
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

C - reaktivní protein v mikrobiálním světě popálených 

Vedoucí práce : Vypracovala : 
Doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. Bc. Lenka šetelíková 

duben 2008 



ABSTRAKT 

Název 

C- reaktivní protein v mikrobiálním světě popálených 

Cíle práce: 

• seznámení s popáleninovým úrazem- zdůraznění významu komplexní péče o 

popálené pacienty, seznámení se specifikami infekce u popáleninového 

traumatu 

• sledování nejčastěji se vyskytujících bakterií u popálených pacientů, 

sledování hodnot CRP 

• zjištění rozdílů hladiny CRP u sportujících a nesportujících jedinců pro vybrané 

bakterie 

Metoda: 

Práce je rozdělena na tři části. V klinické části je podrobně popsáno popáleninové 

trauma, možné infekční komplikace a nejčastější druhy vyskytujících se bakterií. 

V části výzkumné jsou stanoveny cíle a úkoly práce, problémové otázky, 

charakteristika souboru pacientů, metodika a zpracování dat. Ve výsledkové části 

jsou zobrazeny konečné výstupy šetření. 

Výsledky: 

Zpracovaly jsme velké množství dostupných informací o popáleninovém 

traumatu vč. psychologické a rehabilitační péče. Upozornily jsme tak na 

popáleninový úraz a význam komplexní a kontinuální péče o popálené. Zdůraznily 

jsme specifika infekce. 

Sledováním bakteriologických vyšetření jsme stanovily nejčastěji se vyskytující 

bakterie a sledováním biochemických vyšetření jsme zjistily hodnoty hladiny CRP 

v séru. 

Statistickým zpracováním dat jsme získaly přehled o vztahu hladiny CRP 

k jednotlivým bakteriím ve vzorku sportující a nesportující populace. 

Klíčová slova : popáleninové trauma, úraz, pacient, infekce, bakteriální osídlení, 

CRP, sportující a nesportující populace 



ABSTRACT 

Subject 

C - reactive protein in microbial wor/d of burnt 

Thesis Aim: 

• Familiarization with burn injury - highlighting of importance of complex care of 

burnt patients, familiarization with specific characters of infection of the burn 

trauma 

• Monitoring of most frequent bacteria of the burnt patients, monitoring of CRP 

valu es 

• Detection of the CRP Ieve I differences of sportsmen and of humans who do not 

do sport for selected bacteria 

Method: 

Thesis is divided in three parts. Burn trauma, possible infection complications and 

most frequent types of bacteria are described in the clinical part. Thesis aims and 

goals, problematic issues, characteristics of patient group, methodology and data 

processing are determined in the research part. Final examination outputs are 

projected in the result part. 

Results: 

We have processed huge amount of available information on burn trauma incl. 

psychological care and physical therapy. Thus we have highlighted the burn injury 

and importance of complex and continual care of burnt people. We have pointed 

out the specific characters of infection. 

We have determined the most frequent bacteria by monitoring of 

bacteriological examinations and we have detected values of CRP level in serum 

by monitoring of biochemical examinations. 

We have acquired survey of the relation of CRP level to individua! bacteria in 

the sample of sporting and non-sporting population by statistic data processing. 

Key words : burn trauma, injury, patient, infection, bacterial colonization, CRP, 

sporting and non-sporting population 
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1 ÚVOD 

Všechny sportovní aktivity v sobě nesou určitou míru rizika. Některá sportovní odvětví 

jsou známá tím, že mají vyšší úrazovost. K nim patří kolektivní sporty (fotbal, hokej, 

házená, rugby), ale i gymnastika, zápas, atletika aj. 

Tělesný pohyb a sport jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohyb 

patří také k dovoleným, k víkendovým výletům ... Vyvolává v nás dobrou náladu, 

pozitivní přístup k životu, zlepšuje výkonnost celého těla, pohyblivost kloubů, svalů a 

funkci orgánů. Základním požadavkem je, aby tělesná aktivita odpovídala stáří, stupni 

trénovanosti a schopnostem cvičícího. 

Používání ochranných sportovních pomůcek a dodržování určitých zásad 

přispívá k bezpečnosti při sportu a může snížit počet i závažnost sportovních úrazů, 

ale není dosud všude považováno za nezbytnost. 

Úrazy vznikající při sportovní činnosti většinou končí na klinikách ortopedie nebo 

chirurgie. Určité procento zmiňovaných úrazů však míří z chirurgických pracovišť na 

kliniku popálenin. Do skupiny lehkých úrazů tady můžeme zařadit popáleniny, které 

vznikají třením. Jedná se o skupinu poranění, vznikající při pádech na různé umělé 

povrchy sportovních hal a hřišť (házená, florbal, squash). Nepřesahují 5% tělesného 

povrchu, jejich hloubka bývá do ll.stupně a zhojí se většinou spontánně. Těžší úrazy 

různého rozsahu vznikají při sportovních odvětvích probíhajících v přírodě nebo na 

silnicích. Do této skupiny lze zařadit cyklistiku, in-line bruslení, horolezectví, lyžování, 

snowboarding. U sportů probíhajících v zimním období, a to zejména u horolezců, 

dochází velmi často k hlubokým omrzlinám, které vedou k amputacím prstů nebo 

částí končetin. Většinou pro období jara až podzimu je charakteristické popálení 

ohněm při jeho používání v přírodě. K nejtěžším popáleninovým úrazům (rozsahem) 

dochází při provozování motoristických soutěží, kde výbuch vozu nebo jeho vznícení 

po havárii vede k rozsáhlému popáleninovému traumatu. Neméně závažným úrazem 

jsou devastující poranění střelnou zbraní při provozování volnočasových aktivit nebo 

poranění vzniklá výbuchem propanbutanového vařiče při táboření. Tyto čtyři skupiny 

9 



můžeme doplnit o úrazy způsobené elektrickým proudem (Brož, 1999). Dochází 

k nfm většinou v nepřímé souvislosti s daným sportem ( shazování míče z drátů 

elektrického vedení, otevřená trafostanice v bezprostřední blízkosti hřiště, nezajištěný 

kabef v zemi, vadná elektroinstalace ve sportovní hale), ale existují. 

Pracuji na Klinice popáleninové medicíny v Praze 16 let. Úrazů způsobených 

různými mechanismy ošetřujeme kolem 11-ti tisíc ročně, průměrně 1 tisíc pacientů je 

hospitalizován. Velmi často dochází u těchto pacientů k rozvoji infekčních komplikací 

(Konigová, 1999). Zaměřily jsme se proto na sledování jednoho ze zánětlivých 

markerů - CRP, který infekci v organismu monitoruje. Rozhodly jsme se sledovat 

hodnoty markeru u 5-ti nejfrekventovanějších bakteriálních kmenů (Adámková, 2007) 

u dvou skupin dospělých pacientů (s pravidelnou sportovní aktivitou a bez ní) 

v určitém věkovém období a zjistit, zda sportovní aktivita (celková zdatnost 

organismu) ovlivňuje nějakým způsobem infekční komplikace u popáleninových 

úrazů. 
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2 KLINICKÁ ČÁST 

2.1 CHARAKTERISTIKA POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU 

2.1.1 Stavba a funkce kůže 

Kůže je největším orgánem těla ( 2 m2 u dospělého muže ). 

Poškození integrity kůže ohrožuje schopnost jedince existovat v zevním prostředí. 

Kůže se skládá z pokožky (epidermis), škáry (korium) a souvisí s podkožní 

tkání (subcutis). Epidermis se skládá z několika vrstev plochých buněk, které 

na povrchu postupně rohovatí. Korium se skládá z vazivových buněk, elastických 

a kolagenních vláken a pronikají sem tukové buňky, krevní a mízní cévy a jsou zde 

uložena nervová zakončení, umožňující vnímání bolesti, tepla, chladu a hmatové 

počitky. Přídatnými orgány kůže jsou vlasy, chlupy, nehty, mazové a potní žlázy 

(Čihák, 2004). 

Funkce kůže jsou následující: 

• tvoří estetický obal pro lidské tělo, určuje identitu jedince barvou a kresbou, 

čímž lze rozlišovat jednotlivé osoby 

• tvoří ochranný obal pro vnitřní orgány 

• zabraňuje ztrátám tekutin, chrání před dehydratací organismu 

• umožňuje termoregulaci 

• funguje jako bariéra proti zevní infekci 

• působí jako senzorický orgán, rozlišuje mezi stimuly bolesti, dotyku a tepla, 

poskytuje ochranu před mechanickým a termickým poškozením (Konigová, 

1999) 
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2.1.2 Definice a příčiny popáleninových úrazů 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým 

působením nadprahové hodnoty tepelné energie, v širším pojetí též elektrické 

energie, radiace nebo některých chemických látek. 

Pro popálení je léčeno v průměru 1% obyvatelstva ročně, z toho 97% 

ambulantně, 3% je hospitalizováno. Nejčastějšími příčinami bývá: 61% horká 

tekutina, pára, 24% popálení plamenem, 3,4% popálení elektrickým proudem, 3,9% 

chemické poškození. 

Příčiny vzniku termických úrazů jsou odlišné a nepřímo souvisí se stavem 

životní úrovně a sociálního rozvrstvení obyvatelstva. V dospělosti převládají 

průmyslové a dopravní úrazy, nastává též vznícení oděvu nasáklého hořlavinou při 

kouření tam, kde je kouření zakázáno. K úrazům přispívají také nedodržování 

bezpečnostních opatření nebo nedbalost a bezohlednost spolupracovníků. Mezi 45 a 

65 lety je určitý pokles incidence termických úrazů, avšak nad touto věkovou hranicí 

j1ich opět přibývá, a to hlavně u žen, které tvoří 75% všech pacientů nad 70 let. 

Příčinou bývá porucha rovnováhy, ztráta koordinace pohybů a zručnosti, což vede 

k pádům na horké povrchy, ke vznícení oděvu od kamen, k polití horkými tekutinami 

apod. Muži této nejvyšší věkové kategorie často způsobí požár obydlí a sobě 

smrtelné poranění při kouření v posteli (Čelko, 2002). 

2.1.3 Prevence popáleninových úrazů 

Většina popáleninových úrazů vzniká z nedostatku informovanosti. Chybějící 

vědomosti o charakteristických vlastnostech mnoha předmětů a látek, vyskytujících 
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se běžně v našem okolí a jejich nesprávné používání, jsou často příčinou vzniku 

úra2lů. 

Požáry 

Nejlepším prostředkem protipožární ochrany je prevence, která zahrnuje 

zejména dodržování bezpečnostních předpisů. K protipožárním bezpečnostním 

vědomostem patří poznatky o eliminaci nebezpečí požáru a o základních principech 

a vztazích, které bývají jejich příčinou. 

Hořlavé kapaliny 

Nejčastější hořlavou kapalinou způsobující popáleniny je benzin, 

a to při manipulaci v blízkosti zápalného zdroje, např. plynového sporáku, ohřívače 

vody apod. Benzín se odpařuje při teplotě 7,5 oc a jeho zápalná teplota je 260 °C. 

Tyto vlastnosti spolu se širokými možnostmi použití jej činí potenciálně 

nejnebezpečnější látkou v našem prostředí. Manipulace s benzínem způsobuje velký 

počet těžkých, často i smrtelných úrazů. 

Opaření 

Největší počet popálenin vzniká oparemm vařícími tekutinami, přičemž 

nejčastěji bývají postiženi dospělí nad 65 let. Starší lidé se opaří nejčastěji při pádu v 

koupelně, kdy zachycením se o kohoutek pustí horkou vodu, přičemž pád 

kombinovaný s pomalou reakcí nebo neschopností vstát způsobuje rozsáhlé 

popáleniny. Opaření v koupelně je možné předejít několika opatřeními, např. 
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-

nastavením ohřívače vody tak, aby teplota vody nepřesáhla 49 oc , nebo instalací 

termostatických baterií. 

Omrznut! 

Poškození kožního krytu i jiných struktur způsobují také nízké teploty. 

Organismus ve snaze udržet termostabilitu obětuje končetiny a akrální části těla, než 

by připustil pokles teploty v oblastech s orgány základního významu. Lokální 

poranění chladem může nastat bez ovlivnění celkové tělesné teploty. Projevy omrzlin 

na kůži jsou stejné jako u popálenin. Nejčastěji postiženými jsou sportovci, 

bezdomovci nebo malé děti (Kónigová, 1999). 

2.1.4 Patofyziologie 

Vnitřní prostředí člověka je udržováno na určité tepelné úrovni, ale povrchová 

teplota kůže má možnost změny až do extrémních mezí, pokud je trvání expozice 

krátké. Důležité je, jak rychle je organismus schopen teplo rozptýlit v určité tělesné 

oblasti. Pokud dojde k rychlejšímu vstřebávání tepla než jeho rozptýlení, teplota 

buněk stoupá nad hranici slučitelnou se životem, nastává buněčná smrt. Jedná-li se 

o místní poškození, vzniká lokalizovaná nekróza, vystoupí-li celková teplota 

nad kritický bod, může nastat smrt jedince. 

Maximální snesitelná teplotní hranice je 43, 5°C. Při působení teploty 

44°C po dobu více než 6-ti hodin, nastávají nezvratné změny celé kůže. Stupeň 

poškození je přímo úměrný výši teploty působící noxy a době expozice. K poškození 

buněk nedochází při působení tepla pod 40°C. Při působení teploty 44 - 55°C 

dochází již k rozličnému stupni poškození, při působení tepelné noxy nad 55°C 

nastává denaturace bílkovin. Pokud tyto teploty působí krátkodobě, je možné 
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zotavení. K ireverzibilní koagulaci bílkovin, tedy ke smrti buněk, dochází 

při působení teploty 60°C. 

