývá často neslučitelné se 

životem, protože dochází k hrubému poranění nervových struktur. 

 Zlomenina obratle C1 (atlasu) vzniká často násilím působícím na temeno hlavy. 

Dochází při tom k poranění předního či zadního oblouku obratle. Páteřní kanál se při 

tomto poranění spíše rozšíří. To znamená, že nervová léze není častá. 

 Zlomenina zubu čepovce je zvláštním typem poranění krční páteře. Tento typ 

zlomeniny může skončit až náhlou smrtí pacienta, protože nadměrný pohyb při 

odlomení zubu čepovce může způsobit uskřinutí krční míchy. 

 Katovská zlomenina byla poprvé popsána u oběšenců, nyní k ní dochází 

nejčastěji při dopravních nehodách.  

4.2.2 Dolní krční páteř 

 Poranění dolní krční páteře zahrnuje úsek C3 – 7, vzniká při prudkém 

předklonění nebo zaklonění hlavy, často skokem do mělké vody. Poranění jsou často 

luxační – posun jednoho obratle oproti druhému. 

 Základní typy tohoto poranění jsou: Zlomenina obratlového těla, zlomenina 

kloubního pilíře, zlomenina kloubního výběžku, zlomenina oblouku či trnového 

výběžku. 

4.2.3 Distorze krční páteře 

 Jde o poranění z nepřímého násilí, obvykle při nárazu rychleji jedoucího vozidla 

do vozidla před ním.  

4.2.4 Příznaky poranění krční páteře 

 Pacient udává bolesti v šíji, mohou se objevit i neurologické příznaky, 

eventuelně neurologické projevy na končetinách, omezení pohybu, problémy při 

polykání, diplopie a porucha vidění, výrazné omezení až nemožnost pohybu. U distorze 

krční páteře mohou být v prvních hodinách příznaky minimální, pak nastupuje ztuhlost, 

bolesti šíje, bolesti hlavy nebo chrapot. 
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4.3 Poranění thorakolumbální páteře 

 Vznikají většinou stejnými mechanismy, jako poranění krční páteře. Velká 

většina těchto zlomenin je lokalizovaná  v tzv. thorakolumbálním přechodu (Th12 – 

L2), což je dáno přechodem hrudní kyfózy v bederní lordózu. Obecně můžeme tyto typy 

poranění rozdělit na dva typy – úrazy stabilní a úrazy nestabilní. Páteř se rozděluje na 

dva podélné sloupce, přední sloupec tvoří obratlové tělo, zadní sloupec je tvořen 

kostěnými strukturami a vazivovým aparátem. Pokud je poraněn pouze přední sloupec, 

lze hovořit o zlomeninách stabilních, pokud je poraněn přední i zadní sloupec, jde o 

úrazy nestabilní, které většinou vyžadují okamžité operační řešení. 

4.3.1 Základní typy zlomenin thorakolumbální páteře 

 Základním typem těchto zlomenin jsou již zmiňované zlomeniny – kompresivní 

zlomenina, tříštivá zlomenina a flekčně distrakční zlomenina. (viz výše) 

Celková klasifikace zlomenin thorakolumbální páteře je složitá, ale pro základní 

orientaci stačí rozeznávat základní skupiny A,B,C. 

 Skupina A: Poranění obratlového těla kompresí bez poranění zadních elementů. 

Patří sem klínovité komprese a tříštivé zlomeniny těla. 

 Skupina B: Poranění předních i zadních elementů s distrakcí. Patří sem flekčně 

distrakční zlomeniny, Chanceho zlomenina a extenční poranění. 

 Skupina C: Poranění typu A nebo B s rotací. Rotační mechanizmus s nestabilní 

zlomeninou, často doprovázené zlomeninami žeber a příčných výběžků bederních 

obratlů. [www.med.muni.cz, 12] 

4.3.2 Diagnostika zlomenin thorakolumbální páteře  

 Diagnostika se provádí z klinického palpačního vyšetření a neurologického 

vyšetření. Je nutné vyšetřit motoriku a inervaci končetin. 

 Konečná definitivní diagnóza se stanoví až na základě cíleného RTG snímku, 

většinou doplněného CT vyšetřením.  

 

4.3.3 Příznaky poranění thorakolumbální páteře 

 Subjektivně zjišťujeme bolesti v zádech, objektivně může být přítomna 

deformita páteře, častěji pouze palpační bolestivost v oblasti poranění. 
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5 PORANĚNÍ PÁTEŘE S POŠKOZENÍM MÍCHY 

  

 Uvádí se, že zhruba 12% zlomenin páteře je doprovázeno poraněním nervových 

struktur. V průměru dochází v ČR ročně asi k 200 poraněním míchy. Nejčastější 

způsoby, jak k tomu dochází byly uvedeny výše. Poškození míchy či míšních kořenů 

má pestrý klinický projev od lehkých parestezií až po úplnou kvadruplegii či dokonce 

smrt. Záleží, v jakém rozsahu a v jaké úrovni k lézi došlo. Tato poranění mohou být 

dočasná nebo trvalá.  

 Míšní poranění a poúrazové míšní léze představují jedny z nejzávažnějších 

druhů poranění. Z pohledu závažnosti jsou postižením, které vyžaduje dlouhodobou 

péči, často chirurgickou intervenci či konzervativní postup, zcela nezastupitelnou 

rehabilitační a psychosociální péči. 

 

5.1 Primární poškození míchy 

 Toto poškození proběhne v důsledku úrazového mechanismu. 

Klasifikace primárního poškození míchy podle V. Beneše: 

 1. Krátkodobé porušení funkce. (symptomatologie komoce míchy) 

 2. Dočasná blokáda specifické funkce. 

 3. Trvalé přerušení funkce v částech míšního průřezu. [Pokorný, 2001] 

 

5.2 Sekundární poškození míchy 

 To, co se stane v míše v okamžiku úrazu, je pouze začátek děje, který téměř 

nikdy nemůžeme považovat za skončený. Sekundární poškození míchy je terapeuticky 

ovlivnitelné. Vzniká uvolněním volných radikálů a biochemickými procesy, které vedou 

k postupnému zhoršení poranění míchy. Iatrogenní poškození vzniká např. při 

nedostatečné (nekvalifikované) imobilizaci páteře během vyprošťování, intubace, 

transportu, snímání přilby, nebo při zanedbání preventivních opatření. 

 Faktory vzniku sekundárního poškození míchy jsou: hypotenze, edém míchy, 

ischémie, nestabilita okolních kostních struktur, volné kyslíkové a hydroxylové 

radikály.  
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 Zóna ischemického poškození míchy má výrazné ischemické jádro, které je 

možné ovlivnit léčbou jen během několika prvních minut. Toto jádro je obklopené 

vrstvou tkáně, kterou je možné potenciálně revitalizovat. Sekundární poškození míchy 

tedy postupuje v pořadí: ischémie, reperfuze, oxidativní trauma.  

 Ischémie – rozvoj mikrocirkulačních poruch. 

 Reperfuze – reperfuzní trauma způsobí mikrovaskulární poškození; v důsledku 

reperfuze dochází k vzniku velkého množství vysoce reaktivních volných kyslíkových 

radikálů a volných hydroxylových radikálů.  

 Oxidativní trauma – pro neurony znamenají volné kyslíkové radikály velké 

nebezpečí; v důsledku poúrazového prokrvácení dochází současně zvýšeným obsahem 

iontů železa k urychlené tvorbě cytotoxických radikálů. [Pokorný, 2001] 

 

5.3 Druhy poranění míchy 

5.3.1 Otřes míchy 

 Jedná se jen o vazomotorickou poruchu, ochrnutí se upravuje během několika 

hodin. 

5.3.2 Zhmoždění míchy 

 Představuje různý stupeň destrukce tkáně s krevními výrony, nekrózami a 

cévními trombózami s následným edémem. 

5.3.3 Komprese míchy 

 Komprese míchy kostním úlomkem nebo hematomem je často kombinovaná 

s kontuzí míchy. 

5.3.4 Přerušení míchy 

 Je nejtěžším poraněním, zranění je nevratné. Neobjeví-li se do 24 hodin 

sebemenší náznak úpravy funkce míchy, je nutné poranění klasifikovat jako nevratné. 

[www.med.muni.cz, 12] 

 

60% traumatických poranění míchy se týká krčního úseku, z toho 60% ve výši C5-6, 

30% C4 a C7, 10% nad C4. [Zazula, 2001] 
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5.3.5 Syndrom akutního poranění vnitřní části míchy 

 Neurologické výpadky jsou výraznější na horních končetinách. Toto poranění je 

nejčastější u starších pacientů. 

5.3.6 Syndrom akutního poranění přední časti míchy 

 Postihuje dvě třetiny průřezu míchy a tomu také odpovídají neurologické 

příznaky – motorická obrna, porucha čití pro bolest  a teplo. 

5.3.7 Syndrom akutního poranění zadní části míchy 

 Velmi vzácný; postiženy jsou zadní provazce. Dochází k poruše hlubokého čití. 

5.3.8 Syndrom conus medullaris 

 Postižení několika segmentů v sakrální a kokcygeální oblasti; dochází 

k symetrické ztrátě motoriky. 

5.3.9 Syndrom cauda equina 

 Je charakteristický asymetrickou ztrátou čití a motoriky. 

5.3.10 Brown-Sequardův syndrom 

 Brown-Sequardův syndrom je druh poranění míchy, je to soubor příznaků, které 

se vyvinou po protětí míchy v její levé, nebo pravé polovině. Pacient trpí poruchou 

hybnosti na stejné straně poranění a na opačné straně poruchou citlivosti pro bolest, 

teplo a chlad. 

5.3.11 Transverzální míšní léze 

 Je přerušení přívodu všech eferentních vzruchů z mozku a všech eferentních 

vzruchů z receptorů z periferie. Při náhle vzniklé transverzální lézi se rozvíjí míšní šok. 