Přj neporušené mikrocirkulaci v kůži, prokrvení ochlazuje a chrání hlubší 

vrstvy i po odstranění termického zdroje. Pokud k poruše mikrocirkulace došlo, 

poškození kůže pokračuje, i když přestane působit termická noxa. Popálená plocha 

se Nší od jiných ran tím, že se jedná o děj, kdy hloubka postižení se mění vlivem 

řady příčin místních i celkových. Toto prohlubování je zváno konverse. Dále je 

náchylnější k infekcím, protože zůstává otevřená po dlouhou dobu. Ztrácí se z ní 

množství vody, plazmy a krve při chirurgických výkonech. Hluboké postižení obsahuje 

značné množství neživé tkáně (Konigová, 1999). 

2.1.5 Faktory určující závažnost popáleninových úrazů 

Závažnost popáleninového traumatu ale chemického traumatu, 

elektrotraumatu a radiačního poškození je určena těmito faktory: 

• mechanismus úrazu 

• rozsah postižení 

• věk postiženého 

• hloubka postižení 

• lokalizace postižení 

• osobní anamnéza 

Mechanismus úrazu 

Podle mechanismu úrazu rozdělujeme popáleniny na termické, elektrické, 

radiační a chemické. Popáleniny mohou vzniknout kontaktem s horkým pevným 
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tělesem (kontaktní popáleniny), kontaktem s horkou tekutinou (opaření) nebo 

kontaktem s plamenem. Dále mohou být způsobeny průchodem elektrického proudu, 

efektrickým obloukem nebo sekundárním ožehnutím. Poleptání může být způsobeno 

kyselinami, zásadami nebo jinými chemickými látkami různé povahy. 

Mechanismem úrazu je kromě lokálního poškození zahájena poplachová 

reakce, která je ovlivněna okolnostmi při a po úrazu. Mechanismus úrazu může být 

příčinou přidružených poranění (polytrauma) a nastane - li výbuch nebo hoření 

v uzavřeném prostoru, rozvíjí se komplikace inhalačního traumatu horních nebo 

dolních cest dýchacích. 

Rozsah postižení 

Rozsah postižení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. 

Me~todou určování rozsahu postižení u dospělých a u dětí starších deseti let je 

pravidlo devíti. Tělesný povrch je rozdělen na části, které představují 9% nebo 

násobek devíti. Hlava a krk -9%, horní končetina - 9%, dolní končetina - 18%, přední 

plocha trupu- 18%, zadní plocha trupu -18%, genitál-1%. 

Popáleniny lze dělit dle rozsahu na kritické, těžké, středně těžké a lehké. 

Kritické popáleniny - dospělý nad 40%. Rozsah menší, ale lokalizace závažné: 

obličej, krk, dýchací cesty, elektrotrauma a popáleniny komplikované polytraumatem. 

Těžké popáleniny - dospělý nad 30%. Středně těžké popáleniny - dospělí víc než 

20% povrchního postižení a 10% hlubokého postižení. Lehké popáleniny - dospělý 

méně než 20% povrchního a méně než 10% hlubokého postižení. 
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--

Věk postiženého 

Věk postiženého je dalším faktorem určujícím závažnost popáleninového 

úrazu, ovlivňuje jak prognózu bezprostřední (časnou) tak dlouhodobou (pozdní). 

Jedinci starší 60 let mají vyšší mortalitu než ostatní věkové kategorie. 

Hloubka popálenf 

Hloubka popálení je faktor variabilní. Většinou se bezprostředně po úrazu 

nedá stanovit přesně, protože může nastat konverse. Proto při prvním vyšetření 

rozhodujícím o prognóze poranění a léčebné taktice rozlišujeme jen popálení 

povrchové a hluboké. 

Povrchové popálení - odpovídá I. stupni projevujícím se zarudnutím, 

bolestivostí a edémem, kdy je epidermis makroskopicky neporušená, ale 

mikroskopicky jsou prokázány změny typu vakuolizace a popálení ll. a stupně, kdy 

dochází k poškození epidermis provázenému tvorbou puchýřů a zachováním růžové 

spodiny s pozitivním testem kapilárního návratu. 

Hluboké popálení - odpovídá ll. b stupni a 111. stupni. ll. b zasahuje i korium, 

spodina puchýřů, často stržených je sušší a tmavě červeně zbarvená, kapilární návrat 

již vázne. Při popálení 111. a stupně dojde ke ztrátě kůže v celé tloušťce, vzniká 

nekróza charakterizovaná úplnou obliterací cév na podkladě vasokonstrikce. Jedná 

se o hluboké postižení, chybí kapilární návrat, kůže je mramorově bílá. 

Vlivem mnoha příčin, místních (např.vyschnutí, edém či infekce) nebo 

celkových (např. popáleninový šok, celková infekce, přidružené choroby) 

může docházet k prohloubení postižených ploch. 
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Diagnostickou metodou pro rozlišování hloubky postižení je test kapilárního 

návratu, event. test citlivosti postižené partie. Při testu kapilárního návratu plochy, 

které blednou pod tlakem prstu a po jeho oddálení jeví reaktivní hyperémii, mají 

zachovalé kapilární řečiště a jsou tedy povrchové. Plochy bez kapilárního návratu 

majf mikrocirkulaci uzavřenou mikrotrombotizací, což znamená ischemii a nekrózu 

sousedních vrstev kůže. 

Lokalizace postižení 

Nejzávažnější lokalizací popálení je obličej, krk, ruce, perineum, genitál 

a plosky nohou. Popáleniny obličeje a krku vedou k poruchám dýchání, 

perorálního příjmu, k závažným poruchám ventilace dochází zejména při ožehu 

sliznic horních cest dýchacích plamenem. Hluboké cirkulární popálení krku je příčinou 

intrakraniální venostázy útlakem jugulárních ven. Nastává ischemie mozku a smrt 

nebo rozvoj apalického syndromu. K poruše ventilace může vést i omezení 

dýchacích pohybů při cirkulárním popálení trupu. Cirkulární hluboké popáleniny 

končetin omezují oběh krevní a poškozují periferní nervy (na HKK obvykle 

n.medianus, na DKK n. peroneus). 

Osobnf anamnéza 

Nemoci proběhlé či probíhající mohou podstatně ovlivnit průběh 

popáleninového traumatu, ale i stávajících chorobných procesů, event. můžou být 

aktivovány choroby dosud latentní. Komplikace jsou spíše pravidlem, než výjimkou. 

Závažnost popálení v závislosti na rozsahu postižení a věku vyjadřuje tzv. 

fatální index = plocha poranění + věk. Za prognosticky infaustní se považují hodnoty 

vyšší než 100 (Konigová, 1999). 
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2.1.6 Průběh nemoci z popálení 

Průběh nemoci z popálení je rozdělen do tří fází: 

Období neodkladné - období popáleninového šoku 

Začíná v okamžiku úrazu a je charakterizováno patofyziologickými pochody, které 

u rozsáhlého popáleninového traumatu vedou k rozvratu vnitřního prostředí a smrti 

pacienta. Toto období je charakterizováno generalizovaným otokem z poruchy 

kapilární permeability, k největšímu úniku plazmy dochází během prvních 12-ti hodin. 

Popáleninový šok končí obnovou funkce buněčných membrán, mobilizací edému, 

který z buněk přechází do intersticia a odtud do řečiště kapilár, a tím je zahájena 

polyurická fáze. K tomu dochází zhruba 3.-5. den od úrazu, ale šok může být 

protrahovaný 10- 14 dní. 

Obdobf akutnf - obdobf nemoci z popálení 

Začíná nástupem polyurické fáze, tedy výdejem tekutiny (i iontů) vylučované 

v rámci redukce generalizovaného edému, odeznívá porucha kapilární permeability. 

Tato fáze trvá týdny až měsíce a dochází během ní k řadě život ohrožujícím 

komplikacím, kde hlavní příčinou je infekce. Nejen ranné plochy, ale všechny 

invazivní vstupy (endotracheální, intravenózní, močové katétry) jsou jí ohroženy 

a mohou nastat septické komplikace a multiorgánové selhávání. Akutní období končí 

definitivním uzávěrem ranných ploch autotransplantací nebo spontánní epitelizací. 
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Obdob! rekonvalescence a rekonstrukce 

Začíná zhojením všech popálených ploch a končí úplnou somatickou 

(funkční i kosmetickou) reparací následků popáleninového traumatu. Může trvat 

roky a někdy i celý život (Konigová, 1999). 

2.1.7 Léčba popáleninových úrazů 

Definitivní přijetí na specializované pracoviště má být zorganizováno co 

nejdříve od vzniku úrazu. Po přijetí na popáleninové pracoviště je pacient 

nejprve ošetřen na příjmovém operačním sále. Po očištění popálených ploch 

lékař zhodnotí hloubku a rozsah popálení. Po ostříhání a oholení vlasů a ochlupených 

partií následuje krytí popálených ploch, druh krytí odpovídá stupni popálení. Všechny 

popálené plochy jsou ošetřovány striktně asepticky. Provede se odběr biologického 

materiálu na vyšetření. Poté je pacient převezen na JIP nebo standardní oddělení. 

V tomto období je nutné zajištění resuscitace tekutinami (krystaloidy, koloidy), 

zajištění ventilace, tlumení bolesti, zabezpečení dostatečné výživy, opatření 

proti infekci. 

Péče o popálené plochy v neodkladném období 

Dekomprese tkání 

Uvolňující nářez pomáhá uvolnit konstrikci, omezuJrcr proudění krve 

v distální části končetiny, či obnovení dýchacích pohybů hrudníku. Řez je veden 

mrtvou tkání až do podkožní tukové vrstvy v celém rozsahu hluboké popáleniny 

na volární nebo i dorzální ploše postižené končetiny a v přední čáře axillární 
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na hrudníku. Uvolňující nářezy všeobecně musí dosahovat až do zdravé tkáně 

nebo alespoň do úrovně, kde edém nepůsobí ischemii tkání. 

Fasciotomie - hluboký řez vedený fascií až do svalu - je nezbytná 

u etektrotraumat, kdy uvolňující nářez nezajistí uvolnění konstrikce a úpravu 

distální tkáňové perfúze, protože průchodem proudu se rozvíjí tzv. compartment 

syndrom v poškozené svalovině. 

,Indikací k uvedeným výkonům je ztráta pulsu distálně na končetinách, ztráta 

kapilárního návratu nad nehtovými lůžky, parestézie, cyanóza distálně 

nepoškozené kůže, tvrdý nebo tuhnoucí otok při palpaci svalových skupin. 

Nekrektomie 

Nekrektomie je odstranění devitalizované tkáně. Provádějí se dva typy 

nekrektomie. Tangenciální nekrektomie spočívá v postupném odstraňování 

jednotlivých vrstev popálených ploch až je dosaženo tkáně živé s kapilárním 

krvácením. Je indikována u částečně hluboké ztráty kůže. U velmi hlubokých 

popálenin je indikována fasciální excize, při níž se odstraňuje kůže, podkoží a tuk až 

k fascii. Provádí se formou ostré disekce nebo tupé avulze (Konigová, 1999). 

Péče o popálené plochy v akutním období 

Hojení popálených ploch se děje buď spontánní epitelizací při traumatu 

povrchovém, pokud se plochy neprohloubí nebo autotransplantací při postižení 

hlubokém. Autotransplantaci předchází nekrektomie a krytí provizorními kryty. 
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Pfevazovánf 

Převazování u popáleninového traumatu má za úkol především sledovat vývoj 

hloubky ploch a stanovit další léčebný plán, bránit přenosu infekce, odstraňovat 

exudát a chránit již přiložené transplantáty. Indikací k převazům je především 

prosakování obvazu a jakákoli celková známka infekce. 

Kryti popálených ploch 

Správně zvolený obvaz zajišťuje optimální prostředí pro epitelizaci 

popálených i odběrových ploch. Látka sloužící ke krytí popálených ploch musí 

spl1ňovat určitá kriteria : musí být snadno sterilizovatelná, lehce aplikovatelná, 

nepřilnavá, neprostupná pro mikroby, musí poskytovat mechanickou ochranu ráně, 

nesmí být toxická a musí být slučitelná s místními léčebnými prostředky. Ke krytí 

ranných ploch se v současné době používají pouze syntetické kryty. Mezi ně patří 

různé filmy, gely, pěny a složené lamináty. 

V péči o popálené plochy hrají významnou roli místní antibakteriální prostředky

krémy obsahující stříbro a sulfadiazin, event. cerium nitrát (Fiammazin, 

Flammacerium). 

Autotransplantace 

Po odstranění nekrotických tkání je třeba co nejdříve zajistit definitivní uzávěr 

(closure) obnažených ploch. Používají se kožní štěpy popáleného jedince 

(autotransplantáty). U dětí, u rozsáhlých hlubokých postižení, lze užít ke krytí 

nekrektomovaných ploch štěpy odebrané od členů rodiny (allotransplantace). Jedná 
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se 0 tzv. dočasnou transplantaci, mezi tím bývají autoštěpy získávány z ploch 

odběrových, jež se postupně hojí a mohou být opět použity. 

K odběru transplantátů v různé šíři se užívá transplantačních nožů nebo 

dermatomů . Jako odběrová plocha může být použita kterákoli část těla kromě 

obličeje, pokud je zdravých partií dostatek, bývá to nejčastěji stehno nebo hýždě. 