 

Důsledky úplné transverzální míšní léze: 

 -senzitivní: výpadek povrchového i hlubokého čití pod úrovní léze 

 -motorické: chabá obrna, negativní Babinského reflex, chybí břišní reflexy 

 -vegetativní: atonie močového měchýře, respirační poruchy, trofické kožní 

poruchy, poruchy sexuálních funkcí, spinální šok 
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5.3.12 Frankelova klasifikace 

 K prvotnímu zhodnocení poranění míchy z hlediska funkce je velmi často 

používána Frankelova klasifikace: 

A – úplné poškození motoriky a senzitivních funkcí 

B - úplné poškození motoriky, senzitivita částečně zachována 

C – částečné zachování motoriky, funkčně však nevyužitelná, částečné poškození 

senzitivity 

D – částečné zachování motoriky, funkčně využitelné, částečně nebo plně zachovaná 

senzitivita 

E – normální motorická i senzitivní funkce 

(Obr. 3 uvádím v příloze č. 2) 

 

 Prognóza zranění je odlišná, jedná se o paraplegii (ochrnutí dolních končetin), 

nebo o kvadruplegii (ochrnutí horních i dolních končetin). I přes všechna preventivní a 

léčebná opatření je přežití kvadruplegiků výjimečné, většinou umírají v prvních týdnech 

na různé komplikace. U paraplegiků je přežití asi u poloviny. [Vyhnánek, 1997] 

 

  

5.4 Míšní šok 

Příznaky: 

1. Úplná trvalá ztráta aktivní hybnosti se svalovou atonií. 

2. Nepřítomné pyramidové reflexy, 

3. Úplná a trvalá ztráta všech druhů citlivosti. 

4. Poruchy sexuálních funkcí. 

5. Trofické a vegetativní poruchy pod místem poškození se sklonem k tvorbě 

dekubitů. 

6. Pokles krevního tlaku a bradykardie při přerušení krční a hrudní míchy. 

7. Poruchy termoregulace při přerušení krční míchy.  

8. Poruchy dýchání při postižení bránice. 

9. Poruchy sfinkterů. 

10. Poruchy termoregulace při porušení krční míchy. 
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 Příznaky míšního šoku jsou stejné jako příznaky transverzální léze míšní bez 

rozvoje šoku. 

  

  

 Míšní šok není trvalý, po několika dnech až týdnech se postupně vyvíjí tyto 

změny: 

-zvyšuje se napětí svalů (svalový tonus), 

-objevuje se spasticita, 

-vracejí se šlachové reflexy, 

-postupně se zvýší tonus močového měchýře, při určité náplni se vyprazdňuje  

 bez vůle nemocného, 

-příznak tzv. trojflexe – na bolestivý podnět vzniká flexe v kyčelním, kolenním a 

 hlezenním kloubu,  

-přetrvává úplná porucha volní hybnosti a úplná porucha citlivosti pod místem léze. 

 

 

 Patofyziologie míšního šoku: Přerušením centrálních sympatických vlivů 

dochází k převaze tonu 10. hlavového nervu s poklesem srdeční frekvence a krevního 

tlaku. Ve svých důsledcích vede míšní šok k prohloubení sekundární míšní léze 

snížením perfúzního tlaku a zvýrazněním ischemického poškození. [Pokorný, 2000] 

 

 

5.5 Klinické příznaky poranění míchy 

 Ze všech příčin a mechanismů úrazů míchy vyplývá jen několik klinických 

obrazů. Na místě nehody se orientujeme o funkce míchy dle poruch hybnosti, čití a 

sfinkterů. 

 U pacientů s při vědomí nám to pomáhá rozeznat neúplné porušení míchy 

(inkompletní příčná léze) od úplného přerušení míchy (kompletní příčná léze). 

 

5.5.1 Známky kompletní příčné léze 

 Známky kompletní příčné léze odpovídají známkám míšního šoku. 
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5.5.2 Známky inkompletní léze  

Částečně zachované vědomé pohyby; neúplná ztráta povrchového čití; zachované 

hluboké čití; zachované svalové reflexy; zachovaný tonus sfinkterů; známky spasticity. 

 

5.6 Příznaky dle místa poškození míchy 

Horní krční mícha (C1-C4) 

 Vzniká spastická paréza či plegie, porucha citlivosti pod místem poškození, 

mohou se objevit poruchy dýchání a rozvíjí se další příznaky transverzální míšní léze. 

 

Dolní krční mícha (C5-Th2) 

 Rozvíjí se tetraparéza či tetraplegie – na horních končetinách chabá, na dolních 

spastická. Vzniká porucha citlivosti pod místem poškození. Jsou přítomny všechny další 

příznaky míšní léze. 

 

Lumbální mícha (L1-S2) 

 Vzniká periferní obrna dolních končetin, někdy jsou přítomné patologické 

pyramidové reflexy. Objevuje se porucha citlivosti v perianální oblasti a na dolních 

končetinách. 

 

Oblast L4-S2 

 Při lézi v této oblasti vzniká obrna gluteálního svalstva, zadní stehenní skupiny a 

svalů předkolení. Omezení dorzální flexe nohy, flexe v koleni a poruchy citlivosti. 

 

Syndrom léze S3-S5 

 Klinický obraz je charakterizován poruchou citlivosti v perianální oblasti a na 

vnitřních plochách stehen, poruchou sfinkterů, u mužů porucha ejakulace, nepřítomný 

anální reflex a výrazný sklon k tvorbě dekubitů v sakrální oblasti. 

 

Poruchy citlivosti z kořenů S2-S5 

 Příznaky jsou podobné jako u poškození v lumbální oblasti. Objevují se palčivé 

bolesti, je postižen anální reflex, reflex patní šlachy a medioplantární reflex. Sfinkterové 

poruchy se objevují později. [Zazula, 2001] 
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6 DIAGNOSTIKA PORANĚNÍ PÁTEŘE 

 

6.1 Anamnéza 

 Pokud je pacient při vědomí, je anamnéza důležitou součástí celkového 

vyšetření. Snažíme se zjistit údaje o mechanismu úrazu, lokalizaci bolesti; ptáme se po 

omezení motoriky končetin a v neposlední řadě i na klasickou anamnézu pacienta, na 

předchozí onemocnění, prodělané choroby, chronická onemocnění včetně chronické 

medikace a nesmírně důležitá je alergická anamnéza.  

 U pacientů v bezvědomí, na základě mechanismu poranění, je nutno již na 

místě nehody poranění páteře předpokládat a to do té doby, než je bezpečně 

vyloučíme! 

 

6.2 Klinické vyšetření 

 Pohledem pátráme po známkách zhmoždění, ohraničeném otoku, vyšetřujeme 

palpačně a poklepem spinální výběžky. U štíhlých pacientů můžeme někdy nalézt 

deformaci, nebo poruchu osy. Posuzujeme bolestivost, vzájemnou vzdálenost a 

plynulost křivky spinálních výběžků. V akutní fázi nevyšetřujeme pohyblivost páteře 

pro riziko iatrogenního poranění míchy. 

 

6.3 RTG 

Krční páteř 

 Rentgenové vyšetření se provádí obvykle ve dvou projekcích. Při boční projekci 

je nutný tah za obě horní končetiny, aby byl přehledný dolní úsek krční páteře. C – Th 

přechod je též vhodné snímkovat v projekci plavce – zvednutá paže na straně RTG 

lampy. Pro horní krční páteř (C1 – C3) je nejvhodnější tzv. předozadní projekce. 

 Tzv. funkční snímky v předklonu a záklonu krční páteře jsou v akutní fázi 

kontraindikovány. Někdy jsou vhodné po 2 – 3 týdnech k objasnění přetrvávajících 

obtíží. 

  

Hrudní páteř 

 Standardně se provádí ve dvou projekcích. Je nutné ho centrovat na poraněný 

úsek, jinak je interpretace snímků obtížná. 
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 Poslední bederní obratle a LS přechod bývají někdy poraněny společně s pánví a 

proto se doporučuje projekce společně s pánví. 

 Na RTG snímcích hrudní a bederní páteře bývá někdy obtížné rozhodnout, zda 

se jedná o změny úrazové nebo degenerativní, či o patologické zlomeniny 

v osteoporotickém terénu. Týká se to hlavně málo dislokovaných zlomenin. Nejsou-li 

k dispozici staré předúrazové snímky, je vhodné doplnit scintigrafii. [Pokorný, 2000] 

 

6.4 CT vyšetření 

 Toto vyšetření je v návaznosti na RTG vyšetření diagnostickou metodou u 

většiny zlomenin páteře, kdy určí nejen typ zlomeniny, ale i stav páteřního kanálu. 

Značnou výhodou je relativní rychlost i to, že pacient může během celého vyšetření 

ležet na zádech. Vyšetření detailně zobrazí kostní struktury i poměry meziobratlových 

plotének. Při podezření na sdružená poranění tělních dutin a orgánů lze okamžitě 

vyšetřit bez nutnosti další manipulace s pacientem. V poslední době se používá i 3D 

rekonstrukce. 

 CT vyšetření indikujeme vždy, když nám RTG neumožní zcela jasně určit typ 

zlomeniny, příčinu a rozsah komprese nervových struktur. 

 

6.5 Magnetická rezonance 

 Na rozdíl od obou předchozích metod, které jsou pro základní radiodiagnostiku 

zlomenin páteře nezbytností, tak magnetická rezonance je indikována pouze v některých 

případech. Lze ji využít k posouzení stavu míchy nebo tam, kde CT vyšetření 

neodhalilo příčinu. V akutní traumatologii se nevyužívá pro časovou a technickou 

náročnost. 

 

 

6.6 Neurologické vyšetření 

 Neurologické vyšetření patří mezi základní vyšetření pacienta při poranění 

páteře. Má zjistit, zda je přítomna míšní léze a její charakter, výšku poranění míchy a 

vyloučit vícečetné poranění míchy v různých úrovních. Vyšetřuje se citlivost, motorika 

a kompletnost léze. Důležitý je vždy popis všech míšních funkcí – motoriky, čití, 

sfinkterů, míšních drah. 
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 Na místě nehody u pacienta zaklíněného nebo ohroženého průvodními zraněními 

není možné podrobné neurologické vyšetření.  

 

 Pro rychlou orientaci na místě nehody zcela vyhovuje orientační schéma o výšce 

míšní léze podle F. Nebbeho (1995), které sice nediferencuje rozsah poruch hybnosti a 

citlivosti, ale snadno se pamatuje dle základních orientačních bodů: 

 Přerušení míchy v oblasti C4 – necitlivost od klíční kosti dolů. 

 Přerušení míchy v oblasti Th4 – necitlivost od bradavek dolů. 

 Přerušení míchy v oblasti Th10 – necitlivost od pupku dolů. 

 Přerušení míchy v oblasti L1 – necitlivost od třísel dolů. [Pokorný, 2000] 

 

 U pacientů při vědomí lze lehce získat informaci o poruchách hybnosti cíleným 

formulováním vět při oslovování nemocného – podejte mi ruku, stiskněte mi ruku, 

roztáhněte prsty u ruky, apod. Pokud zraněný žádný z těchto úkonů nesvede, pak jde 

zcela jistě o známku tetraplegie v důsledku poškození míchy v oblasti krční páteře. 