Odebrané transplantáty je někdy třeba síťovat, neboli meshovat. To má několik 

důvodů: podle velikosti okének a míry jejich roztažení lze získat až pětkrát větší 

transplantát než původní plát, což je velmi významné u rozsáhlých traumat, dále 

okénka zajišťují dobrou drenáž a tím prevenci hematomu, který by bránil přihojení 

štěpu, a též zajišťují drenáž při event. infekci a tím brání rozpuštění 

transplantátu. Z rozsíťovaného transplantátu se rozrůstá epitel do okének. 

Pooperační péče o transplantáty spočívá v opakovaných převazech. častost 

převazů je individuální, někdy je třeba provést první pooperační převaz již za 

24 hodin, a to vždy na operačním sále. Další převazy jsou obvykle prováděny obden. 

Odběrové plochy se nejčastěji kryjí mastným tylem a několika vrstvami 

suchého mulu, k epitelizaci dochází pod hemoragickou krustou. Po odběru se plochy 

na 24 hodin komprimují elastickým obinadlem. Za 2 týdny (podle hloubky odběru) se 

jednotlivé vrstvy obvazu postupně a opatrně snímají, tak aby nedošlo k poškození 

nově vytvořeného epitelu. Někdy se používají ke krytí odběrových ploch adhezivní 

polyuretanové kryty. 

Hydroterapie 

Hydroterapie zahrnuje sprchování v akutním období a koupel v průběhu 

rehabilitačního období. Mezi hlavní úkoly patří omytí těla, snížení bolestivosti 

při snímání obvazů, očištění ranných ploch, odstranění krust po přihojení 

autotransplantátů a mikromasáž transplantátů a prevenci kontraktur v rámci 

rehabilitace (Konigová, 1999) 
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Péče o zhojené plochy, období rehabilitační a rekonstrukční 

V tomto období je třeba pečovat o zhojené plochy, je nutná intenzivní 

aktivní a pasivní rehabilitace, někdy rekonstrukční operace a dlouhodobá 

dispenzarizace pacientů. 

Kromě konzervativních metod je možné jizvu a poruchu funkce, 

vyplývající z kožní kontraktury, řešit operací. Těžce popálený pacient často prochází 

několika fázemi těchto rekonstrukčních operací. Při výběru výkonu se postupuje 

od takové operace, která znamená přijatelný funkční a estetický výsledek, a to 

s nejmenším zatížením pacienta. 

Při korekčních operacích lze vybrat z následujících postupů: jednoduché 

excize (vyříznutí jizvy) a místní posun (tzv. Z plastika), tkáňové expandery - pomocí 

postupného naplňování implantátu umístěného v podkoží se připraví nadbytek 

kůže ke krytí defektu, vyříznutí jizvy a autotransplantace - část kůže v celé tloušťce 

se odebere z mateřského místa a přenese do připraveného defektu, dermabraze 

(mechanická nebo laserová) - vyrovnávání povrchové nerovnosti a pigmentace jizev, 

lalokové plastiky - jsou indikované v případě krytí obnažených funkčních struktur 

(š'lachy, nervově-cévní svazky, kosti a klouby), mechanicky zatěžovaných oblastí 

(např. chodidla), k úpravě jizevnatých kontraktur. Laloky slouží jako modelovatelný 

materiál k rekonstrukci chybějících nebo devastovaných orgánů (např. nos). 

Péče o popáleného člověka nekončí zhojením jeho popálených 

ploch a propuštěním z nemocničního ošetřování. Po celou další část života jsou 

nutné pravidelné kontroly. Každá změna zdravotního stavu, zejména u těžce 

popálených, má mimo fyzických změn vliv na psychický stav jedince. Termický úraz 

představuje onemocnění somatopsychické (Kčnigová, 1999). 
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2 .. 1.8 Psychologie pacienta a rozsáhlým popáleni novým traumatem 

Je třeba si uvědomit, že dlouhodobá hospitalizace, bolest, strach 

ze znetvoření, obava z reakce nejbližších příbuzných a lidí kolem sebe, velký počet 

převazů v celkové anestezii jsou pro každého těžce popáleného pacienta nesmírným 

fy~ickým, ale samozřejmě hlavně psychickým stresem (Landová, 2000). 

Řešení problémů pacienta se neodehrává již tolik na úrovni medicínské, ale 

sp·fše na úrovni společenské a psychologické. K tomu musí přispět i pacientova 

rodina, což je důležitým faktorem pro celý pacientův rehabilitační a readaptační režim 

(Pondělíček, 1983). 

Dekompenzace psychického stavu (DPS) 

Vzniká u některých pacientů buď okamžitě následkem popáleninového 

traumatu, tedy v neodkladném období, a nebo během hospitalizace pacienta 

v akutním období nebo po delší době, v období rehabilitačním. Vznik DPS lze 

předpokládat u pacientů, kteří byli před úrazem psychicky zdraví, nikoli však 

intaktní. U těchto pacientů se již před úrazem vyskytovaly reakce na nepřiměřené 

stresové situace, a tedy i na stresovou situaci spojenou s termickým úrazem. Tyto 

neadekvátně úzkostlivé projevy se vyskytují hlavně u osobností hypersenzitivních, 

hysterických a psychastenických. 

Na vzniku a rozvoji DPS se podílejí tři faktory: 

• závažnost zranění, tj. popálení, a eventuální somatické komplikace (respirační, 

oběhové, infekční aj.) 

• premorbidní osobnost, její psychická odolnost a frustrační tolerance nebo její 

dispozice k vybavení kladných obranných mechanismů 

• přístup a způsob péče, atmosféra nemocničního prostředí (Pondělíček, 1983) 
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Hojení jizev a psychická pohoda 

Je-li pacient postižený termickým úrazem během rehabilitační 

fáze v bezkonfliktním prostředí, v psychické pohodě, v rodinné harmonii a jistotě, 

popálené plochy se hojí uspokojivě a to bez rozvoje hypertrofických a příliš 

deformujících jizev. Rehabilituje-li pacient v prostředí duševních konfliktů 

a nepohody, jeho popálené plochy se většinou hojí vytvořením tuhých hypertrofických 

jjzev a tvorbou kontraktur. I těžce postižení pacienti se uspokojivě a poměrně včas 

po transplantaci zahojili, pokud se vrátili domů ke svým blízkým, kteří pro ně 

od samého počátku nemoci představovali oporu a záštitu. Samozřejmě u těchto 

nemocných probíhal také psychoterapeutický léčebný program. 

Je velice důležité, že nemoc z popálení je považována za somatopsychické 

onemocnění. 

Psychická rehabilitace a psychoterapie 

Pojmy psychoterapie a psychická rehabilitace spolu při léčbě popálených úzce 

souvisí a jejich cíle se překrývají. Psychoterapeutickými prostředky se 

přispívá k psychické rehabilitaci. V obecném smyslu je cílem psychoterapie vždy 

odstranění chorobných příznaků a úprava narušené, dekompenzované činnosti 

organismu psychologickými prostředky, ať už jde o příznaky a činnost duševní nebo 

o narušené funkce somatické a orgánové. Cílem psychické rehabilitace je 

upravení narušené a dekompenzované pacientovy osobnosti, kompenzace 

a potlačení či odstranění příznaků. Například reaktivní depresi u popáleného 

pramenící z vědomí jeho vitálního ohrožení lze psychoterapeutickým vlivem 

eliminovat, pokud se u nemocného v opakovaných rozhovorech podaří posílit 

jeho obranné mechanismy, zejména mechanismus popření, a samozřejmě je nutné 

podnítit a posílit jeho biofilní orientaci. 
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Psychická rehabilitace u popálených je proces dlouhodobý a je-li úspěšná, 

představuje v případě nejtěžších pacientů s DF- syndromem (psychologické pozadí 

ob'l1ičejové deformace) : 

• readaptaci k novým poměrům, v nichž se ocitají pro své znetvořující jizvy 

• obnovení jejich pracovní schopnosti i možnosti sociální komunikace 

• dokonce i znovuobjevení smyslu života a z něho plynoucí satisfakce 

U těžce popálených s jizevnatými deformacemi se k těmto cílům dospívá 

vetmi pomalu a obtížně. Někdy se jejich adaptace nedosáhne vůbec, což je bohužel 

dosti častý případ, obvykle spojený a způsobený nepříznivým rodinným zázemím 

nebo nevhodným chováním okolí (Konigová, 1983). 

Podmínkou pro splnění těchto cílů je správný psychosociální přístup, který 

zahrnuje tyto body : 

1. Je nutné udržovat vhodnou komunikaci s pacientem. 

2. Pacient se musí vyvarovat zbytečných úzkostí, které pramení z neznáma. 

3. Důležité je povzbuzování pacienta k nezávislosti na druhých. 

4. Zorganizovat s pacientem denní program. 

5. Zamezit spánkové deprivaci. 

6. Musí být zajištěna adekvátní anxiolytika a analgesie při bolestivé rehabilitaci. 

7. Psychoterapeut musí zajistit nejen psychosociální asistenci pacientovi, ale také 

jeho rodině a nemocničnímu personálu. 

2.1.9 Rehabilitace u popáleninového traumatu 

Popálení je závažné poranění nejen z pohledu kosmeticko-estetického, ale 

také funkčního. Hlavním cílem rehabilitace u popálených pacientů je prevence vzniku 
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pohybových deficitů a nežádoucího jizvení způsobených následkem hlubokých 

postižení. Tento typ poranění může ovlivnit pacientovu schopnost sebeobsluhy, 

běžných denních úkonů a výrazně změnit i jeho manuální dovednosti. 

Rehabi1IUace je jedním z rozhodujících aspektů, které ovlivňují poúrazovou reintegraci 

pacienta a jeho další uplatnění společenské a pracovní. 

Zaměření rehabilitační péče se mění v průběhu léčby popáleninového 

traumatu. Rozlišujeme 3 fáze rehabilitační péče o popáleného : 

a) akutní 

b) postakutní 

c) chronickou 

V akutní fázi, tedy od začátku hospitalizace, se zaměřujeme na prevenci 

vznřku kontaktur (svalových, šlachových), redukci poúrazového edému a udržení 

rozsahu pohyblivosti jednotlivých kloubů, prevence rozvoje komplikací 

respiračního traktu a tromboembolické nemoci (TEN). Zde využíváme především 

těchto metodik : polohování, léčebná tělesná výchova (L TV) - pasivní či asistovaná, 

dechová gymnastika, kloubní mobilizace. 

V další tzv. postakutní fázi, kdy je stav pacienta již stabilizován, se orientujeme 

na odstranění možných důsledků vzniklých imobilizací pacienta na lůžku. A to 

především na zlepšení svalové síly, mobility, celkové kondice a tím na zlepšení 

sebeobsluhy pacienta. Cílem je obnovení pacientovi samostatnosti v co nejkratší 

době, ovšem v závislosti na závažnosti poranění. V této fázi využíváme již dříve 

zmiňované metodiky a dále kondiční a posilovací cvičení, nácvik úchopových funkcí 

ruky, vertikalizace a nácvik chůze. Toto období může trvat několik týdnů i 

měsíců. 

Poslední a nejdelší je fáze chronická. Doba trvání se může 

pohybovat od několika měsíců až let. Cílem je pozitivně ovlivnit zrání jizevnatých 

ploch. Nepříznivé jizvení (hypertrofie) zhojených ploch brání pohybovým 

schopnostem a dovednostem. Zlepšení kondice pacienta v maximální možné míře je 
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naším cílem. Zde využíváme metodiky zaměřené na péči o jizevnaté plochy jako je 

tlaková masáž a strečink kontraktur, kompresivní terapie (elastické návleky}, aplikace 

destiček ze silikonových gelů, dlahování, fyzikální terapie (např. soft-laser, biolampa) 

a dále terapie pozdních ortopedických a neurologických komplikací, je-li nutná. 

Velmi vhodné je doplnit péči o lázeňský pobyt. 

Polohování je jedním ze základních prvků v péči o popálené pacienty. 

Polohování patří mezi poměrně jednoduché rehabilitační postupy a je velmi účinné. 

Využití a dodržování základních principů polohování od vzniku termického traumatu 

je nutné pro úspěšnou rehabilitaci. 

Cítem polohování je: 

a) redukce poúrazového edému 

b) udržení kloubních rozsahů pohybu 

c) prevence vzniku svalových, šlachových, jizevnatých či jinak deformujících 

kontraktur 

Důraz klademe především na dodržování správné polohy během celých 

24 hodin (zvláště zpočátku léčby). Proto jsou nutné kontroly pozice zaujímané 

pacientem. Pokud pacient již komunikuje, je třeba správně pacienta instruovat. 

Pacienti velmi často zaujímají úlevové, antalgické pozice (velmi podobná fetální 

pozici), která vede ke vzniku svalových a jizevnatých kontraktur a tím ke snížení 

rozsahu pohybu kloubů a hybnosti. Základní polohovací schéma (HKK - rameno -

90° abdukce, loket - plná extenze, zápěstí a ruka - střední postavení; DKK - kyčel -

20° abdukce, koleno - plná extenze, hlezno - 90° dorzální flexe) vychází z 

postavení kloubů, které způsobují kontraktury, tzn. flexe a addukce. Zpočátku je 

toto polohovací schéma doplňováno o elevaci HKK a DKK v závěsech, které 
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využiváme k redukci poúrazového edému. Zde platí pravidlo, že distální část 

končetiny je výše než proximální. 

Využití různých forem L TV je velmi časté. Ať se jedná o pasivní, 

asistovanou (s dopomocí), aktivní, dechovou gymnastiku, kondiční cvičení, posilovací 

cvičení či nácvik úchopu. Cíle jsou vždy shodné: udržení nebo zvýšení kloubních 

rozsahů, protažení či posílení svalů a jejich struktur, předcházení vzniku kontraktur. 

Mobilizační techniky se využívají za účelem ovlivnění hybnosti kloubu. 