 

 Příznaky upozorňující na spinální poranění u pacienta v bezvědomí: 

-chabý svalový tonus, areflexie, 

-čisté brániční dýchání, nebo chybějící brániční dýchání, 

-flexe loketních kloubů, 

-grimasování při bolestivém podnětu nad klíční kostí, nikoliv pod ní, 

-hypotenze a bradykardie. 

 

  

 Poruchy citlivosti zraněný sám často hlásí. Dotykem ruky vyšetřujeme 

pohmatovou citlivost a lehkým štípnutím reakci na bolestivé podněty. Pro rychlou 

orientaci a rozlišení tetraplegie od paraplegie nám pomůže tzv. kontrolní neurologický 

trojúhelník, kdy zkoušíme citlivost v oblasti loktu a v zápěstí na malíkové a palcové 

straně. Při nepřítomnosti citlivosti v lokti se jedná o paraplegii, pokud chybí citlivost u 

zápěstí na obou stranách a zároveň i na vnitřní části v lokti, jedná se o tetraplegii. 
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 Podrobnější a snadno zapamatovatelný způsob rychlé orientace o výši míšní léze 

v oblasti krční páteře nabízí vyšetřovací schéma K. Schüllera: 

 Výše poškození C3-C4 – výpadek bráničního dýchání. 

 Výše poškození C5 – není možné pozvednout ramena. 

 Výše poškození C6 – porucha čití na prvních třech prstech ruky a není možné 

napřímení ruky v zápěstí. Prsty tak není možné znázornit číslici 6. 

 Výše poškození C7 – dochází k výpadku napřimovače paže a napřimovače prstů; 

není možné znázornit číslici 7. 

 Výše poškození C8 – dochází k výpadku ohybač prstů, kterými není možné 

znázornit číslici 8. 

 Výše poškození Th1 – dochází k motorickému výpadku na horních končetinách. 

[Pokorný, 2000] 

 

 

 K posouzení senzitivní inervace slouží schéma kořenových dermatomů. 

Každému míšnímu segmentu odpovídá určitá kožní oblast, která je zásobena příslušným 

míšním nervem. Tato oblast se nazývá dermatom. (Obr. 4 uvádím v příloze č. 2) 

 

6.6.1 Praktické poznámky k vyšetření spinálního traumatu 

 *Chybění neurologických příznaků nevylučuje poranění krční páteře. 50% 

těchto poranění nemá zpočátku žádné neurologické příznaky. 

 *Každé desáté mozkolebeční poranění je provázeno poraněním páteře, které 

bývá zastřeno bezvědomím. 

 *Rychlý ústup neurologických příznaků svědčí o funkčních změnách. (komoci 

míchy) 

 *Nejasné hranice poruch citlivosti svědčí pro neúplnou příčnou lézi míšní. 

 *Náhlé zhoršení neurologického nálezu svědčí o komplikaci – edém míchy, 

ischémie, tlak hematomu) 

 *Každý pacient s poraněním páteře má strach z trvalých následků, proto je třeba 

trpělivě vysvětlit vše, co děláme a proč. 
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7 PÉČE O NEMOCNÉ S PORANĚNÍM PÁTEŘE 
  

 Léčení poranění páteře a míchy se v posledních letech jednoznačně přiklání 

k postupům operačním. Konzervativně lze postupovat pouze u zlomenin stabilních bez 

neurologické symptomatologie. Ostatní poranění páteře se operují. Cílem chirurgického 

postupu je zlomeninu stabilizovat a v případě poškození míchy ji uvolnit a zajistit 

možnost časné mobilizace nemocného. Důležitý je také včasný zásah, včasný převoz na 

specializované pracoviště a v případě nestability včasné operační řešení. Při rozvoji 

neurologických příznaků je včasnost operačního zákroku jedním z nejdůležitějších 

faktorů pro prognózu budoucího stavu. 

 Existuje skupina poranění, které lze řešit jak konzervativně, tak chirurgicky a 

pak závisí na mnoha faktorech, jako jsou možnosti a zkušenosti pracoviště, celkový stav 

pacienta či lokální nález, jaký postup zvolíme. 

  

 Při stanovení terapeutického algoritmu existuje určité pořadí základních priorit: 

-návrat neurologických funkcí, 

-udržení dosud zachovalých neurologických funkcí, 

-zachování či znovuobnovení stability páteře, 

-komfort pacienty během léčby, 

-možnost časné fyzické a sociální rehabilitace. 

[www.med.muni.cz, 12] 

 

 Operace na páteři vyžadují specializovaný mezioborový tým, dobře vybavený 

operační sál a kvalifikovanou pooperační péči. Proto by mělo být již v přednemocniční 

péči důkladně zhodnocen typ poranění a podle toho se rozhodnout, jakou péči, a jaké 

pracoviště bude pro pacienta nejvhodnější. 
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7.1 Přednemocniční péče 

 Pří každé dopravní nehodě a při pádech z výše je nutné myslet na možnost 

poranění páteře a proto je třeba předcházet sekundárním poraněním! 

 Již na místě nehody je třeba orientačně stanovit rozsah a lokalizaci 

neurologického deficitu a vše dokumentovat. 

 

7.1.1 Laická přednemocniční péče 

* Základní pravidlo zní: Pokud si nejsme stoprocentně jisti, že pacient nemá 

poraněnou páteř, chováme se k němu tak, jako by ji poraněnou měl! K poranění 

míchy může dojít i nešetrnou manipulací při zlomeninách páteře! 

* Okamžitě zavolat 155 pro urychlený transport do příslušného zdravotnického 

zařízení. 

* Pacienta ponecháváme nejlépe v takové poloze, v jaké jsme ho našli, pouze 

fixujeme krční páteř. Při evakuaci poraněného je nutné mu znehybnit hlavu límcem, 

nebo stabilizovat páteř manuálně. Při podezření na poranění hrudní a bederní páteře je 

nutno pacienta transportovat v horizontální poloze za pomoci několika párů rukou. 

* Zraněného uložit na tvrdou podložku a nikdy mu nepodkládat hlavu. 

*  Monitorujeme základní životní funkce a vědomí. Pokud je pacient v bezvědomí 

bez zachování základních životních funkcí, je třeba zahájit neodkladnou resuscitaci až 

do příjezdu RLP. 

* Protišoková opatření a tzv. ,,5 T“: ticho, teplo, transport, tekutiny, tišení bolesti.  

 

7.1.2 Imobilizace, vyproštění 

 Žádná medikamentózní léčba není schopna napravit škody vzniklé 

nedostatečnou a neúčinnou imobilizací při vyprošťování a transportu zraněného se 

spinálním traumatem! 

 

Snímání ochranné přilby: Bezpečné sejmutí helmy vyžaduje vždy dva zachránce. První 

zachránce klečí za hlavou zraněného a ze stran pevně uchopí přilbu. Druhý zachránce, 

poté co uvolnil fixaci přilby, uchopí jednou rukou dolní čelist, aniž by tlačil na karotidy 

a druhou ruku zavede naplocho pod šíjí zraněného. Teprve potom může první zachránce 

opatrně sejmout přilbu tak, aby nedošlo k vyosení páteře, nebo k pohybům hlavy do 

strany. 
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Fixační hmaty: V přednemocniční péči provádíme manuální stabilizaci krční páteře 

v ose bez vyvíjení tahu protože není možné vyloučit rupturu předních a zadních 

podélných vazů a tím zhoršení sekundárních poškození.  

 Základní fixační hmat – jeden zachránce je za hlavou postiženého, jednou rukou 

podpírá záda až k lopatce, předloktí je v ose páteře, druhá ruka fixuje hlavu. Tento 

hmat je vhodný před přiložením fixačního límce.  

  

 Fixační hmat pro přenášení – Obě ruce jsou zavedeny pod záda postiženého, 

předloktím je fixována hlava v neutrální poloze. 

  

 Svorkový fixační hmat – Ukazováky obou prstů se zavedou do zevních zvukovodů a 

vyvine se mírný tah. 

 

Krční límce:  Vždy je třeba nasadit pevný límec – typ Philadelphia. Límec nesmí 

utlačovat krční žíly (nitrolební tlak!). Límec by měl bránit předklonu i záklonu a bránit 

rotacím. Měkké límce umožňují až 70% normálního pohybu a proto nejsou vhodné. 

(Obr. 5 uvádím v příloze č. 2) 

 

Transport: K transportu zraněného s úrazem páteře se vždy využívá rovné lehátko a 

vakuová matrace. (Obr. 6 uvádím v příloze č. 2) Pacient je v neutrální poloze, aby se 

zabránilo jakémukoliv dalšímu pohybu. Další postup imobilizace se odvíjí od výchozí 

polohy, v níž jsme pacienta nalezli. 

 Poloha vsedě – nejčastější u pacientů zaklíněných ve vraku havarovaného 

vozidla. Používá se k tomu tzv. fixační vesta. Tento prostředek sice minimalizuje 

pohyby páteře během vyprošťování, ale vyžaduje častý nácvik přikládání a pečlivost při 

dotažení popruhů k pozitivnímu efektu. 

 Poloha vleže na boku – tato poloha je krajně nepříznivá, ohrožuje krční i bederní 

úsek páteře. Před vlastním otočením do neutrální polohy vyžaduje kromě fixačního 

hmatu a fixačního límce též podložení hlavy do osy. 

 Poloha na zádech – je nejideálnější pro použití tzv. sběracího rámu – Scoop 

rámu. (Obr. 7 uvádím v příloze č. 2) 

 Poloha na břiše – patří technicky k nejnáročnějším jak k zajištění pacienta, tak 

k jeho otočení do neutrální polohy. K tomu je potřeba dvou podtlakových matrací, 

Scoop rámu a dostatek popruhů.  
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7.1.3 Odborná přednemocniční péče 

*  Zjistit stav vědomí pacienta, nasadit pevný krční límec, zjistit lokalizaci bolesti, 

provést orientační neurologické vyšetření, orientačně stanovit rozsah poranění, zabránit 

dalšímu pohybu pacienta s poraněním páteře, nejlépe transport ve vakuové matraci. 

*  Změřit základní životní funkce – při spinálním šoku je přítomna hypotenze a 

bradykardie. Tepová frekvence může klesnout až na 30-40 P/min. Bradykardie většinou 

reaguje na podání atropinu. V rámci míšního šoku může dojít také k poruchám 

srdečního rytmu. Vzhledem k riziku poruch cévního zásobení míchy je třeba udržet 

normotenzi – systolický tlak by neměl být pod 100 mm Hg. 

*  Ventilace – je třeba monitorovat SpO2. Vysoké přerušení míchy (C3-4) postihuje 

bránici a bezprostředně ohrožuje život pacienta. Totéž hrozí i při ochrnutí 

mezižeberních svalů. V mnoha případech se tak není možné obejít bez intubace a řízené 

ventilace. (viz níže) 

 Bránice je inervována n. phrenicus odstupujícím na úrovni C3-C5, kdežto 

interkostální svaly jsou inervovány nervovými vlákny krčních míšních segmentů C4-C8 

a hrudních míšních segmentů Th1-Th7. Proto příčná léze na úrovni C4 způsobí ochrnutí 

bránice a mezižeberních svalů. Příčná míšní léze na úrovni Th1-Th7 způsobuje parézy 

interkostálních svalů. Ochrnutím interkostálních svalů dochází k tzv. paradoxnímu 

dýchání. Během nádechu není hrudní koš zvedán tahem interkostálních svalů, ale 

naopak (paradoxně) klesá pod tahem bránice, zatímco ochrnuté břišní svaly umožní 

vyklenutí břišní stěny. Podobně při výdechu neklesá hrudník, ale paradoxně se zvedá 

ochablá hrudní stěna a břišní stěna se propadá. Při paradoxním dýchání je zmenšen 

dechový objem a spontánní ventilace je tak hraniční, nebo nedostatečná. Zpozorujeme-li 

projevy dechové nedostatečnosti při úrazech bederní páteře, je to důsledek jiných 

poranění. [Pokorný, 2000] 

* Medikace – cílem farmakoterapie u spinálního traumatu je zabránit rozvoji 

sekundárního poškození míchy. Zajistit žilní vstup je samozřejmostí, infusní terapie – 

podání krystaloidního a koloidního roztoku; analgetika – opiáty – Fentanyl – dle 

ordinace lékaře. Výhodou je také zklidnění pacienta podáním benzodiazepamu. 

*  Nasazení methylprednisolonu (Solumedrol)– vysoké dávky tohoto léku 

stabilizují buněčné membrány a zlepší mikrocirkulaci míchy. Methylprednisolon by měl 

být nasazen nejlépe okamžitě, ideálně do tří hodin po úraze a dále pokračovat v infuzi 

na 24 hodin. Při podání do osmi hodin od úrazu by měl infuze pokračovat 48 hodin.   
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 Protože nebyl zjištěn jednoznačně pozitivní efekt methylprednisolonu, když byla 

infuze zahájena později než osm hodin od úrazu, je důležitá rychlá diagnostika a rychlé 

zahájení léčby. Opožděné nasazení methylprednisolonu je diskutabilní. [Pokorný, 2002] 

 

Schéma dávkování methylprednisolonu: 

 

 
Zahájení do 3 hodin od 

úrazu 

Zahájení do 8 hodin od 

úrazu 

Bolus 30mg/kg/15 min ano ano 

45min volný interval ano ano 

5,4mg/kg/h v infuzi 23 hodin 48 hodin 

[Pokorný, 2002] 

 

 

 Aplikace methylprednisolonu je sporné. Některé studie upozorňují na to, že jeho 

podání je vysoce nevhodné vzhledem k mnoha nežádoucím a vedlejším účinkům 

kortikoidů a vylučují pozitivní účinek při poranění míchy. Navzdory tomu některé 

studie prokazují zlepšení prognózy poranění při jeho podání. V praxi se s jeho aplikací 

ale setkáváme stále ve většině případech a proto zde schéma podávání uvádím. 

* V rámci míšní léze jsou významně porušené termoregulační mechanismy, často 

vzniká hypotermie. Je třeba zajistit přiměřenou tělesnou teplotu.  

* Včasný transport do nemocnice na specializované pracoviště – nejlépe 

traumacentrum. Úrazy a poranění páteře bývají často spojeny i s dalšími zraněními. Na 

těchto pracovištích může nejlépe proběhnout diagnostika a následná péče o takto 

nemocného pacienta. 
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7.2 Nemocniční péče  

 Nemocní s poraněním páteře by měli být hospitalizovaní na odděleních 

intenzivní péče, odděleních ARO, nebo urgentních příjmech dle stavu. Nejdůležitější po 

příjezdu na specializované pracoviště je přesná a definitivní diagnostika a posouzení 

neurologického stavu pacienta. Po RTG vyšetření, CT vyšetření, případně MR, 

neurologickém vyšetření, kompletním laboratorním vyšetření a po stabilizaci stavu 

pacienta následuje rozhodnutí o léčbě.  

 

7.2.1 Léčebná opatření v urgentní fázi poranění páteře a míchy 

* Péče o ventilaci – spontánní ventilace u vysokých lézí je po úrazu často 

nedostatečná. Poranění Th páteře bývají často spojena s poraněním hrudníku – 

frakturami žeber, pneumotoraxem, hemothoraxem, apod. U spinálních poranění je 

primárně postižena neuromuskulární složka. Objevují se tak změny resistence 

dýchacích cest, snižuje se elasticita plic a tím se snižuje ventilační rezerva. Postižení 

dýchacího svalstva a jeho únava vedou k akutní respirační insuficienci. Sníží se vitální 

kapacita plic, omezí se udržování plicní hygieny, nefunkčností břišního lisu je změněn 

efekt kašlavého reflexu a dochází ke kolapsu bronchiolů, k atelaktázám a pneumoniím. 

Při selhávání ventilace je nezbytná přístrojová ventilační podpora. Při předpokladu 

dlouhodobější umělé plicní ventilaci je na místě tracheostomie. V tomto případě je ale 

třeba zvážit načasování tohoto zákroku vzhledem k plánované operaci. Časně provedená 

tracheostomie před operačním výkonem nese riziko infekce.  

 Při volbě ventilačního režimu je třeba zohlednit spontánní dechovou aktivitu 

nemocného, i když je minimální. Volíme režimy s tlakovou podporou, rozvoj atelaktáz 

lze omezit PEEP podporou. [Zazula, 2001] 

* Venostáza – návrat žilní krve je výrazně zpomalen, zhoršuje se hypovolemie a 

zvyšuje se riziko tromboembolické nemoci. Je třeba podávat adekvátní dávky 

nízkomolekulárního heparinu. 

* Bradykardie u lézí nad Th5 – podávají se beta-mimetika v kontinuální infuzi. 

* Sledování diurézy – provádíme katetrizaci močového měchýře permanentním 

močovým katétrem, zaznamenáváme příjem a výdej tekutin. 

* GIT – spinální šok může v gastrointestinálním traktu způsobit paralytický ileus. 

Peristaltiku podporujeme zavedením žaludeční sondy. Můžeme použít i jiné metody – 

rektální rourka, klysma, nebo digitální vybavení stolice. 
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* Riziko stresového vředu – jeho vznik a počáteční příznaky můžou být vzhledem 

k míšní lézi nenápadné. Podáváme antiulcerózní léčbu a nesmíme přehlédnout známky 

krvácení nebo perforace v gastrointestinálním traktu. 

* Prevence dekubitů – viz ošetřovatelská péče. 

7.2.2 Konzervativní léčba 

 Zahrnuje funkční léčbu, léčbu ortézou, sádrovým korzetem, hallo-fixaci, hallo-

trakci. Ke konzervativní léčbě jsou obecně indikovány zlomeniny bez neurologické léze 

a bez většího stupně deformity. 

   

 Funkční léčba: Používá se nejčastěji u některých poranění Th a L páteře. Jejím 

principem je zklidnění pacienta na lůžku a po odeznění bolesti včasná mobilizace o 

berlích a rehabilitace zádového a břišního svalstva. Takto lze léčit např. benigní 

odlomení příčných výběžků bederních obratlů, či kompresivní zlomeniny Th a L páteře 

u starších pacientů. Pokud je poraněna lumbální páteř, je výhodné její vypodložení 

konturující fyziologickou lordózou. Při vertikalizaci  lze využít i korzet. Funkční léčba 

tedy spočívá hlavně v klidu na lůžku a v pozdější době v intenzivní rehabilitaci. 

 

 Ortézy: Používají se jak pro krční, tak pro thorakolumbální páteř. Pro krční páteř 

to jsou umělohmotné nákrčníky či límce zpevňující či imobilizující tuto oblast. Vyrábějí 

se v různých velikostech, jsou snadno snímatelné a v podstatě nahradily dříve 

používaný Schanzův límec i některé sádrové obvazy.  

 Na krční páteři jsou tyto pomůcky indikovány především u distorzí, dále u 

některých méně závažných zlomenin nebo jako prostředky k doléčení po operačním 

výkonu. 

 

 Sádrové korzety a obvazy: Korzety se dnes používají pro thorakolumbální páteř. 

Nejvíce jsou účinné pro thorakolumbální přechod. Lze je použít ke konzervativní léčbě, 

nebo k doléčení po operačním výkonu. Obvazy se používají při poranění krční páteře – 

sádrová korzet fixující hrudní koš a zasahující až na čelo. Pro léčbu např. klínovitých 

zlomenin, stabilních tříštivých zlomenin.  

 Dalším typem sádrového obvazu je sádrové lůžko určené pro zlomeniny 

v oblasti Th -L přechodu. Vymodelujeme ho přímo na pacientovi ležícím na břiše. 

V poloze na zádech je pak při ležení udržováno lordotické postavení L páteře. 
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 Hallo-fixace: Je používána pro léčbu zlomenin v oblasti krční páteře. Čelenka 

pevně fixující hlavu, 4 šrouby zavedené přes lebku jsou spojené se sádrovou, nebo 

umělohmotnou vestou obepínající hrudník. Tak lze stabilizovat krční páteř, navíc je 

možno provést pomocí kloubovitých spojení repozici zlomeniny. 

 Hallo-trakce: Používají se jak při poranění krční, tak thorakolumbální páteře. 

K tahu za hlavu se dnes nejčastěji používá hallo-čelenka, která nahradila dříve užívané 

svorky.  [www.med.muni.cz, 12] 

7.2.3 Operační léčba 

 Cílem chirurgické, operační léčby je: 

-urgentní dekomprese míchy, 

-dosažení repozice, 

-stabilizace páteře, 

-časná rehabilitace, 

-lepší ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním páteře. 