Mobilizace je prováděna pomalými nenásilnými opakovanými pohyby ve směru 

kloubní blokády. Blokáda většinou obtěžuje bolestí a neschopností pohybu. 

U popálených nejčastěji a nejčasněji mobilizujeme pasivně drobné klouby ruky 

a nohy, event. v celkové anestezii na sále, pokud se pacient brání. 

Tlaková masáž a strečink jizevnatých ploch patří mezi základní tzv. měkké 

techniky využívané v péči o zhojené plochy. Sama technika tlakové masáže je 

poměrně jednoduchá, ale časově náročná. Působíme tlakem špičkou prstu 

na požadované místo minimálně po dobu 30 vteřin. Účinek tlakové masáže je 

výraznější v místech, kde je možné tlakovat proti kosti. Při větší tlakované ploše je 

výhodné využití tzv. strečinku, kdy dochází k protažení kontrahující se jizevnaté 

plochy v požadovaném směru. Tyto metody příznivě ovlivňují elasticitu a výšku 

hypertrofie jizevnaté tkáně a podílí se na redukci hlubokého otoku. Vhodné je 

několikeré opakovaní (5-7x denně). 

Vzhledem k nutnosti působit na vznikající jizevnaté plochy tlakem v průběhu 

celého dne, využíváme tzv. komJ?resivní terapii. Jedná se o nošení elastických 

návleků nebo obleků (např. trika, rukavice, kalhoty, masky), zhotovených přesně 

na míru protetikem. K jejich výrobě se využívají vhodné elastické materiály, které 

kombinují svoji elasticitu s propustností pro odpařování potu. Pacienti je musí nosit 

v průběhu celého dne i noci (minimálně 23 hodin) a odkládají je pouze při hygieně či 

vlastní rehabilitaci. Kompresivní návleky je nutné pravidelně kontrolovat a případně 

upravovat jejich správnou funkci. 
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Přikládání silikonových gelů a jejich polymerů změkčuje jizevnatou 

plochu a omezuje její hypertrofii. Na trhu je několik výrobků (např. Silipos, Silk-K, 

Medigel Z, TopiGel) s různými vlastnostmi. Tyto polymerní gely jsou hypoalergenní, 

uvolňují minerální oleje a celkově zklidňují jizevnatou plochu. S výhodou je lze 

používat vložené pod elastický návlek. Při jejich používání je nutné dodržovat 

dobu aplikace, dle typu 12-16 hodin. Tyto gely lze používat pouze na zhojené plochy. 

Další metodou, kterou lze působit na jizevnaté plochy je dlahování. Obvyklé je 

použití statických dlah, které přikládame v pozicích, které protahují jizvy a korigují 

postavení kloubu. Výhodné je jejich použití po vlastní rehabilitaci nebo v době, kdy 

pacient danou častí těla aktivně nehýbe (např. v noci). V současné době se 

k modelaci dlah využívají moderní termoplastické materiály, které se snadno modelují 

v horké lázni. Dalšími výhodami je jejich nízká váha při dostatečné pevnosti 

a jednoduchá aplikace. Souběžně jsou stále používány i Kramerovy dlahy. 

Manuální lymfodrenáž je stále častěji využívanější technika, která stimuluje 

lymfatický a cévní systém. Schopnost manuální lymfodrenáže ovlivnit lymfo -

a částečně i venostázu, příznivě ovlivňuje hojení a podílí se na redukci edémů 

vzniklých především při cirkulárním popálení horní nebo dolní končetiny. 

Nedílnou součástí rehabilitace je i sprchování a promašťování zhojených 

ploch. Sprchováním dochází k mikromasáži a k odstranění odumřelých buňek epitelu 

a zbylých krust. Promašťování jednak nahrazuje funkci zničených mazových žláz 

a dále zvláčňuje jizevnatou plochu. Obecně lze říci, že nejvhodnější jsou přípravky, 

které plochu nedráždí a dostatečně ji hydratují (např. Indulona). Nepříliš silnou 

vrstvu přípravku nanášíme na jizevnaté plochy několikrát denně. 

V neposlední řadě lze využít možností fyzikální terapie ke stabilizaci (maturaci) 

hypertrofických jizev a k tlumení jejich parestetických projevů. 

Podmínkou pro úspěšnou rehabilitaci pacientů s popáleninami je její včasný 

začátek, každodenní a celodenní dodržování základních principů rehabilitační péče. 

Hlavním cílem celé rehabilitace je dosažení maximální možné funkčnosti 
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pohybového systému, omezení nežádoucích projevů hypertrofie jizevnatých ploch 

a neposlední řadě i kosmetický vzhled (Křížek, 2006). 

Rehabilitace se zabývá člověkem, jehož funkce (tělesné, duševní, sociální) jsou 

postiženy ve smyslu snížení (třeba jen dočasného) a snaží se tyto funkce zlepšit 

ovlivňováním jednotlivých funkcí postiženého člověka jako celku, ale i prostředí, 

v němž se člověk nachází. Jejím jediným cílem je znovuzařazení postiženého 

do optimálně možného společenského života. 

2.2 INFEKCE U POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU 

Infekce představuje pro každého pacienta postiženého úrazem hrozbu, jejíž 

závažnost je dána lokalizací, rozsahem a v neposlední řadě mechanismem, jímž byl 

úraz způsoben. 

Všudypřítomnost této hrozby vyplývá ze skutečnosti, že velmi rozsáhlé plochy 

lidského organismu jsou za fyziologických podmínek osídleny mikroby. Týká se to 

kožního krytu, téměř celého slizničního povrchu trávicího ústrojí, HCD a zevního 

pohlavního ústrojí u žen. Řada druhů mikrobů sídlících v těchto oblastech jsou tzv. 

podmíněné patogeny, tedy mikroby, kteří jsou schopni pronikat přes tyto plochy při 

jejich porušení a vyvolávat onemocnění. Odhadované množství fyziologicky sídlících 

mikrobů v lidském organismu představuje impozantní číslo okolo 1 O na 15 jedinců. 

Proti tomuto kvantu mikrobů a hrozbě jejich invaze stojí obranné schopnosti 

organismu pacienta, představované v prvé řadě samotným kožním či slizničním 

krytem a dále řadou mechanismů jak látkové (humorální), tak buněčné povahy, 

jejichž funkčně anatomický komplex zahrnujeme pod pojem imunitní systém. 

Pro podrobnější ozřejmění specifik infekčního procesu u termického poranění 

bude užitečné alespoň v krátkém přehledu charakterizovat obecně činnost těchto 

hlavních složek protiinfekční obrany v lidském organismu (Kolář, 1999). 
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2.2.1 Protiinfekční obranné mechanismy 

);> kožní kryt - mechanická nepropustnost, fyzikálně - chemické vlastnosti, 

produkované obranné látky 

);> sliznice - mechanické vlastnosti (těsnost a obměna), fyziologické (tvorba 

hlenu, činnost řasinek) 

);> imunitní systém - cytologicky tvořen několika kategoriemi buněk, mezi nimiž 

dominují všechny druhy bílých krvinek, rozsáhlé spektrum látkových působků 

2 .. 2.2 Změny v obranném systému u termického traumatu 

Pro obranné mechanismy pacienta, postiženého rozsáhlým termickým úrazem jsou 

charakteristické tyto změny: 

);> ztráta kožního (popřípadě i slizničního) krytu: tato porucha odkrývá 

organismus pro invazi mikrobů exogenní i endogenní, vede k rozsáhlým 

ztrátám tekutin i látek v nich rozpuštěných, včetně důležitých imunitních faktorů 

);> postižení hlubších struktur i samotné postižení buněk kožního (slizničního) 

povrchu k aktivaci imunitního systému, ale současně ničí jeho regionální 

struktury v postižené oblastí 

);> samotný imunitní systém je difúzně postižen ztrátami humorálních faktorů, 

sníženou chemotaktickou schopností neutrofilů a poruchou regulace vedoucí 

v počáteční fázi k nedostatečné a v pozdní fázi k chaotické odpovědi 

Společným důsledkem těchto změn je rozpoutání syndromu systémové zánětlivé 

odpovědi se všemi závažnými důsledky. Závažnost postižení obranného systému 

pacienta je nejvýznamněji ovlivněna rozsahem postižené plochy a hloubkou jejího 

poškození. 
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2.2.3 Mikrobiální svět a termické trauma 

z hlediska mikrobiálního světa je důležité, jakým způsobem termické poranění 

uvol,ňuje cestu mikrobům k invazi, a rovněž, které skupiny a druhy mohou této 

možnosti využít. 

Vzhledem k uvedeným změnám v obranných mechanismech u postižených 

pacientů lze druhovou skladbu mikrobů i charakter invaze rozdělit do tří etap: 

1. fáze - časná: 

V období bezprostředně po úrazu (mezi 1. až 5.dnem) se otevírá cesta těm 

druhům, které se vyskytují již před úrazem na postižených plochách či v jejich 

bezprostřední blízkosti. Jedná se tedy o běžné komensály kůže, popř. HCD. 

V popálených plochách kůže budou převažovat kmeny streptokoků a stafylokoků 

(obávané kmeny enterokoků nejsou pro toto období typické), méně významná 

corynebacteria, z dutiny ústní pak neiserie a hemofily. V oblastech DKK a blízkosti 

anu pak lze očekávat i účast gramnegativních bakterií z fyziologické střevní flóry 

s převahou kmenů Escherichia coli. Vzhledem k otevřenosti ploch přístupu vzduchu 

je relativně nízké nebezpečí invaze spirálujících anaerobů, představovaných rodem 

Clostridium, ať již způsobujících plynatou sněť, či tetanus, samozřejmě s výjimkou 

ploch masivně kontaminovaných např. zeminou, ornicí atd. Málo pravděpodobná je 

v tomto období invaze myotických původců či některých virů. 

Cílem této prvotní invaze jsou především hlubší tkáně bezprostředně související 

s postiženou plochou. Průnik do krevního oběhu a vznik sepse je samozřejmě možný. 

2. fáze - obdobf časných sekundárních infekcf: 

V této fázi (od 5.dne do konce 2. až 3. týdne) je nutno počítat s vlivem flóry, která 

se vyskytuje na pracovišti, kde je pacient ošetřován, protože kontaminaci ploch je 

možno řadou opatření omezit, ale ne zcela vyloučit. V ranných plochách se již 

objevují rezistentní kmeny především stafylokoků a enterobakterií (s převahou kmenů 

rodu Klebsiella, Enterobacter či obávaných serátií) i dalších gramnegativních rodů, 
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jako je Acinetobacter, Pseudomonas či Proteus. Objevuje se i hrozba invaze kmeny 

enterokoků. 

Vzhledem k již se rozvíjející či rozvinuté poruše v obranném systému se může 

projevit i aktivace dlouhodobě přežívajících virů se vztahy ke kůži a sliznicím, jako 

jsou herpetické viry typu Herpesvirus hominis a Cytomegalovirus .. 

Podobnou mikrobiální skladbu lze očekávat i v oblasti postižených DC. 

Rozvíjí - li se v tomto období nadále systémová zánětlivá odpověď, přetrvává 

porucha prokrvení zažívacího traktu. Mikroby z tohoto mohutného rezervoáru mohou 

postupně pronikat přes sliznici narušenou nedostatkem kyslíku a živin až do krevního 

oběhu (translace mikrobů). Ve spektru původců infekce převažují enterobakterie 

s převahou kmenů Escerichia coli, účast obávaných pseudomonád nebývá v tomto 

období vysoká, nebezpečí však představují kmeny enterokoků a nespirálujících 

anaerobních bakterií. 

Enterobakterie a enterokoky ohrožují i močové cesty. 

V tomto období je typickým projevem bakteriální infekce sepse, jejíž klinické 

příznaky mohou být do určité míry zastřeny vzhledem k modifikaci odpovědi 

obranného systému. Klinický obraz se nemění, ani když je původcem invaze virus. 

3. fáze- obdob! pozdnfch infekčních komplikací: 

Překoná - li pacient i stadium časných sekundárních infekcí, které zahrnuje 

exogenní i endogenní infekce se septickým průběhem, je další průběh nadále 

provázen interakcí mezi útočícími mikroby z vnějšku i z nitra organismu, což se 

projevuje novými atikami systémové zánětlivé odpovědi a jejích různš vyjádřených 

výsledků. 

Vstupní branou nadále zůstávají postižené plochy kůže i DC a často i oblast GIT. 

Vzhledem ke změnám v imunitním systému je málokdy zdroj sepse lokalizován do 

typických ložisek (orgánové abscesy, flegmony), častější mohou být pneumonie či 

centrální sepse v podobě flebitid, nejčastěji však ložisko představuje celá postižená 

plocha. 
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Spektrum mikrobů je v tomto pozdním období již zcela pod vlivem okolní 

nozokomiální flóry, která osidluje poraněné plochy i GIT při trvajícím selekčním tlaku 

antimikrobiálních léků. Je nutno počítat s rezistentními kmeny stafylokoků a 

enterokoků, rezistentními gramnegativními bakteriemi (rody Enterobacter, 

Acinetobacter, Pseudomonas, Serratia atd.). Působení antibakteriálních léků rovněž 

uvolňuje prostor pro myotickou superinfekci (nejčastěji plísní rodu Candida, méně 

často dalších mykóz z rodu Aspergilus atd.), trvá nebezpečí endogenních, ale i 

exogenních (od ošetřujícího personálu získaných) invazí herpetických virů. 

Klinickým obrazem těchto infekcí je téměř bez výjimky systémová zánětlivá 

odpověď způsobená invadujícím mikrobem, tedy sepse. 