 

 Indikace k operační léčbě můžeme rozdělit na absolutní a relativní. Mezi 

absolutní indikace patří: otevřené poranění, existující časový interval mezi úrazem a 

neurologickou symptomatologií, zhoršení původní neurologické léze. Mezi relativní 

indikace patří: zúžení páteřního kanálu o 50% a více, kyfotizace páteře, nestabilní 

zlomeniny páteře. [www.med.muni.cz, 12] 

 Stabilizace páteře má rozhodující význam pro udržení získané repozice. Stejně 

jako u dlouhých kostí rozlišujeme i na páteři stabilizaci dočasnou a trvalou. Dočasnou 

nám zajišťuje implantát, trvalou pak pevné zhojení poraněných struktur. Na rozdíl od 

dlouhých kostí není přímá osteosyntéza na páteři možná. Většinou se provádí tzv. 

přemosťující osteosyntéza, která přemosťuje poraněný obratel a spojuje obratle zdravé. 

Osteosyntézu na páteři dělíme na přední a zadní, u přední používáme k ukotvení 

implantátu obratlová těla, u zadní pak kloubní, příčné a trnové výběžky. Žádný 

implantát však nemůže zajistit trvalou stabilizaci. To je možné jen díky zhojení 

zlomeniny. Po zhojení obratlových těl se obnoví nosná funkce páteře. 

 Součásti stabilizace je i dekomprese míchy. Ta musí být cílená dle příčiny. 

Dosáhneme jí odstraněním úlomků, nebo jejich zaražením zpět do obratlového těla. 

[www.med.muni.cz, 12] 
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8 OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S PORANĚNÍM PÁTEŘE 
A MÍCHY 
  

 Pacienti s poraněním páteře jsou často upoutáni na lůžko, mají deficit v sebepéči 

a proto je vstřícnost a pochopení zdravotnického personálu velmi důležitá. 

Ošetřovatelská péče je nejdůležitější v těchto bodech: 

* Sledovat a zaznamenávat základní životní funkce pacienta – TK (invazivní, 

neinvazivní), P, TT, vědomí, ventilační parametry, diurézu, odpady z drénů. 

* Péče o ventilovaného pacienta – pravidelně provádět převazy endotracheální, 

nebo tracheostomické kanyly, provádět hygienu dutiny ústní, odsávat z dýchacích cest 

dle potřeby. Také pečujeme o dýchací okruh ventilátoru – provádíme pravidelné 

výměny a údržbu. 

* Monitorovat známky infekce – viz péče o invazivní vstupy, kontrola teploty, 

odebírání materiálu (sputum, moč, hemokultura, stěry z rány) na mikrobiologické 

vyšetření. Riziko infekce hrozí i z důvodu zavedení PMK – uroinfekt. 

* Hygiena - imobilizovaným pacientům jsme maximálně nápomocni. Úplná 

ošetřovatelská péče je u pacientů v bezvědomí. Hygienu provádíme dvakrát denně – 

ráno a večer, nebo dle potřeby. 

* Péče o pokožku – prevence dekubitů – u pacientů upoutaných na lůžko je vždy 

zvýšené riziko tvorby dekubitů. Zabraňujeme jim pravidelným polohováním pacienta 

v určených časových intervalech. Pacienti se smí polohovat až po stabilizaci páteře. 

V jiném případě by se polohovat nemělo, nebo jen velmi opatrně na poloboky 

s polohovacími pomůckami dle možnosti oddělení. Důležité je také promazávání kůže 

dostupnými pomůckami. Pozor na dekubity např. v nosní dírce od nasogastrické sondy 

– provádět pravidelně převaz.  

* Péče o invazivní vstupy – pravidelné převazy, kontroly místa vpichu nebo 

zavedení, kontrola operačních ran. Vše pečlivě dokumentovat a při jakýchkoliv 

změnách, známkách infekce nebo sekrece z rány informovat lékaře. 

*  Monitorovat bolest a podávat analgetika dle ordinace lékaře. 

* Plnit veškeré ordinace lékaře, vše pečlivě zaznamenávat a jakoukoliv odchylku 

zdokumentovat a nahlásit lékaři. 
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9 PRAKTICKÁ ČÁST - KAZUISTIKY 

 

9.1 Kazuistika č. 1 

13.5. 2011  

 Pacient T.J., ročník 1943 s diagnosou morbus Bechtěrev večer požil alkohol, pak 

ho kamarádi dopravili do postele a ráno byl nalezen pokálený, nereagující na oslovení, 

měl plegii obou DK a LHK, parézu PHK, bradykardii. S podezřením na CMP byl přijat 

nejprve na koronární jednotku. Zde bylo podezření na disekci hrudní aorty. Pacientovi 

bylo provedeno CT hlavy, hrudníku a břicha. Poté, na základě neurologického vyšetření 

a na podkladě CT nálezu, bylo diagnostikováno trauma C páteře – dislokovaná 

zlomenina mezi C5-C6, komprese míchy a transverzální míšní léze od úrovně C6. 

Pacient byl přijat na resuscitační oddělení urgentního příjmu. 

* Při příjmu byla s pacientem sepsána anamnéza: 

 OA: morbus Bechtěrejev, DNA 

 RA: bezvýznamná 

 AA: neguje 

 ABUSUS: nekuřák, alkohol příležitostně 

 PA: důchodce 

 FA: analgetika dle potřeby 

*Stav při přijetí – objektivní nález: 

 Orientační neurologický nález: pacient byl během příjmu v kontaktu, GCS 15, 

přetrvávala u něj plegie DK+LHK, paréza PHK a anestezie od úrovně prsních bradavek. 

 Hlava: uši a nos bez výtoku, skléry bílé, spojivky růžové, chrup sanovaný, jazyk 

plazí středem. 

 Krk: ve fixačním límci Philadelphia, otok krku nad klíčky. 

 Hrudník: ozvy pravidelné, hrudník deformovaný, asymetrický, dechové šelesty 

slyšitelné symetricky, spontánní ventilace zvlhčeného kyslíku, SpO2 100%, DF 12/min. 

 Oběh: nepravidelný, bradykardie 48/min – podán atropin, AS poté 68/min, 

hypotenze 92/50 – podány katecholaminy kontinuálně Noradrenalin – cíl byl systolický 

tlak >100 torr, periferie teplá, prokrvená. 

 Břicho: v niveau, měkké, prohmatné, játra a slezina nezvětšeny, pacientovi byla 

zavedena NGS. 

 Končetiny: bez známek TEN. 
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 Kůže: růžová, bez patologie. 

 Diuréza: PMK, močí dostatečně, žlutá moč bez příměsy. 

 Tělesná teplota: afebrilní. 

 Lékařem byla provedena kanylace CŽK v. subclavia l.dx. 

Pacient je vzhledem k nálezu indikován přivolaným konziliářem - ortopedem 

k urgentnímu operačnímu řešení – stabilizace C páteře. 

 

15.5. 2011 

 Pacient 2. den po operaci páteře. Vysazena analgosedace, pacient je při vědomí, 

orientovaný, nemá žádnou spontánní dechovou aktivitu – proto je ponechán na UPV 

s endotracheální kanylou. Operační rána je klidná, bez sekrece a známek infekce, 

pooperační nález uspokojivý, přetrvávají však příznaky transverzální míšní léze – 

kvadruplegie. Při manipulacích (hygiena, polohování, apod.) je pacientovi nasazován 

pevný krční límec. Oběhově  je stále nestabilní na podpoře Noradrenalinem, AS je 

nepravidelná, přetrvává stále bradykardie, proto lékař přidává do medikací Dopamin 

kontinuálně v lineárním dávkovači. U pacienta provádím komplexní resuscitační péči. 

 

16.5. 2011 

 U nemocného trvá kvadruplegie, pacient je schopen pouze flekčního pohybu 

v lokti vpravo; citlivost je zachována do úrovně prsních bradavek. Dle neurologického 

konsiliáře je tento stav již trvalý. Pacient není schopen spontánní ventilace, je trvale na 

UPV, proto dnes lékař provedl časnou tracheostomii. Na výkon se u pacienta provedla 

krátkodobá anestezie – podala jsem medikaci dle lékaře. 

 

26.5. 2011 

 U pacienta proběhl druhá operační výkon, byla dokončena stabilizace páteře 

předním přístupem. Snažili jsme se o ventilační weaning pacienta – ten není úspěšný 

pro vysokou krční lézi. Dochází k tvorbám atelaktáz v obou plicích a ke vzniku 

fluidothoraxu. Lékařem byla provedena punkce – bylo vypunktováno 650 ml serózní 

tekutiny. U pacienta jsem prováděla časté odsávání z DC. 
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28.5.2011 

 Pacient je při vědomí, somnolentní. Je na plně řízené plicní ventilaci s vysokou 

PEEP podporou, časté odsávání a laváže DC. Oběhově je nestabilní, hypotenzí 

s podporou Noradrenalinem. Stále dochází k tvorbě fluidothoraxu, asistovala jsem 

lékaři u hrudní punkce. Vypunktováno bylo 800 ml výpotku.  

 

30.5. 2011 

 Pacient je apatický, unavený; trvá kvadruplegie, neurologický nález je 

dlouhodobě bez vývoje. Perorální příjem u pacienta není možný, je nedostatečný, 

odmítá i tekutiny. Zahájili jsme enterální výživu nasogastrickou sondou.  

 Ventilace je stále na UPV, je nastavena vysoká PEEP podpora. Pacientovi jsou 

opakovaně punktovány fluidothoraxy – proto po punkci ponechán hrudní drén na 

aktivní sání. Při tomto výkonu jsem asistovala lékaři a poté monitorovala odpady 

z drénu.  

 Došlo k rozvoji septického šoku – z laboratorních výsledků je patrný vzestup 

zánětlivých parametrů, u pacienta probíhá oběhová nestabilita, lékař indikuje 

znovuzavedení analgosedace – Fentanyl 20ml+Dormicum 45mg/40 ml FR lineárním 

dávkovačem rychlostí dle lékaře. 

 

5.6. 2011 

 Pacient je v analgosedaci na nízkých dávkách, aby byl probuditelný. Je apatický, 

odmítá veškerou léčbu a ošetřovatelskou péči. Netoleruje snižování léků na podporu 

tlaku – při snížení nastane hypotenze se systolickým tlakem <80 torr.  

 

20.6. 2011 

 Opět dochází k rozvoji septického šoku, pacient je udržován v umělém spánku 

na UPV. Dostává vysoké dávky katecholaminů, jeho tepová frekvence je nepravidelná – 

fibrilace síní bez odezvy na farmaka (Amiodaron naředěn v 5% glukóze podáván 

kontinuálně). Ventilační režim je nastaven s vysokými dávkami PEEP a vysokou 

hodnotou FiO2. Opět je nutné pravidelné odsávání a laváže DC. 
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25.6. 2011 

 Klinický stav pacienta je beze změn. Jeho psychický stav je velmi špatný, 

odmítá jakoukoliv léčbu a péči. Sám několikrát vyjádřil přání, že si nepřeje další léčení. 

Terapie vede k prodlužování utrpení pacienta a proto je velkou vizitou rozhodnuto o 

nerozšiřování zavedené terapie a přechodu na paliativní péči. Prognosa pacienta je 

velmi nepříznivá. Rodina je po konzultaci s lékařem s jeho stavem seznámena. 

 

 

29.6. 2011 

 Dochází k další atace septického šoku nereagující na terapii. Hrudním drénem 

odešlo téměř 3000 ml výpotku. Pacient je na vysokých dávkách katecholaminů, srdeční 

akce je nepravidelná, nereaguje na podávání Amiodaronu. Pacient je udržován 

v umělém spánku. 

 

30.6. 2011  

 Septický šok pokračuje, vysoké dávky Noradrenalin, ventilace na UPV 

s vysokou podporou a FiO2.  I přes to je SpO2 max. 87 – 90%. I přes maximální dávky 

léků na podporu oběhu dochází ve 14:05 hod. k zástavě oběhu, zahájili jsme KPCR, ale 

ta byla neúspěšná. Lékařem je konstatován exitus letalis.  

 

 U pacienta jsem v době své služby prováděla kompletní resuscitační péči, 

zaznamenávala jsem fyziologické funkce, plnila ordinace lékaře, asistovala u všech 

výkonů. Prováděla jsem standardní ošetřovatelskou péči u pacienta v bězvědomí na 

resuscitačním oddělení. Ošetřovatelskou péči později ztěžoval špatný psychický stav 

pacienta – odmítal veškeré ošetřovatelské výkony. Po úmrtí pacienta jsem provedla péči 

o mrtvé tělo. 
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9.2 Kazuistika č. 2 

4.3. 2011 

 Pacientka R.P., ročník 1989, večer se jako spolujezdec účastnila dopravní 

nehody. Na úraz si nepamatuje, byla v bezvědomí. Nyní u ní došlo k bolestem hrudníku 

a zad. Primárně byla ošetřena na chirurgickém oddělení, kam byla transportována RLP. 

Na chirurgii bylo vyloučeno vnitřní poranění, dle CT vyšetření má pacientka zlomeniny 

Th8, Th9, Th11 a Th12, lehkou kontuzi pravé plíce, komoci mozku. Pacientka byla 

přeložena na ortopedicko – traumatologické oddělení k operačnímu řešení zlomenin 

páteře. 

* Anamnéza: 

 RA: bezvýznamná 

 OA: běžné dětské nemoci; sledovaná onemocnění neguje; s ničím se neléčí, léky 

trvale neužívá; v dětství pouze tonsilektomie, jiné operace neguje. 

 SA: nezaměstnaná, bydlí s rodiči. 

 AA: kočičí srst, Ospen. 

 ABUSUS: kouří cca 15 cigaret denně; alkohol příležitostně. 

* Stav při přijetí – orientační nález: 

 Vědomí: při příjmu byla pacientka při vědomí, orientovaná, komunikuje, na úraz 

si nepamatuje. 

 Hlava: na poklep nebolí; zornice izokorické s fotoreakcí; šíje volná, nebolí; 

tržná rána ušního boltce vpravo. 

 Hrudník: symetrický, palpační citlivost vlevo; akce srdce pravidelná, ozvy 

ohraničené, bez šelestu; dýchání sklípkové. 

 Břicho: v niveau, palpačně bez bolestivosti a hmatných rezistencí, slezina a játra 

nehmatné, tapottement negativní oboustranně. 

 Končetiny: bez otoků, hybnost zachována, periferie v normě. 

 Páteř: záda s klidným kožním krytem, bez otoků a hematomů; palpační 

bolestivost na Th-L přechodu a dolní polovině Th páteře; periferie bez deficitu 

prokrvení a inervace. 

 Pacientce byl zaveden PMK, který odvádí čirou žlutou moč. 

 Laboratoř: v normě. 

 CT nález: Ploché vybočení Th-L přechodu doprava, komprese obratlových těl 

Th8-Th12. Th12 nestabilní – propagace do páteřního kanálu o 5 mm. 
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 Doplnili jsme RTG snímky, kde byl nález potvrzen; byl přivolán plastický 

chirurg k sutuře rány na pravém uchu. Vzhledem k nálezu a povaze zlomeniny je 

indikována operační stabilizace páteře. Dle anesteziologa je pacientka schopna výkonu 

v CA. 

 

5.3. 2011 

 Pacientka 1. den po operaci, hospitalizována na JIP. Operační výkon proběhl bez 

komplikací; pacientka je při vědomí, spontánně ventilující, kardio – pulmonálně 

kompenzovaná, afebrilní. Stěžuje si na bolesti, ty jsou tlumeny opiátovými analgetiky 

(Dolsin 100mg i.m. po šesti hodinách) dle ordinace lékaře. U pacientky provádíme 

plnou ošetřovatelskou péči. Sledují se odpady z drénu, monitorují se fyziologické 

funkce, které jsou v normě. Jako prevence TEN – aplikace nízkomolekulárního 

heparinu (Clexane 0,4 ml s.c.) dle pokynů lékaře, probíhá infusní terapie, snažíme se u 

pacientky obnovit perorální příjem. 

 

6.3. 2011 

 2. den po operaci, pacientku překládáme na standardní oddělení, provedl se 

převaz operační rány a rány na uchu, které jsou klidné, bez známek infekce. Za 

aseptických podmínek byla provedena toaleta ran, extrakce drénů a vše bylo sterilně 

kryto. Bolest je tlumena již jen analgetiky p.o. Byla zahájena rehabilitace – zatím pouze 

RHB končetin. Pro pokles hemoglobinu v krevním obrazu byly pacientce podány dvě 

transfuze. PMK jsme odstranili, pacientka močí spontánně. 

 

8.3. 2011 

 4. den po operaci, průběh onemocnění je bez komplikací. Byla zahájena 

vertikalizace – chůze a stoj v korzetu. Dle neurologa je  stav bez deficitu. 

 

11.3. 2011 

 7. den po operaci, pacientka je kardio – pulmonálně kompenzovaná, 

spolupracující, afebrilní, bolesti neudává. Operační rány jsou ponechány bez krytí, 

hojící se per primam. Ve stabilizovaném stavu je pacientka propuštěna do domácího 

ošetřování, poučena o nutnosti pokračování rehabilitace a používání korzetu cca 4 

týdny. 
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 Během hospitalizace pacientky jsem v době své služby prováděla standardní 

ošetřovatelskou péči o pacienta po operaci a během hospitalizace. Sledovala a 

zaznamenávala jsem fyziologické funkce do dokumentace, monitorovala odpady 

z drénu. Aplikovala jsem léky dle ordinace lékaře a asistovala u pravidelných převazů 

operační rány. 
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9.3 Kazuistika č. 3 

13.2. 2011 

 Pacient M.A., ročník 1975. V ranních hodinách se jako spolujezdec na zadním 

sedadle účastnil dopravní nehody na D11, okolnosti neví, protože spal. Při vyproštění 

z auta má deficit hybnosti na DK, deficit čití od pupku dolů. Úder do hlavy si 

neuvědomuje, v bezvědomí nebyl, nezvracel. Dle CT vyšetření luxace a fraktura C6 a 

C7, posun obratlového těla cca o 7 mm, komprese míchy, snížení meziobratlového 

prostoru C6  a C7. Přijat na ortopedicko – traumatologickou kliniku. 

*Anamnéza:  

 RA: bezvýznamná. 

 OA: běžné dětské choroby, sledovaná onemocnění neguje. 

 ABUSUS: nekuřák, alkohol příležitostně. 

 SA: bydlí s rodinou, elektroinstalatér. 

*Stav při přijetí: 

 Vědomí: pacient je při vědomí, orientován. 

 Hlava: pacient má nasazen krční límec Philadelphia; zornice jsou izokorické 

s reakcí na osvit; dutina ústní bez traumatu; uši i nos bez výtoku. 

 Hrudník: symetrický, na pohmat nebolestivý; akce srdeční pravidelná, ozvy 

ohraničené, bez šelestu; dýchání sklípkové, spontánní ventilace, SpO2 100%. 

 Břicho: v niveau, palpačně bez bolestivosti a hmatných rezistencí; tapottement 

negativní. 

 Končetiny: bez porušení kožního krytu; HK jsou s deficitem extenze prstů, 

hranice čití u pupku, na DK hybnost není; prokrvení končetin je v normě. 

 Pacientovi je zaveden PMK, odvádí čirou moč. 

 Laboratoř v normě. 

 

 Indikována urgentní operační zadní stabilizace C6-C7, pacient je po výkonu 

přeložen k observaci na resuscitační oddělení urgentního příjmu. Zde je při vědomí, 

spontánní ventilace je podpořena zvlhčeným kyslíkem. Bez něj je SpO2 88% - 92%. 
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14.2. 2011 

  1. den po operaci, pacient je stabilizovaný, jeho vitální funkce jsou v normě, 

dýchá sám – je přeložen zpět na ortopedicko traumatologické oddělení na JIP.  

 Trvá stále paréza prstů na HK od zápěstí, po operaci se pacientovi vrátila 

citlivost od kolen dolů a odezněla paraplegie DK. 

 

15.2. 2011 

 2. den po operační stabilizaci, pacient je při vědomí, stabilizovaný, průběh bez 

komplikací. S lékařem jsme provedli převaz operační rány, ta je klidná, bez sekrece a 

známek infekce; drén je od operace bez odpadů, proto jsme ho odstranili. Obnovila se 

hybnost DK, trvá paréza HK. Od včera trvají febrilie, které nereagující na podání 

antipyretik (Paracetamol 1g i.v.). Pacientovi jsem odebrala hemokulturu a stěry z rány. 

Výsledky jsou v předběžném vyšetření negativní, ale i přes to se pokračuje v ATB 

terapii. Bolest je tlumena analgetiky dle ordinace lékaře. 