Konečný výsledek tohoto dlouhodobého boje mezi mikroby a postiženým 

makroorganismem pacienta je ovlivněn především schopností odstranit příčinu 

vedoucí k opakovaným invazím, tedy v první řadě restituovat poškozený či zničený 

kožní kryt a slizniční výstelky a zabránit tak vážným důsledkům systémoví zánětlivé 

odpovědi v podobě devastace orgánů nezbytných pro život (Kolář, 1999). 

2.2.4 Klinický obraz a diagnostika 

Správná a včasná diagnostika je závislá na pečlivém sledování změn v klinickém 

obrazu pacienta a na aktuální znalosti mikrobiální flóry. 

Nejdůležitější lokalitou je postižená plocha. Místní infekce se projevuje hnisáním, 

spontánním krvácením, rychlým uvolňováním eschar nebo kombinacemi těchto 

příznaků. Z hlediska diagnostiky je proto nezbytné sledování flóry v plochách a 

kvantitativní kultivace · mikrobů. 

Celkové příznaky mohou být velmi nenápadné. Patří mezi ně především změna 

TT na hodnoty vyšší než 38 st. C či nižší než 36 st. C, změna srdeční frekvence nad 

120 tepů/min. a dechová frekvence nad 26 dechů/ min. (u dospělých ). Dalším 

ukazatelem může být hodnota pC02 v arteriální krvi nižší než 4,3 kPa a v krevním 

obraze změna počtu leukocytů pod 4 000 či nad 20 OOO/mm3. 
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K úspěšné diagnóze původce je nezbytné si udržovat stálý přehled o 

mikrobiálním prostředí organismu pacienta a mít stále na zřeteli všechny ostatní 

tokaJity, z nichž, vedle postižených ploch, nejčastěji závažná infekce vychází. Těmito 

lokalitami jsou DC, močové cesty, GIT a nezřídka žilní systém při opakovaném 

zavádění CŽK. 

2.2.5 Léčba 

Na základě všeho, co bylo uvedeno o infekčním procesu u pacienta s termickým 

poraněním, vyplývá pro strategii léčby, že hlavním předpokladem úspěchu je: 

1. omezit v počáteční fázi co nejvíce rozsah a hloubku postižené plochy, to 

znamená zabránit prohloubení postižených ploch a podpořit spontánní 

epitelizaci 

2. odstraňovat co nejdříve a co nejdokonaleji devitalizovanou kůži a veškeré 

postižené tkáně, které patologicky ovlivňují aktivitu obranného systému 

3. co nejdříve obnovit kožní kryt, tj. co nejdříve dokončit autotransplantace (Brož, 

1999) 

Vedle těchto postupů hraje sice důležitou, ne však hlavní roli uvážlivě a cíleně 

aplikovaná antimikrobiální terapie, popřípadě imunoterapie. 

Léčebné úkony směřující k potlačení infekce se budou v jednotlivých fázích léčby 

odlišovat. 

V časné fázi to budou: 

1. boj s popáleninovým šokem 

2. primární ošetření ran spojené s lokální antimikrobiální léčbou 

3. co nejčasnější a nejúplnější odstranění nekrotických tkání 

Ve fázi časných sekundárních infekcí bude úsilí směřovat k: 

1. odstranění infekce z ploch 

2. potlačení infekce DC 

3. potlačení infekce v žilním systému 
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4. potlačení infekce GIT 

5. potlačení infekce při změnách imunitního systému 

Ve fázi pozdních infekčních komplikací je nutné zaměřit se na multirezistentní 

kmeny působící na plochách, v DC, v GIT, v močových cestách, v žilním systému. 

Celková antimikrobiální léčba stojí co do účinnosti v léčbě infekčních 

komplikací u pacientů s termickým úrazem daleko za základními léčebnými 

opatřeními, zmiňovanými v předešlých odstavcích. Nejspolehlivější a nejúčinnější 

složkou této léčby je léčba cílená, spočívající v použití léku, který by měl dle 

výsledku kultivace původce a jeho citlivosti vůči ATB, zajistit baktericidní efekt 

v ložisku infekce. 

V celkové léčbě se používají: 

);> betalaktamová ATB (peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, 

např. Tazocin) 

);> chinolony (Ciprofloxacin) 

);> aminoglykosidy (Gentamycin, Amikin) 

);> glykopeptidy (Vankomycin, Teikoplanin) 

);> linkosamidy (Linkomycin, Klindamycin) 

);> metronidazol a ornidazol 

);> antimykotika (Amfotericin B, Flukonazol) 

);> antivirotika (Acyklovir) (Kolář, 1999) 

2.2.6 Nejfrekventovanější bakterie u popálených pacientů 

Staphylococcus aures a stafylokoky neprodukující koagulázu jsou nejčastěji 

izolované mikroorganismy (43% a 12% z celkového počtu). Z gramnegativních tyček 

je na prvním místě Pseudomonas aeruginosa (14%), ostatní gramnegativní tyčky jsou 

zastoupeny 5 - 6%. Candida sp. a plísně jsou zastoupeny 1 - 4%. Frekvence 

jednotlivých bakteriálních druhů se mění dle délky hospitalizace pacienta. Obecně lze 
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říci, že kolonizace popálených ploch grampozitivními koky je konstantní, zřetelná 

závislost výskytu na čase je u Pseudomonas aeruginosa a kvasinkových 

mikroorganismů. Podíl gramnegativních tyček (E. coli, Klebsiella pneumonie, 

Enterobakter clocae) na infekčních komplikacích u popálených pacientů stoupá. Zdroj 

infekce je jednak endogenní, při delším pobytu v nemocnici dochází ke kolonizaci 

popálených ploch bakteriemi z prostředí (Vránková, 1999). 

Základní bakteriologická statistika nejfrekventovanějších bakterií: 

Staphvlococcus aureus 

)o> nejčastější původce pyogenních infekcí a intoxikací 

)o> v populaci až 40 % nosičů 

)o> plazmakoaguláza pozitivní 

)o> produkuje toxiny 

)o> patogeneze: 

průnik do organizmu 

pomnoženi invaze tkáně 

)o> onemocnění: 

• záněty, abscesy 

• folikulitidy, mastitidy, sinusitidy 

• bronchopneumonie 

• pseudomembranózní kolitida 

• sepse 

• při produkci toxinu = toxinózy 

• toxický šokový syndrom (horečka, hypotenze, kolaps, 

poruchy ledvin a jater) 

• enterotoxikóza (zvracení, průjem, dehydratace) 

• toxická epidermolýza - bulózní impetigo 

rašový typ 

syndrom opařené kůže 
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• původce nozokomiálních nákaz 

• lab. dagnostika: 

• mikroskopie 

• kultivace 

• biochemické testy 

• terapie: 

• ATB- Oxacilin, Augmentin, Unasyn (pozor na rezistence) 

• symptomatická léčba 

• chirurgický zákrok 

Staphv/ococcus epidermidis 

výskyt - kůže obličeje, axily, ingvinální krajina, perineum, DKK,interdigitální prostory, 

sliznice nosohltanu 

projevy- při přítomnosti cizích těles (cévka, sonda) vytváří slizovou vrstvu 

terapie- patří k multirezistentním mikrobům (nozokomiální charakter) 

Streptococcus pvogenes, skupina A 

výskyt- člověk (nosič) je přirozeným zdrojem infekce 

projevy- pyrogenní účinky 

terapie- Penicilin, Erytromycin 

Enterokokv 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

Enterococcus durans 

);;> součástí normální mikroflóry trávicího traktu 

);;> ale i závažnými či podmíněnými patogeny 

);;> původ infekcí exo i endogenní 
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};;> onemocnění: 

• nozokomiální nákazy 

• infekce močových a žlučových cest 

• pooperační komplikace v břišní chirurgii 

• endokarditidy 

};;> lab. diagnostika strepto a enterokoků: 

• mikroskopie 

• kultivace 

• biochemické testy 

výskyt- i kontaminace ze strany personálu 

terapie- kombinace glykopeptidů s aminoglykosidy (vysoká rezistence) 

Pseudomonas aerugínosa 

};;> v přírodě velmi rozšířené (v půdě, vodě, na rostlinách, GIT zvířat i člověka, 

účast při rozkladu organické hmoty) 

};;> kolonizuje sliznice respiračního traktu, močových cest 

};;> původce nozokomiálních nákaz 

};;> jeho kolonie "páchnou po jasmínu" 

};;> patogeneze: 

• podíl faktorů vázaných na bakteriální buňku 

• i extracelulární produkty 

• u zdravého člověka asymptomatická kolonizace 

• podmínkou vzniku onemocnění: 

• defekty fagocytózy 

• maligní procesy 

• cytostatika 

• kortikoidy 

• dlouhodobě ATS 
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• těžké operativní výkony 

• popáleniny 

• dlouhodobě cévní katétry 

• močové katétry 

• nedonošenci 

• kolonizuje materiály, potřebuje vlhko 

• velmi rezistentní na ATS a desinfekční prostředky 

);> onemocnění: 

• močové infekce 

• infekce žlučových cest 

• sepse 

• otitis media 

• pyelonefritidy 

• oční infekce 

• respirační infekce 

• kontaminace operačních ran, bércových vředů 

);> lab. diagnostika: 

• kultivace 

);> terapie: 

• symptomatická léčba 

• posílení přirozené obranyschopnosti 

• ATS u těžších forem- Polymyxin S, Kolistin (rezistence) 

Acinetobakter 

nejčastěji A.baumani, multirezistence 
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Echerichia co/i 

};> antigenní struktura 

• asi 170 sérotypů dle O - antigenu 

• 56 sérotypů dle H -antigenu 

• 1 00 sérotypů dle K - antigenu 

• liší se schopností produkovat enterotoxin 

adherovat na epitelie 

};> sérotypy komenzální 

• normální obyvatelé tlustého střeva 

• extraintestinálně - močové infekce 

sepse 

meningitidy 

};> sérotypy enteropatogenní - EPEC 

• průjmy novorozenců a kojenců 

• často původci nosokomiálních nákaz 

};> sérotypy enterotoxické - ETEC 

• produkují enterotoxiny 

• průjmy v teplejších oblastech s nižší hygienou 

• průjmy kojenců a dětí (do 5 ti let) 

• cestovatelské průjmy 

• Cholera-like disease - těžké průjmy 

};> sérotypy enteroinvazivní- EIEC 

• dysenterické průjmy podobné shigelovým 

};> sérotypy enterohemoragické- EHEC 

• v GIT hemoragickou kololitidu 

• mimo GIT hemolytický uremický syndrom 
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citlivost většinou dobrá 

Klebsiella pneumonie 

výskyt- v GIT 

terapie - aminoglykosidy 

Enterobakter 

výskyt- ve vodě, v půdě, v GIT 

nejznámější E.cloacae a E.aerogenes 

terapie- rezistence na cefalosporiny (21) 

2.2.7 Celková reakce organismu na zánětlivý proces 

Změny látkové přeměny v průběhu zánětu nejsou omezeny jen na bezprostřední 

prostor tkáňového poškození a reparace. Na průběhu zánětlivé reakce se podílejí i 

orgány vzdálené, a to zejména produkty své metabolické činnosti. 

Hlavním takovým orgánem jsou játra. Záhy po tkáňové alteraci se začne měnit 

rychlost syntézy a tím i složení a kvantitativní poměry určitých druhů bílkovin 

v krevním séru. Jde o proteiny, které jsou v hepatocytech syntetizovány, uvolňovány 

do krevního oběhu a zde souborně označovány jako "reaktanty akutní fáze"(zánětu) 

(Musil, 1981). 
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2.2.7.1 Reaktanty akutní fáze 

2.2. 7 .1.1 Kyselý alfa 1 - glykoprotein 

Označuje se též jako orosomukoid a je jednou z hlavních složek krevních 

mukoproteinů (MPT). Je to glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů (39,5%), 

přítomných v pěti oligosacharidových řetězcích, vázaných na jediném peptidovém 

řetězci o 181 kyselinách, jejichž pořadí je známo. Koncentrace kyselého alfa1 -

glykoproteinu stoupá velmi rychle Oiž několik hodin po vyvolání zánětu) a dosahuje 

maxima za 2 - 3 dny. Je syntetizován v hepatocytech a na jeho zvýšenou syntézu 

během zánětu má vliv především alterace tkání, resp. blíže neznámé látky, 

uvolňované z poškozené tkáně. Trvá - li poškození delší dobu, jsou i hodnoty alfa1 -

glykoproteinu v krvi trvale zvýšené. Odbourávání této bílkoviny nastává rovněž 

v hepatocytech, a to po odštěpení koncově vázané kyseliny sialové. Molekulární 

podnět pro zahájení syntézy alfa1 - glykoproteinu není znám. V experimentu se 

podařilo stimulovat jeho syntézu podáním kortisolu, zejména v kombinaci s inzulinem, 

které vyvolalo zvýšenou syntézu rRNA a specifické mRNA v hepatocytech. Rovněž 

podnět pro skončení jeho zvýšené syntézy není znám. Pro jeho relativně krátký 

poločas lze očekávat, že ani nemusí existovat. Stačí, když v důsledku ztráty zánětlivé · 

alterace vymizí příčina, pro niž se ve zvýšené míře syntetizují rRNA, mRNA a tím i 

kyselý alfa1 - glykoprotein. Po jejich rychlém odbourání poklesne rychle i zvýšené 

množství alfa1- glykoproteinu k normálním hodnotám. 

Biologická funkce tohoto glykoproteinu není známa : v experimentu bylo 

prokázáno, že kyselý alfa1 -glykoprotein se v místě zánětu a v jeho časné fázi váže 

extravaskulárně na molekuly tropokolagenu, a napomáhá tak jeho fiolirogenezi. Tuto 

jeho úlohu v dalších fázích zánětu přebírají glykoproteiny pocházející z fibroblastů 

(Musil, 1981). 
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2.2.7.1.2 Alfa1- antitrypsin (alfa1- AT) 

Jde o alfa1 - glykoprotein s obsahem 12 % sacharidů. Základem struktury je 

jediný peptidový řetězec o 415 aminokyselinách. Vzniká v hepatocytech. V průběhu 

zánětu rychlost jeho syntézy prudce stoupá a jeho hodnoty se v plazmě zvyšují 

podobně jako u kyselého alfa1 - glykoproteinu. Hlavní biologickou funkcí tohoto 

proteinu je jeho schopnost vytvářet komplexy s proteasami, a to v molárním poměru 

1 : 1. Tak je inhibována proteolytická aktivita řady enzymů, zejména trypsinu, 

chymotrypsinu, plazminu, trombinu a proteas pocházejících z rozpadlých leukocytů 

nebo i těl cizích buněk. Alfa1 - AT je odpovědný asi za 88% antitryptické aktivity séra 

krevního. Zbytek připadá na alfa 2 - makroglobulin (9%) a inter - alfa - trypsin 

inhibitor (3%) (Musil, 1981). 

2.2.7.1.3 C- reaktivní protein (CRP) 

C - reaktivní protein (CRP) je citlivý marker zánětu. Jako takový je po dlouhou dobu 

používán k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání 

a monitorování antibiotické léčby. 

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze, který je normálně přítomen v séru 

zdravých lidí v nízkých koncentracích. Během zánětlivého procesu při bakteriální 

infekci, ve spojitosti s poškozením tkání a po operaci koncentrace CRP znatelně 

stoupají. Zvýšené koncentrace CRP jsou detekovány během 6 - 12 hodin po začátku 

zánětlivého procesu. 

CRP je obvykle zvýšen bakteriální infekcí, ale ne virovou, což lze použít jako 

základní pomůcku pro rozlišení bakteriální a virové infekce. 

CRP koncentrace v séru se zvyšují a snižují rychleji než sedimentace erytrocytů 

(FW), jako odpověď na změny ve stavu pacienta. Jestliže se pacient uzdravuje, 
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sérový CRP se vrací na hodnoty pod 1 O mg/I během několika dní. Na druhou stranu 

vykazuje sedimentace erytrocytů extrémně širokou variaci a normálních hodnot 

dosahuje obvykle za delší dobu. 

Protože koncentrace CRP klesají rychle, přibližně o 50% za den, je CRP užitečný 

při monitorování účinnosti antibiotické léčby. Trend poklesu koncentrací CRP indikuje, 

že léčba je úspěšná a je možné ji často zastavit, když hodnoty CRP dosáhnou 

normálních hodnot. CRP není jen markerem těžkých infekcí a traumat, ale je také 

prediktivním ukazatelem rizika rozvoje kardiovaskulární choroby. Již minimálně 

zvýšené CRP hodnoty (2- 3 mg/I) zdvojnásobují riziko proti hodnotám kolem 1 mg/I. 

CRP je užitečný např. v: 

};;> odlišení bakteriálních a virových infekcí 

};;> monitorování průběhu nemoci 

};;> monitorování a kontrole pooperačních stavů 

};;> sledování účinnosti antimikrobiální léčby 

};;> předpovědi budoucích kardiovaskulárních chorob 

CRP je cyklický pentamérový sérový protein s relativní molekulovou váhou 

přibližně 120k0. Má pět identických nekovalentně vázaných podjednotek, každá o 

velikosti 206 aminokyselin. Je syntetizován v játrech a epiteliálních buňkách za 

stimulace zánětlivých lymfokinů (interleukin-6, interleukin-1, tumorového 

nekrotizujícího faktoru). Sekvence genů lidského CRP byla klonována v roce 1985. 

CRP náleží do rodiny pentraximů, kalcium vázajících oligometrických proteinů. CRP 

byl objeven v roce 1930 Tilletem a Francisem, kteří zjistili, že séra některých akutně 

nemocných osob precipitují kapsulární C polysacharid bakterie Streptococcus 

pneumoniae. Sérový faktor způsobující precipitaci byl později identifikován jako 

protein a označen jako C-reaktivní protein (CRP). CRP jako součást nespecifického 

imunitního obranného mechanizmu, který je schopný vázat pneumokokový kapsulární 

C polysacharid, fosfocholinové skupiny membránových zbytků, stejně jako chromatin 
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v přítomnosti Ca++ iontů, je schopný aktivovat klasickou cestu komplementu a má 

funkci jako opsonin v leukocytové fagocytóze, stimulaci lymfocytů nebo aktivaci 

monocytů/makrofágů. CRP byl detekován v arterosklerotických plátech, vázaný 

převážně k částečně degradovanámu 

LOL CRP také zvyšuje produkci tkáňového faktoru u makrofágů. 

CRP versus sedimentace erytrocytů (FW) 

Zvýšená sedimentace erytrocytů je nespecifický zánětlivý marker, který byl objeven 

mnohem dříve než CRP a ještě se stále používá jako indikátor systémových 

chronických onemocnění nebo malignit. FW je primárně založena na změnách 

agregace buněk červených krvinek. FW závisí na koncentraci pozitivně nabitých 

sérových proteinů, jako je fibrinogen nebo imunoglobuliny, za zvýšení koncentrací 

neutralizujících čistý negativní náboj (zeta potenciál) červených krvinek. 

CRP test může - a měl by - nahradit FW testování u mnoha diagnóz, protože CRP 

reflektuje změny v zánětlivé aktivitě rychleji a vzhledem k mezinárodně 

standardizovaným imunometrickým metodám jsou i výsledky spolehlivější. FW je 

komplexní fenomén, který nezávisí jen na zánětlivém procesu, ale také na hustotě 

červených krvinek, viskozitě plasmy, morfologii červených krvinek a koncentraci 

hemoglobinu. Referenční hodnoty pro FW jsou různé podle pohlaví, věku a také jsou 

ovlivněny těhotenstvím nebo obezitou. FW je test těžko standardizovatelný, protože 

je citlivý na parametry jako teplota, za kterou je prováděn, vibrace zkumavky, 

odchylka zkumavky od svislé osy, ředění vzorku a podíl hematokritu. 

CRP je lepší zánětlivý marker než FW. 

CRP versus počet leukocytů (WBC) 

CRP dává přesnější informaci pro diferenciaci mezi bakteriální a virovou infekcí 

než sledování počtu bílých krvinek (WBC). WBC hodnoty nejsou dostatečně 
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konsistentní, aby je bylo možno využít pro sledování účinku antimikrobiální léčby u 

bakteriálních infekcí. Navíc CRP lze použít k detekci akutní infekce a k monitorování 

antimikrobiální léčby u neutropenických a imunosupresivních pacientů. 

CRP ve srovnání s jinými proteiny akutní fáze (SAA, /L-6, prokalcitonin) 

"Reakce akutní fáze" je společné označení pro změny v profilu sérových proteinů 

a buněčné imunitní odpovědi, zahrnující symptomy jako je horečka, zánět nebo 

trauma. Sérové proteiny, jejichž koncentrace se během zánětu zvyšuje nebo snižuje, 

jsou nazývány pozitivní nebo negativní proteiny akutní fáze. 

CRP- nejhodnotnější protein akutní fáze 

V současnosti je CRP nejznámější a diagnosticky nejhodnotnější ze skupiny 

proteinů akutní fáze, do které patří i další proteiny jako je sérum amyloid A (SAA), 

fibrinogen, prokalcitonin, haptoglobin, alfa2-haptoglobin, alfa1-kyselý glykoprotein, 

ceruloplazmin, alfa1-antitrypsin a albumin. Nedostatkem haptoglobinu, alfa2-

haptoglobinu,alfa1-kyselého glykoproteinu, ceruloplazminu, alfa1-antitrypsinu a 

albuminu je to, že rozdíly mezi normálními a patologickými hodnotami jsou velmi 

malé. Patologické hodnoty dosahují pouze několikanásobku normálních hodnot a 

jsou ovlivněny i jinými (např. nutričními) faktory. 

Koncentrace CRP v séru reflektuje stupeň syntézy tohoto proteinu v játrech. 

Hepatocytární CRP syntéza je spouštěna cytokiny jako je interleukin-6 (IL-6), 

interleukin-1 (IL-1) a tumorový nekrotický faktor (TNF) sekretovaný 

monocyty/makrofágy. Zvýšení koncentrace IL-6 v séru je jeden z nejrychlejších 

markerů zánětlivého procesu a je detekovatelný po 2-3 hodinách od začátku infekce. 

Podobně koncentrace IL-6 klesá velmi rychle, často příliš rychle na to, aby mohla být 

detekována. Zvýšení koncentrace CRP je detekovatelné běžně o 4-7 hodin později, v 
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závislosti na citlivosti metody měření. CRP stoupá i klesá rychle podle míry zánětu, 

což jej činí vhodným pro detekci zánětlivého procesu. 

Patologické hodnoty jsou snadno detekovatelné 

Ve srovnání s jinými proteiny akutní fáze má CRP velkou výhodu v tom, že 

patologické hodnoty jsou snadno detekovatelné, protože CRP koncentrace stoupají a 

mohou dosahovat stonásobku původních hodnot. Celé rozmezí pro CRP (mg/I) je 

detekovatelné biochemickými analyzátory, zatímco některé jiné proteiny, jako je 

prokalcitonin (ng/ml) nebo IL-6 (pg/ml), vyžadují odlišnou instrumentaci. Pro 

stanovování SAA je v současnosti nedostatek rutinních měření. Naopak CRP se 

stanovuje pomocí turbidimetrie nebo nefelometrie. Rozhodující pro spolehlivost 

měření je to, že CRP je standardizován podle mezinárodního standardu IFCC CRM 

470. 

Bakteriálnl versus virové infekce 

Prokázalo se, že CRP je užitečný v diferenciaci bakteriálních a virových infekcí. 

Bakteriální infekce zvyšují sérové koncentrace CRP, zatímco virové ne. Zvýšení CRP 

obvykle koresponduje s prohloubením bakteriální infekce. V některých případech, kde 

bakteriální infekce má limitovanou lokalizaci, mohou hodnoty CRP dosahovat nízkých 

nebo normálních hodnot. Na druhou stranu adenovirus nebo některé herpes viry jsou 

schopny vyvolat takové masivní poškození tkání, že spustí produkci CRP. 

Mezi důležitější výhody CRP patří jeho vysoká citlivost a vysoká negativní 

prediktivní hodnota. Měření CRP usnadňuje sledování infekčních nemocí a pomáhá 

zabránit zbytečnému podávání antibiotik u pacientů s virovým onemocněním. 

Zjištění sérové CRP je jedním z několika diagnostických testů, které je možno 

použít v časné fázi infekce, které spolehlivě zjistí, zda agens je virus nebo bakterie a 

které pomáhají v hodnocení zda léčit nebo neléčit antibiotiky. Preskripce antibiotik v 
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případě virové infekce je zbytečná a nese s sebou potenciální riziko zvýšené 

rezistence patogenních bakterií na těžká antibiotika. 

CRP v monitorován! antibiotické terapie 

Pokud jde o podezření na těžkou bakteriální infekci, je běžné okamžité nasazení 

antibiotické terapie, i když CRP nebo jiné zánětlivé markery nejsou zvýšeny. Počátek 

syntézy CRP v játrech má 6-12 hodinovou lag fázi, tzn. Není možné detekovat infekci 

během prvních hodin po začátku infekce. Změření v následujících 24-48 hodinách 

uvnitř referenčního rozmezí mohou být dokladem, že je možné ukončit antibiotickou 

léčbu u novorozenců se suspektní septikémií. Při použití hemokultivace není možné 

vyloučit septikémii dříve než po 48-72 hodinové inkubaci. 

Oennl monitorování koncentrace CRP 

Sérové stanovování CRP je nejužitečnější způsob, jak monitorovat pacienty, zda 

u nich nedochází ke komplikacím při antimikrobiální terapii bakteriálních infekcí. 

Množství CRP v krevním řečišti odpovídá hladinám cirkulujících zánětlivých lymfokinů 

s lag fází trvající několik hodin. Sekrece lymfokinů aktivovanými leukocyty klesá brzy 

poté, co došlo k eliminaci patogenů a situace se normalizuje. Jestliže léčba není 

úspěšná, hodnoty CRP zůstávají vysoké po dobu několika dní nebo dokonce 

stoupají, pokud se stav pacienta zhoršuje. 

Sériové monitorování hladin CRP může upozornit lékaře na komplikace a 

předpovědět vyléčení snadněji než klinické signály. Měření CRP se dokonce ukazuje 

jako užitečný marker v klinicky náročných podmínkách, kde stav pacienta je 

komplikován neutropenií a imunosupresí. 
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CRP u různých klinických stavů 

Těžké infekce jako je septikémie, endokarditis a osteomyelitis. 

Mnoho systémových chorob, např. některé případy pneumonií, bakteriální 

meningitida, střevní horečka a septická arthritida, zahrnuje fázi, ve které jsou v krvi 

přítomny bakterie. Symptomy ale mohou být identické k symptomům virové infekce. 