 

17.2. 2011 

 4. den po operaci; u pacienta stále přetrvávají febrilie bez klinických či 

laboratorních známek zánětu, ale již ustupují po podání antipyretik; došlo k poklesu 

hemoglobinu v KO – podali jsme tři krevní deriváty. Pokračuje se v analgetické terapii, 

s pacientem byla započatá RHB. 

 

20.2. 2011 

 Klinický stav pacienta je bez komplikací, kardio – pulmonálně kompenzován, je 

již afebrilní; PMK byl ponechán, bolesti jsou tlumeny analgetiky již v perorální formě. 

Citlivost a hybnost na DK je plně obnovena, trvá však deficit na HK.  

 

23.2. 2011 

 Vzhledem k neurologickému zlepšení po operaci a během hospitalizace a 

vzhledem k celkově dobrému fyzickému stavu pacienta je v plánu překlad na spinální 

jednotku k další RHB péči dle specialisty. 
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 Během hospitalizace jsem u pacienta prováděla plnou ošetřovatelskou péči, 

pooperační péči, sledovala jsem fyziologické funkce a plnila ordinace lékaře. Podávala 

jsem medikaci dle dokumentace, prováděla jsem odběry biologického materiálu. 

Prováděla jsem pravidelné převazy operační rány. Vzhledem k nelepšícímu se 

neurologickému deficitu na HK byla pro pacienta také důležitá psychická podpora a 

motivace k rehabilitaci a dalšímu léčení. 
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9.4 Kazuistika č. 4 

22.4. 2011 

 Pacient B.B., ročník 1962, havaroval v osobním voze na D1, vozidlo bylo mimo 

vozovku, pacient opustil automobil a byl nalezen 20 metrů od vozidla. Na místě 

přihlížející zahájili laickou KPR, přesto při příletu LZS měl pacient asystolii a 

mydriatické zornice. Byla okamžitě zahájena KPCR, která byla cca po 4 minutách 

úspěšná. Během transportu do nemocnice nastala opět bradykardie, asystolie a další 

KPCR, která byla opět cca po 2 minutách úspěšná. Pacient je přijat na ARO – Urgentní 

příjem. 

* Anamnéza: 

 Není známa, pacient je v bezvědomí. 

* Stav při přijetí: 

 Vědomí: mydriáza, bez reakce na odsátí z OTI a algický podnět. 

 Hlava: uši a nos bez výtoku, v dutině ústní je krev; OTI je v pravém koutku, 

intubace byla velmi obtížná pro narůstající otok krčních tkání. 

 Krk: dle ultrazvuku jsou cévy kolabované útlakem otoku. 

 Hrudník: velká exkoriace v dolní části prsní kosti; palpačně fraktura žeber, ale 

dýchání slyšitelné; dle ultrazvuku v hrudní dutině není přítomna volná tekutina. 

Perikard také bez tekutiny. 

 Břicho: vzedmuté, měkké, prohmatné; dle ultrazvuku bez volné tekutiny. 

 Končetiny: bez zjevné fraktury. 

 Kůže: bledá, cyanotická. 

 Oběh: šokový stav, pulsace na periferii nehmatná, během příjmu byla hmatná 

pouze na arteria femoralis. Nejvyšší TK 80/40, AS 70/min. 

 

 Pacienta jsme ihned transportovali na CT vyšetření, kde byl diagnostikován 

maligní edém mozku, fraktura žeber, kontuze plic a poranění C páteře – roztržení mezi 

C2-C3. (4 cm mezera). Pacienta jsme zajistili žilními vstupy – CŽK, arteriální katétr na 

měření invazivního tlaku, PMK, který odvádí čirou moč. Lékař indikuje podání 

katecholaminů – Noradrenalin 10 amp/40 ml FR1/1 kontinuálně v dávkách dle TK. 

Dvakrát jsme pacientovi podali Atropin 1 mg i.v. při bradykardii pod 40/min. Pro 

pokles hemoglobinu byly podávány krevní deriváty a plazmy. Objem byl hrazen také 

krystaloidními (celkem 4000 ml) a koloidními (celkem 1500 ml) roztoky.  
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 Pacient je napojen na UPV. Po návratu z CT vyšetření došlo opět k bradykardii s 

následnou asystolií. Byla hned zahájena KPCR, která trvala 25 min. Během ní byl 

podán Adrenalin 1 mg i.v. celkem sedmkrát. Poté lékař konstatoval exitus letalis. 

 

 Během příjmu pacienta jsem lékaři asistovala při zajištění žilních vstupů, 

aplikovala jsem léky, podávala krevní deriváty, podílela se na resuscitaci pacienta a 

poté jsem provedla péči o mrtvé tělo. 
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9.5 Kazuistika č. 5 

12.2. 2011 

 Pacient P.M., ročník 1975, účastník dopravní nehody jako spolujezdec na 

zadním sedadle, nebyl připoután – náraz osobního automobilu do kamionu. Přivezen 

záchrannou službou na Urgentní příjem. 

* Anamnéza: 

 RA: nevýznamná 

 OA: běžné dětské nemoci 

 AA: včelí bodnutí 

* Stav při přijetí: 

 Vědomí: somnolentní, spontánně ventilující, oběhově stabilní; stěžuje si na 

bolesti krční páteře.  

 Hlava: tržná rána na hlavě ve vlasové části, zornice izokorické s fotoreakcí. 

 Krk: nasazen pevný krční límec, pulsace karotid oboustranně hmatné. 

 Hrudník: symetrický, bez známek traumatu, palpačně pevný. 

 Břicho: měkké, volně prohmatné. 

 Končetiny: bez zjevných známek traumatu. 

 Kůže: bez ikteru a cyanosy. 

 Oběh: stabilní, normotenzní 116/78 mm Hg, AS 68/min, SpO2 98%. 

 

 Pacient byl hned při příjmu zajištěn žilními vstupy, zavedl se CŽK, arteriální 

kanyla na měření invazivního tlaku. Nemocný byl transportován na CT vyšetření, kde 

byly diagnostikovány luxační zlomeniny C6-C7 se zúžením páteřního kanálu. Pacient 

udává bolesti krční páteře, má paraparézu HK a paraplegie DK. Pro bolest, klesající 

SPO2 a kvůli urgentnímu operačnímu výkonu byl pacient zaintubován. Podala jsem 

medikaci dle ordinace lékaře, pacient byl napojen na UPV. Bylo zahájeno podávání 

Solumedrolu dle schématu. Lékařem byla indikována urgentní stabilizace páteře. Výkon 

trvá 6,5 hodiny, pacient se po výkonu vrací na resuscitační oddělení, zůstává na UPV 

pro doznívání celkové anestezie. Byl ponechán pevný krční límec. Provedli jsme suturu 

rány na hlavě. 

 

 

 

 



 47 

13.2. 2011 

 Pacient je 1. den po operačním výkonu. Analgosedace je vysazena, pacient se 

probouzí do kontaktu a proto lékař rozhoduje o extubaci. Pacient je plně při vědomí, 

plně orientován, spontánně ventilující na kyslíkové masce se zvlhčeným kyslíkem, 

normotenzní. Trvá stále plegie na dolních končetinách. Hybnost HK je obnovena.  

 Pacient udává bolestivost v oblasti operační rány – podávala jsem Fentanyl 20 

ml kontinuálně v lineárním dávkovači i.v. rychlostí dle ordinace lékaře.  

 Probíhá infuzní terapie krystaloidními roztoky. Pacient má krk zafixovaný  ve 

fixačním límci, polohování a otáčení na bok je zatím zakázáno. Pokračuje podávání 

Solumedrolu dle schématu. 

 

14.2. 2011 

 2. den po operační stabilizaci páteře, pacient je při vědomí, plně v kontaktu, 

GCS 15 bodů. S lékařem jsme provedli převaz operační rány, která byla klidná, bez 

sekrece a známek infekce. Drény od operace nic neodvedly, proto jsme je odstranili. 

Pacientovi se stále podávají analgetika – Fentanyl 20 ml kontinuálně rychlostí 1 – 3 

ml/h. Plegie DK trvá, ale pacient udává, že cítí doteky. Pro pokles hemoglobinu 

v krevním obrazu jsme podali krevní deriváty. Podávání Solumedrolu bylo ukončeno.  

 

16.2. 2011 

 Pacient se subjektivně cítí dobře, hybnost na HK je zcela bez problémů. Citlivost 

na DK je obnovena, pacient cítí doteky a reaguje na bolestivé podněty, ale stále trvá 

plegie. Provedla jsem převaz operační rány, hojí se bez komplikací. Analgetika jsou 

podávány již v perorální formě. Ventilace je spontánní, kyslíková maska již není třeba, 

SpO2 je 98 – 100%. 
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18.2. 2011 

 Pacient je oběhově i ventilačně stabilní, byla započata RHB. Pacientův stav již 

nevyžaduje resuscitační péči a proto je přeložen z resuscitačního oddělení na 

ortopedické oddělení k další léčbě a následné rehabilitační péči. 

  

 U pacienta jsem prováděla kompletní resuscitační péči při příjmu a po návratu 

z operačního sálu jsem prováděla péči u pacienta v analgosedaci a na UPV, podávala 

jsem léky a infuze dle ordinace lékaře, prováděla jsem pravidelně převazy ran a 

invazivních vstupů a jsem kompletní ošetřovatelskou péči. 
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9.6 Vlastní zhodnocení kazuistik 

  

 Do svých kazuistik jsem si vybrala pacienty, se kterými jsem měla možnost 

pracovat. Vybrala jsem si ty, u kterých jsem byla při svých službách od začátku až do 

konce jejich léčby. Každý z nich měl závažné poranění páteře.  

  

 V kazuistice č. 1 jsem chtěla poukázat, jak je důležitý včasný zásah a včasné 

zahájení léčby u takového poranění. Pacient s tímto zraněním ležel několik hodin doma, 

než byl přivezen záchrannou službou do nemocnice. Časová prodleva vznikla i během 

vyšetření, než byla přesně určena diagnóza. V této kazuistice jsem chtěla také přiblížit, 

jaké můžou nastat komplikace u tohoto poranění. Následkem těchto komplikací pacient 

nakonec zemřel. U nemocného byla velmi těžká ošetřovatelská péče z důvodu odmítání 

léčby. Pacient několikrát vyjádřil přání o nerozšiřování terapie. Těžká byla také 

spolupráce s rodinou, která i přes přání pacienta a prognózu onemocnění chtěla 

pokračovat v léčbě na plné terapii. 

  

 V kazuistice č. 2 u pacientky s frakturou Th8 – Th12 díky včasnému zásahu a 

přesné diagnostice proběhlo vše bez komplikací. Neurologický stav pacientky byl bez 

patologických změn, pooperační průběh i léčba proběhly standardně. 

  

 U pacienta v kazuistice č. 3 proběhla operace i následné léčba bez větších 

komplikací. Nepodařilo se ale obnovit hybnost na všech končetinách. Pacient byl 

přeložen k další péči na spinální jednotku s parézou HK. 

  

 V kazuistice č. 4 byl pacient přivezen na urgentní příjem v kritickém stavu. Byl 

oběhově velmi nestabilní, hypotenzí, bradykardický, několikrát resuscitovaný již na 

místě nehody a poté i v nemocnici. Nález na CT prokázal zranění C páteře neslučitelné 

se životem a těžké poranění mozku.  I přes veškerou péči, opakované resuscitace a 

maximální terapii pacient zemřel. 
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 Pacient v poslední kazuistice byl jediný, u kterého jsem se setkala s podáním 

Solumedrolu. Po operační stabilizaci došlo k výraznému zlepšení neurologického stavu 

pacienta. V den překladu z resuscitačního oddělení došlo k úplnému obnovení hybnosti 

na HK a vrátila se citlivost na DK.  

  

 Z kazuistik je patrné, že toto poranění vyžaduje vysoce specializovanou léčbu i 

pracoviště a proto je nutné toto zohlednit při výběru zdravotnického zařízení, do kterého 

nemocného převezeme.  
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10 DISKUZE 

  

 Když jsem si vybírala téma pro svou absolventskou práci domnívala jsem se, že 

toto téma je velmi bohatě a rozsáhle popsané, že nebude problém ho zpracovat. Ale 

hned na počátku jsem se setkala s problémem týkající se literatury. O poranění páteře 

toho je napsáno mnoho. Ale ve spoustě případech se jedná jen o zlomky toho, co je 

opravdu důležité. V mnohých knihách je tomuto poranění věnován jen odstavec, 

v mnoha případech jsou knihy věnovány jen operačnímu řešení poranění páteře. 

Některé publikace jsou také jen v cizím jazyce. A tak bylo poměrně složité najít 

materiál ke zpracování tohoto tématu všeobecně. A je důležité zmínit, že nejvíce jsem 

čerpala ze svých vlastních znalostí a zkušeností ve spolupráci s lékaři, kteří se tímto 

poraněním zabývají. 

 Dalším problémem bylo zjištění, jak moc je téma složité a mnohoobrazové, že je 

obtížné z něj vybrat to nejdůležitější a alespoň okrajově se dotknout všeho, čeho se toto 

téma týká. Nakonec jsem objevila i své nedostatečné znalosti týkající se tohoto 

poranění. Bohužel musím konstatovat, že i někteří pracovníci oddělení, na kterých jsou 

hospitalizovaní pacienti s poraněním páteře, mají často nepřesné, nebo nedostatečné 

informace a tomto zranění. 

 S velkou neinformovaností jsem se také setkala u laické veřejnosti. Mnoho 

oslovených lidí mi řeklo, že by se báli poskytnout první pomoc člověku s poraněním 

páteře, aby mu ještě více neublížili. Často nevěděli, že časným zásahem a šetrnou a 

správnou manipulací mu mohou zachránit život. 

 Do svých kasuistik jsem vybrala pacienty, se kterými jsem se setkala, starala se 

o ně, ošetřovala jsem je a sledovala vývoj jejich nemoci až do konce. Práce s těmito 

pacienty je především velmi náročná psychicky. Včetně ošetřovatelské a odborné péče 

je velmi důležitá také psychická podpora, protože sami nemocní často nevědí, jak se 

jejich zranění bude dál vyvíjet a jaké bude mít následky. Někdy pro mě bylo těžké 

odpovídat, když se ptali na budoucnost a vyhlídky své léčby. To samé nebylo lehké ani 

s rodinnými příslušníky. Snažila jsem se jim vždy zajistit kontakt s lékařem, který jim 

aktuální situaci vždy vysvětlil a poskytnul jim potřebné informace. Snažila jsem být 

v této situaci být vždy přítomna. Ukázalo se, že mnohdy je to právě rodina, díky které 

získá pacient sílu spolupracovat při léčbě. Zjistila jsem, že psychická složka je mnohdy 

jeden z nejdůležitějších faktorů.  
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 Proto mě udivilo, že odborná péče v tomto směru (psycholog, psychiatr), je 

v nemocničních zařízeních nedostatečná a ani jednou jsem se s ní u těchto pacientů 

nesetkala i přes to, že v mnoha případech by to bylo vhodné. 

 Vyzkoušela jsem si, jak moc těžké je pečovat o tyto pacienty, jak je tato práce 

náročná nejen psychicky, ale také fyzicky.  

 Během psaní této práce jsem si uvědomila, jak důležitá jsou pracoviště, která se 

zabývají péčí o pacienty s onemocněním páteře, jako spinální jednotky a rehabilitační 

pracoviště.  
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ZÁVĚR 
  

 Cílem mé práce bylo shromáždit informace o poranění páteře, o možnostech 

léčby, o první pomoci laické a odborné. Chtěla jsem zdůraznit důležitost včasného 

zásahu a včasného operačního řešení. Zmínila jsem možnosti léčby, konzervativní i 

operační. V práci jsem také chtěla uvést péči o pacienty s tímto poraněním a 

rehabilitační péči. Do své praktické části jsem si vybrala kazuistiky u konkrétních 

pacientů, se kterými jsem přišla do kontaktu. Nedílnou součástí bylo prohloubit si své 

vlastní znalosti. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsem mnoho informací uvedla pouze 

okrajově. I přes to se domnívám, že jsem své cíle splnila a že moje práce bude přínosem 

nejen pro zdravotnické pracovníky. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
  

 Ich habe das Thema Rückgratverletzung in der Akutbehandlung gewählt, weil 

ich an der orthopädisch - traumatologischen Abteilung gearbeitet habe und diese 

Verletzungen haben mich seit immer sehr interessiert. Jetzt bin ich in der Abteilung für 

Anästhesiologie und Intensivmedizin – Notaufnahme beschäftigt und solchen 

Rückgratverletzungen begegne ich oft. Diese Verletzungen gehören in der 

Traumatologie und Akutbehandlung zu den häufigsten. In der vorliegenden Arbeit 

widme ich mich verschiedenen Arten dieser Verletzungen, ihrer Heilung, aber vor allem 

der Bedeutung eines rechtzeitigen Eingriffes  bei diesen Verletzungen und der Prognose 

des Patienten in Bezug auf eine rechtzeitige Behandlung.  In der Behandlung der 

Rückgratverletzungen  kam es in den letzten fünfzehn Jahren zu großen Veränderungen, 

vor allem in der Ersten Hilfe Leistung und Krankenhauspflege. Eine genaue Diagnostik 

und die Möglichkeit weiterer Behandlungen  brachten  eine bedeutende Wendung in 

den  Heilergebnissen. 

 In meiner Arbeit befasse ich mich zunächst mit der Anatomie, weiter mit der 

Einteilung des Rückgrades allgemein, mit den Ursachen, Symptomen, mit der 

Diagnostik, Therapie und Ersten Hilfe. Das Ziel der Arbeit war das Einholen von 

Informationen über die Ursachen und Arten der Rückgratverletzungen, über die 

Möglichkeiten der Behandlung solcher Verletzungen in der Akutbehandlung, über die 

folgende Krankenhauspflege, über die  Therapiemöglichkeiten und Prognosen  in 

Abhängigkeit des Verletzungstyps. Ferner möchte ich die Wichtigkeit eines 

rechtzeitigen Eingriffes betonen, die richtige Betreuung  des Patienten mit 

Rückgratverletzung beschreiben, die Grundsätze der Ersten Hilfe bei Kranken mit 

Rückgratverletzung nahe legen und die eigenen Kenntnisse erweitern. 

 Zu dem theoretischen Teil gehört auch  die Kasuistik. Ich habe selbst erprobt, 

wie schwer es ist, solche Patienten  zu betreuen, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist, und 

zwar nicht nur psychisch, sondern auch physisch.  

 Dieses Thema ist sehr  anspruchsvoll, so dass viele Informationen nur  ganz kurz  

angeführt sind.  Ich meine trotzdem, dass ich alle Ziele meiner Arbeit erfüllt habe und 

hoffe, dass sie nicht nur für die Angestellten im Gesundheitswesen ein Beitrag  ist. 
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Příloha č. 1 

AA – alergická anamnéza 

ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení 

AS – akce srdce 

ATB – antibiotika 

CA – celková anestezie 

CMP – cévní mozková příhoda 

CŽK – centrální žilní katétr 

DC – dýchací cesty 

DF – dechová frekvence 

DK – dolní končetiny 

FiO2 – procento kyslíku  

GIT – gastro – intestinální trakt 

GCS – glasgou coma scale 

HK – horní končetiny 

i.m. – aplikace léku do svalu 

JIP – jednotka intenzivní péče 

KO – krevní obraz 

KPCR – kardio – pulmonální resuscitace 

LHK – levá horní končetina 

NGS – nasogastrická sonda  

OA – osobní anamnéza 

OTI – zajištění dýchacích cest, tracheální intubace 

P – puls 

PEEP – podpora při UPV; pozitivní přetlak při výdechu, udrží plíci rozvinutou  

PHK – pravá horní končetina 

PMK – permanentní močový katétr 

RA – rodinná anamnéza 

RHB – rehabilitace 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

RTG – rentgen 
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Příloha č. 1 – pokračování 

SA – sociální anamnéza 

s.c. – aplikace léku pod kůži 

SpO2  - saturace kyslíkem 

TEN – tromboembolické nemoc 

TK – krevní tlak 

TT – tělesná teplota 

UPV – umělá plicní ventilace 
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Příloha č. 2 

 

 

 

Obr. 1 Stavba obratlů, [www.zbynekmlcoch.cz, 14] 
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Obr. 2 Mícha (řez) – pohled z břišní strany (šipky ukazují směr šíření vzruchů), 

[www.gsospg.cz, 15] 
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Obr. 3 Frankelova klasifikace, [www.wikiskripta.eu, 13] 
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Obr. 4 Dermatomy míšních segmentů, [www.wikiskripta.eu, 13] 
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Obr. 5 Pevný krční límec, [www.uszsmsk.cz, 16] 
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Obr. 6 Vakuová matrace, [www.uszsmsk.cz, 16]  
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Obr. 7 Scoop rám, [www.uszsmsk.cz, 16] 
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