Značně zvýšené koncentrace CRP (>100 mg/I) obvykle prozrazují bakteriální nebo 

plísňovou infekci i v nepřítomnosti dalších zjevných zánětlivých ukazatelů. Někteří 

pacienti s vážnou bakteriální infekcí mohou mít hodnoty CRP zvýšeny pouze slabě 

nebo dokonce normální, což zejména v prvních 6-12 hodinách po začátku infekce je 

pravda. Ve srovnání s FW je CRP mnohem citlivější marker pro diagnózu infekční 

endokarditidy, zvláště v raných fázích (>12 hodin) onemocnění. Při eliminaci 

patogenů se CRP normalizuje rychleji než FW. Sériové stanovování CRP je 

efektivnější cesta ke sledování stavu pacienta, jestliže se během léčby objevily 

komplikace a také ke zjišťování interindividuálních odlišností v normálních hodnotách 

CRP. To by mělo být bráno v úvahu zejména v nejistých případech a u předčasně 

porozených kojenců, u kterých zvýšené hodnoty CRP při septikémii nemusí být tak 

vysoké jako u dospělých. Naměřené výsledky by měly být zhodnoceny podle 

referenčních hodnot příslušejících k dané skupině. 

Infekce kostí je charakteristická progresivním infekčním procesem, který vede 

k zánětlivé destrukci kosti, kostní nekróze a tvorbě nové kosti. U osteomyelitidy může 

CRP být zvýšeno 1 OOkrát oproti normálnímu stavu. 

Značně zvýšené koncentrace CRP (>100 mg/I) ukazují na těžkou bakteriální 

infekci. 

Pneumonie a bronchitis 

Pneumonie 

Respirační infekce představují problém, protože mnoho akutních infekcí dolních 

cest dýchacích je infekcí smíšenou. CRP data mohou společně s anamnézou a 
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klinickým vyšetřením signifikantně přispět k diagnóze. Měření CRP se doporučuje 

jako metoda první volby ve zjišťování suspektní pneumonie. 

Koncentrace CRP přesahující hranici přibližně 60mgll ukazují na pneumonii 

bakteriálního původu . 

Bronchitis 

Akutní bronchitida je způsobena bakteriemi jako je Chlamydia pneumoniae a 

Mykoplasma pneumoniae jen zřídka a je to málokdy, co bakteriální infekce je 

dostatečně silná, aby signifikantně zvýšila hladinu CRP v séru. Negativní výsledek 

CRP je proto užitečný pro rozlišení mezi pneumonií a bronchitidou. Měření CRP je 

doporučeno k redukci preskripce antibiotik u akutní bronchitidy a u nespecifických 

infekcí horních cest dýchacích. 

Doporučuje se, aby CRP byl používán jako diagnostický nástroj v primární péči 

v případech infekcí dolních cest dýchacích k rozlišení mezi pneumonií a bronchitidou. 

Infekce močových cest 

Měření sérového CRP je spolehlivým laboratorním testem pro diferenciaci infekce 

dolních močových cest (cystitidy) od mnohem vážnější infekce horních močových 

cest (pyelonefritidy) . 

Hodnoty CRP vyšší než přibližně 10D-140mg/l ukazují na pyelonefritidu. 

CRP u infarktu myokardu 

CRP stoupá při akutním infarktu myokardu a v případech bez trombolytické léčby 

koreluje s velikostí infarktu. CRP odpověď je nižší u infarktu s průchodnou věnčitou 

tepnou než u infarktu s plně neprůchodnou věnčitou tepnou. Koncentrace sérového 

CRP u extenzivního infarktu dosahují v průměru 160 mg/I, u limitovaného infarktu 40 

mg/I. CRP je také nezávislý prediktor přežití po ischemické mrtvici. U pacientů 

s hodnotami CRP překračujícími přibližně 1 O mg/I je přežívání signifikantně horší než 

u pacientů s CRP <10 mg/I. 
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Operace a pooperačnf infekce, trauma 

Poškozen! tkání 

Koncentrace sérového CRP jsou signifikantně zvýšené u extenzivních popálenin. 

U popálených pacientů, u kterých se nerozvine infekce, klesá hladina CRP třetí den a 

po 1 měsíci má tendenci při hojení progresivně padat.Naproti tomu, pokud se infekce 

jako pozdní komplikace popálení rozvine, objeví se zvýšení hodnot CRP, což ukazuje 

na roli stanovování CRP při monitorování procesu hojení. Zvýšené hodnoty CRP 

mohou u pacientů s popáleninami předpovídat septikémii, což dovoluje, aby byla 

léčba septikémie nasazena co nejdříve. 

Předoperační a pooperační infekce 

Po operaci CRP obvykle stoupá po 6 hodinách. Pokud nejsou komplikace, 

hodnoty CRP klesají a během několika dní se normalizují. Na druhou stranu zůstává 

CRP zvýšené mnohem déle, jestliže je stav pacienta komplikován infekcí. 

Incidence pooperačních infekcí je signifikantně vyšší u pacientů, kteří mají 

zvýšené předoperační hodnoty CRP, než u pacientů,kteří měli CRP v normálním 

rozmezí. Pacienti s vyššími předoperačními hodnotami CRP také zůstávají v 

nemocnici signifikantně déle než pacienti s normálními hodnotami CRP před operací. 

Transplantace 

CRP je užitečný marker při monitorování posttransplantačního období. Během 

prvních tří dnů po transplantaci dojde ke zvýšení hodnot CRP, aby následně začaly 

klesat. Jestliže hodnoty neklesají, je možné očekávat odmítnutí štěpu. 

Předtransplantační měření CRP se doporučuje k měření základní koncentrace, 

referenční pro hodnoty po transplantaci. Hodnoty CRP po transplantaci by měly být 

vztahovány spíše k pacientově základní koncentraci než k fixnímu referenčnímu 

rozmezí. Testování CRP je rychlé, jednoduché a ekonomické, přičemž vzorky jsou 

stabilní (Suominen, 2002). 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem diplomové práce je seznámení s popáleninovým úrazem a jeho komplexní 

léčbou, sledování výskytu bakteriálních kmenů u popálených pacientů a sledování 

souvislostí bakteriálního osídlení a hladiny CRP u dvou skupin těchto pacientů 

(sportujících a nesportujících). 

Úkoly práce : 

~ studium literatury související s tématem diplomové práce 

~ sledování výskytu bakteriálních kmenů 

~ sledování hladiny CRP 

~ informativní zjišťování, zda pacienti patří ke sportující či nesportující skupině 

3.2 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY PRÁCE 

Vzhledem k charakteru diplomové práce, která má stanoveným cílem a úkoly popisný 

i výzkumný charakter, jsme si stanovily některé problémové otázky. V diskuzi jsme se 

je snažily zodpovědět. 

1) Které druhy bakteriálních kmenů se vyskytují ve skupinách pacientů 

nejčastěji? 

2) Projevuje se zvýšení hladiny CRP v přímé souvislosti s určitým kmenem? 

3) Ovlivňuje nějakým způsobem hladinu CRP sportovní činnost pacienta? 
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3.3 HYPOTÉZY 

Hypotéza 1 

Při monitorování pacientů, bakteriologických nálezů a hladiny CRP jsme 

předpokládaly, že hladina CRP bude zvýšena při každém pozitivním bakteriologickém 

nálezu ( H 1 ). 

Hypotéza 2 

Dalším předpokladem bylo, že sportovní činnost ovlivňuje prokazatelně průběh 

infekce v organismu. Důvodem byla předpokládaná vyšší odolnost organismu a 

kvalitnější činnost imunitního systému u sportující populace ( H 2). 

Hypotéza 3 

Přítomnost bakteriálních kmenů v moči může souviset s popálenou plochou, ale 

může být ovlivněna i jinými faktory (viz. kapitola 2.2.3 ). Z uvedeného důvodů vyšel i 

předpoklad, že u sportujících nebude velký počet pozitivních nálezů v moči ( H 3). 

3.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Každý popáleninový úraz je naprostou individualitou, jak bylo zmiňováno již v klinické 

části této práce. Bylo proto složité vybrat určitou skupinu pacientů se stejnými 

parametry ke sledování. 

Z původně sledovaných asi 700 pacientů byla stanovena skupina (n = 250), u 

které bylo mikrobiologickým vyšetřením při hospitalizaci zjištěno bakteriální osídlení 

v ráně nebo v moči, případně v ráně i v moči a byla u nich stanovena i hladina CRP. 

Tato skupina byla dále charakterizována hospitalizací v letech 2006 a 2007, 

věkovým rozmezím 20 - 60 let a rozsahem 5 - 50% popálení BSA. Pohlaví 

zohledněno nebylo. Dotazem u pacientů bylo zjišťováno, zda jsou sportující či 

nesportující jedinci. Za sportující byli považováni ti, kteří se pravidelně dvakrát a 
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vícekrát v průběhu týdne věnují nespecifikované sportovní činnosti, za nesportující 

byli považováni ostatní. 

3.5 METODIKA PRÁCE 

Po důkladném studiu odborné literatury související s problematikou popáleninového 

úrazu, s mikrobiálním osídlením pacientů a se stanovováním hladiny CRP jsme 

rozdělily pacienty do skupin podle druhu bakteriálního kmenu, kterým byli osídleni. 

V případě, že byl popálený osídlen více kmeny, byl jako hlavní vybrán ten, jehož 

přítomnost v organismu byla kvantitativně vyšší. V ostatních případech jsme 

kvantitativní nález nezohledňovaly. Tímto způsobem vzniklo pět skupin pacientů (n = 
50), u kterých jsme sledovaly hladinu CRP. Každá z nich byla ještě rozdělena na 

sportující a nesportující skupinu (n = 25). Podle naměřených hodnot CRP jsme 

hodnotily počet osob s normohladinou CRP, s hladinou do 50 mg/I, do 100 mg/I, do 

1i50 mg/I, do 200 mg/I a vyšší než 200 mg/I. 

3.6 STATISTICKÉ ZPRACOV ÁNÍ DAT 

Všechna data byla zpracována na počítači a statistické vyhodnocování bylo 

zaměřeno na zjištění četnosti jednotlivých položek a hodnot. Výsledky jsou 

komentovány v další části diplomové práce a znázorněny v grafech. 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

4.1 VÝSKYT BAKTERIÁLNiCH KMENŮ 

z mikrobiologických výsledků u sledovaných skupin pacientů jsme stanovily pět 

nejfrekventovanějších druhů bakteriálních kmenů ( viz. Graf 1 - Výskyt bakteriálních 

kmenů). 
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Bakterif s nejčastějším výskytem u popálených pacientů je jednoznačně 

Staphylococcus aureus. V průběhu sledovaného období byl jeho výskyt 735 kmenů. 

Další nejčastější bakterii je Escherichia co/i s počtem výskytu 360 kmenů. 

Enterococcus faecalis, Klebsiella species a Pseudomonas aeruginosa se pohybují ve 
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výskytu na stejné úrovni s počtem kmenů 260, 280 a 275. Dalšrmi, velmi často se 

vyskytujícími kmeny jsou Proteus vulgaris, Staphy/ococcus epidermidis, 

Streptococcus viridans, Proteus mirabilis a Streptococcus pyogenes. 

Z celkového počtu sledovaných pacientů ( n = 250) bylo 163 mužů a 87 žen. 

Sportujících žen bylo 46, nesportujích 4~ U mužů byl poměr sportujících a 

nesportujícrch podobný 79: 84 (viz. Graf 2- Celkové počty osob). 

Graf2 

Celkové poěty osob 
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4.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

U skupiny pacientů osfdlených kmenem STAU byla hladina CRP u sportujíc( 

populace celkově nižšf než u druhé skupiny. V nesportujfcf skupině bylo 12 pacientů 

s hladinou CRP vyššf než 150 mg/I, tj. 48%. 

Normohodnoty jsme zaznamenaly u 5-ti pacientů sportujfcích (dále jen 

S pacientů) a u 2 pacientů nesportujících (dále jen N pacientů). Hodnota 13- 50 mg/I 

se objevila u obou skupin stejná - 4 pacienti. Hodnotu 51 - 1 00 mg/I vykazovalo 5 

S pacientů a 4 N pacienti. V hodnotách 1 01 - 150 mg/I byla situace obdobná 4 

S pacienti a 3 N pacienti. V hodnotách do 200 mg/I byli pouze 3 S pacienti a 7 N 

pacientů. V poslední skupině sledovaných nad 200 mg/I byli 4 S pacienti a 5 N 

pacientů. Většf početnf rozdíl u sportující a nesportujícf skupiny s patologickou 

hodnotou jsme zaznamenaly pouze v hodnotách 151 - 200 mg/I, kde nesportujfcf 

měli 2,33 krát větší zastoupení (viz. Graf 3- Staphylococcus aureus). 
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4.3 ESCHERICHIA COLI 

Sportujíc[ skupina populace vykazovala u kmenu ESCO ve 40% nezvýšenou hodnotu 

CRP. Ve druhé skupině se tato normohodnota vyskytovala jen u 24% sledovaných 

pacientů. Větší rozdrl byl také u hodnoty 13- 50 mg/I, kde nesportující měli 32% a 

sportujfcí 12%. 

Normohodnota u kmenu ESCO byla zachycena u 1 O-ti S pacientů a 6-ti N 

pacientů. S pacienti měli v těchto hodnotách 1 ,33 krát větší zastoupení. Dalši výrazný 

rozdíl, ale opačný se objevil v hodnotách 13 - 50 mg/I, kde byli pouze 3 S pacienti a 

8 N pacientů, což je v tomto prípadě 2,66-ti násobek. V hodnotách nad 200 mg/I se 

překvapivě objevili pouze 2 S pacienti, nesportující skupina zde zastoupení neměla. 

V hodnotách 51 - 100 mg/I, 101 - 150 mg/I a 151 - 200 mg/I byly výsledky 

vyrovnanější, v poměru 4 S : 5 N, 3 S : 1 N a 3 S : 5 N (viz. Graf 4- Escherichia coli ). 
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4.4 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Podobně jako u přecházejícího kmene zůstala hladina CRP u pacientů sportujících ve 

44 o/o negativní, nesportující skupina vykazovala nejvyšší zastoupení - 48 o/o 

v prvních dvou sloupcích grafu, tj. CRP do 50 mg/I. 

Při srovnávání hodnot ve sloupcích se objevil velký rozdíl v prvním sloupci 

s normohodnotou. Zatímco S pacientů sem patřilo 11 ( 1 ,8 násobek ), N pacientů 

pouze 6. Druhý sloupec ( do 50 mg/I ) je zastoupen pouze N pacienty. Hodnoty 

v pátém sloupci jsou shodné 4 S a 4 N pacienti, ostatní nevykazují významné rozdíly 

... max. rozdíl jsou 2 pacienti (viz. Graf 5- Klebsiella pneumonie). 
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4.5 ENTEROCOCCUS FAECALIS 

Podobně jako u předcházejfcích kmenů se u sportující skupiny držela hladina CRP 

v nižších hodnotách, v tomto případě do 100 mg/I, v 64%. Nesportujícr skupina u 

tohoto kmene vykazovala zatrm největšf počet svých zástupců s normohodnotou, a 

to 36 %. Dosud nepřesáhla 24 %. 

ENFA je v této statistice kmen s největšími rozdíly počtu pacientů v jednotlivých 

hodnotách, předevšfm 13 - 50 mg/I - 9 S pacientů a 2 N pacienti, kdy S pacientů je 

4,5 násobek. Sloupec 101 - 150 mg/I je zastoupen pouze N pacienty. 5-ti násobně 

'~}'Mí počet N pacientů než S pacientů jsme zaznamenaly u hodnot 151 -200 mg/I. 

Hodnota nad 200 mg/I se u sledovaných osob kmene ENFA vůbec nevyskytovala. 

Sloupec s hodnotou 51 - 100 mg/I je téměř ve vyrovnaném poměru 7 S: 6 N, stejně 

jako sloupec s normohodnotou 8 S : 9 N ( viz. Graf 6 - Enterococcus faecalis ). 
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4.6 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Osídlení Pseudomonas aeruginosa nejméně ovlivňuje hladinu CRP, a to u obou 

skupin. V nepatologických hodnotách zůstalo 72 % sportujících a 56 % 

nesportujících. Lehce zvýšená hladina CRP se objevila v obou skupinách stejně - u 4 

sledovaných pacientů. 

Hodnotu 200 mg/I překročil ve sledované skupině pouze 1 S pacient, hodnotu 151 

- 200 mg/I 3 S pacienti. Sloupce s hodnotami 51 - 1 00 mg/I a 101 - 150 mg/I jsou 

shodné 1 S pacient a 1 N pacient. Hodnota 13 - 50 mg/I je ve stejném počtu 

zastoupena S i N. Rozdíl ve sloupci s normohodnotou je 1,28 . násobek S pacientů -

18 : 14 N pacientů (viz. Graf 7- Pseudomonas aeruginosa ). 
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4.7 CELKOVÝ VÝSKYT BAKTERIÁLNiCH KMENÚ 

ve vyšetřované skupině sportujících byly pozitivní mikrobiologické nálezy 

sledovaných bakteriálních kmenů zaznamenány u 81 pacientů, tj. v 64,8 % v ráně, 

vzniklé popálením nebo omrznutím a u 44 pacientů, tj. v 35,2 % v moči pacientů. 

Kmeny STAU, KLPN a PSAE nebyly v moči zastoupeny žádným z pacientů (viz. Graf 

8- Výskyt bakteriálních kmenů u sportujících ). 
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Tabulka 1 - Počet sportujicích pacientů s výskytem jednotlivých kmenů 

vráně v moči 
STAU 36 o 
ESCO 23 31 
KLPN 11 o 
ENFA 9 13 
PSAE 2 o 
celkem 81 44 
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Ve vyšetfované skupině nesportujících byly pozitivní mikrobiologické nálezy 

sledovaných bakteriálních kmenů zaznamenány u 88 pacientů, tj. v 70,4 % v ráně, 

vzniklé popálením nebo omrznutím a u 37 pacientů, tj. ve 29,6 % v moči pacientů. 

Kmeny STAU a KLPN nebyly v moči zastoupeny žádným z pacientů ( viz. Graf 9 -

Výskyt bakteriálních kmenů u nesportujících ). 
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Tabulka 2 - Počet nesportujicfch pacientů s výskytem jednotlivých kmenů 

vráně v moči 
STAU 34 o 
ESCO 24 19 
KLPN 9 o 
ENFA 13 16 
PSAE 8 2 
celkem 88 37 
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5 DISKUZE 

Vytčené cíle a úkoly byly splněny ve všech bodech. 

Sledováním pacientů s pozitivním mikrobiologickým nálezem jsme získaly pět 

nejfrekventovanějších bakteriálních kmenů, které se u nich vyskytovaly 

( Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Enterococcus 

faecalis a Pseudomonas aeruginosa ). 

Porovnáváním hladiny CRP u pacientů osídlených některým z těchto pěti kmenů 

nebyla nalezena přímá souvislost mezi určitým bakteriálním kmenem a zvýšenou 

hladinou CRP. Jako nejagresivnější v tomto smyslu se projevil Staphylococcus 

aureus, u něhož bylo zaznamenáno nejméně pacientů s normohodnotou CRP. 

S tímto tvrzením se shodují i mikrobiologické statistiky, prováděné na Klinice 

popáleninové medicíny. Výskyt tohoto kmene je zaznamenáván téměř třikrát častěji 

než výskyt ostatních kmenů a vykazuje i vysokou rezistenci k antibiotické léčbě (1 ). 

Sportující skupina pacientů vykazovala u všech sledovaných kmenů větší 

zastoupení ve sloupci, ukazujícím normohodnotu CRP. V dalších sloupcích se 

zvýšenými hodnotami už rozdíly mezi sportujícími a nesportujícími nebyly tak 

velké, ale hladiny CRP se pohybovaly u sportujících v nižších hodnotách (viz. Grafy 

3-7 v předchozí kapitole). 

Předpoklady, které byly naznačeny v předchozí části práce ( H 1 ) se potvrdily 

pouze částečně . Hladina CRP se nezvyšuje při každém pozitivním bakteriologickém 

nálezu. Ve skupině n = 250 bylo 89 pacientů s pozitivním bakteriologickým nálezem 

bez následného zvýšení hladiny CRP. Ze souboru vybraných pacientů nebylo možné 

zjistit důvod tohoto výsledku, řešením by mohlo být sledování kvantitativního 

zastoupení bakteriálního kmene v ráně nebo v moči. Pravděpodobně by se ukázalo, 

zda koncentrace bakteriálního kmene růst hladiny CRP ovlivňuje. Tento ukazatel 

v diplomové práci sledován nebyl. 

Výsledky sportující a nesportující populace se lišily u jednotlivých bakteriálních 

kmenů v jednotlivých sloupcích, tj. hladinách CRP ( viz. kapitola 4 ). V celkovém 
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pohledu však můžeme říci, že rozdíly mezi těmito dvěma skupinami nebyly nijak 

výrazné. 52 pacientů ze sportující skupiny mělo CRP fyziologické, ze skupiny 

nesportující bylo těchto pacientů 37, u sportujících tj. tedy 1,4 násobek. Při 

srovnávání patologických hodnot v jednotlivých sloupcích u všech kmenů jsou 

poměrové výsledky téměř bezvýznamné -ve sloupci 13 - 50 mg/I je poměr S a N 

20 : 24, ve sloupci 51 - 100 mg/119 : 21, ve sloupci 101 - 150 mg/I 13 : 12, ve sloupci 

nad 200 mg/I 10: 7. Sloupec 151-200 mg/I ale vykazuje velký poměrový rozdíl 

S : N 11 : 24, tj. 2, 18-ti násobek. Statisticky významné byly tedy výsledky fyziologické 

a výsledky patologické s hodnotou CRP 151 - 200 mg/I. Zde se objevily největší 

rozdíly mezi S a N skupinami. 

Určitým překvapením byly výsledky, znázorněné na posledních dvou grafech 

( graf 8 - 9 ). Nesportující skupina vykazovala nižší počet pacientů s pozitivním 

nálezem v moči než skupina sportující 37 : 44. Pokud bychom vycházely z našeho 

předpokladu, výsledky by měly být v obráceném poměru, ve prospěch sportujících. 

Sportující by teoreticky neměli být náchylní k sekundárním infekcím a infekčním 

komplikacím, a tedy i k přítomnosti bakteriálních kmenů v moči (viz. kapitola 2.2.3 ). 

Je třeba mít ale na paměti, že intenzívní fyzická aktivita působí jako stresor, a 

může tedy vyvolávat imunosupresi a tím naopak větší náchylnost k infekci, zejména 

po výkonu. Týká se to zejména respiračních a kožních afekcí, ale možná by se k nim 

daly zařadit i infekce močových cest. 

Pokud bychom měly hovořit o statistické významnosti skupin ( sportujících a 

nesportujících ), bylo by nutné rozšířit sledování o několik dalších údajů, např. 

specifikace sportovní činnosti ( intenzita, zátěž pro organismus), zúžení věkových 

skupin ( 20 - 40, 41 - 60 let ), zohlednění ostatních diagnóz ( stav po infarktu 

myokardu, zánětech ledvin apod. ). 

Sledování hladiny CRP a hladiny leukocytů bylo prováděno v souvislosti 

s bakteriálním osídlením organismu u 99 dětí hospitalizovaných na Klinice dětské 

anesteziologie a resuscitace (Kýr, Michálek, Fedora, 2007). Jednalo se děti se SIRS, 
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v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku, u kterých byly sledovány 1 O dní hladiny 

leukocytů a CRP. Bylo použito smíšených hodnotících modelů. Závažnost 

septického stavu souvisela s dynamikou CRP, u dětí s těžkou sepsí byl pokles CRP 

rychlejší než u dětí se septickým šokem. Chirurgické výkony neměly na dynamiku 

CRP vliv. Hodnocení dynamiky CRP a leukocytů odhalilo daleko větší informační 

hodnotu CRP oproti leukocytům. (22) 

Podobná studie byla prováděna u 99 dětí a 102 dospělých, kteří byli rozděleni do 

4 skupin ( SIRS, sepse, těžká sepse, septický šok). Sledován byl původ onemocnění 

( chirurgický a interní ) a přítomnost multiorgánového selhání, hladiny CRP a 

leukocytů po dobu 10 dnů. U dětí se SIRS, sepsí a těžkou sepsí klesaly hladiny CRP 

významně rychleji než u dětí se septickým šokem. U dospělých pacientů 

s multiorgánovým selháním klesaly hladiny CRP významně pomaleji než u pacientů 

bez něj. Pacienti s chirurgickým původem onemocnění měli významně vyšší hladiny 

CRP ve srovnání s pacienty s interním původem onemocnění, tento rozdíl byl více 

patrný u dětí než u dospělých. U dětí ani u dospělých nebyla nalezena žádná 

souvislost mezi závažností septického stavu a hladinami ani dynamikou leukocytů. 

Nebyly nalezeny rozdíly v hladinách a dynamice leukocytů mezi skupinami pacientů 

s chirurgickým a interním původem onemocnění. Hodnocení dynamiky CRP a 

leukocytů u dětí i dospělých pomocí smíšených modelů odhalilo větší informační 

hodnotu CRP oproti leukocytům. Dynamika zánětlivých parametrů je odlišná u 

různých septických stavů a má také odlišný průběh u dětí a dospělých. Ve srovnání s 

CRP mají leukocyty podstatně menší informační hodnotu jako zánětlivý marker v 

souvislosti se závažností septického stavu nebo původem onemocnění. (23) 

Hladina CRP je v současné době velmi používaným diagnostickým parametrem 

(Suominen, 2002). Je používána pro stanovování diagnóz v interním lékařství, 

gynekologii, obezitologii a v chirurgických oborech při vzniku infekčních komplikací. 
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6 ZÁVĚR 

Popáleninový úraz je závažné poranění z mnoha pohledů. Narušuje integritu 

tělesného povrchu, a tím otevírá prostor pro vstup infekce do organismu. Velmi záleží 

na celkovém zdravotním stavu pacienta, na funkci jeho imunitního systému a 

v neposlední řadě i na stavu psychickém. 

Velmi důležitá je i první pomoc, která je pacientovi poskytnuta při úrazu a rychlost 

transportu na specializované pracoviště. Pokud je pacient dopraven na kliniku 

poskytující odbornou péči co nejdříve po úrazu, snižuje se riziko vzniku komplikací 

celkových i místních. Adekvátně ošetřené plochy se většinou neprohlubují, nedochází 

k infekčním ani k metabolickým komplikacím. 

U nezajištěných pacientů, kteří přijíždějí k ošetření sami nebo jsou někým 

přivezeni dochází často k prohloubení postižených ploch, k delší době hojení a 

k možnosti osídlování bakteriálními kmeny. Patologická hodnota CRP je u nich 

známkou infekce v organismu. 

V úvodu diplomové práce byla naznačena důležitost tělesného pohybu. 

Pravidelný pohyb, a tím i určitý druh životního stylu, přispívá zcela jistě k lepší 

odolnosti organismu proti infekci. Některé prameny hovoří i o protizánětlivém účinku 

cvičení (24. http:/ www ... ) Nedostatek pohybu narušuje správný chod organismu a 

vyvolává řadu obtíží. Prokazatelně ovlivňuje vzestup různých nemocí vnitřních 

orgánů, pohybového i nervového systému. Snižuje fyzickou i psychickou zdatnost a 

celkovou odolnost. 

Nelze však zcela zodpovědně říci, jestli nejdůležitějším faktorem ve vztahu 

popálený pacient- bakteriální kmen je hladina CRP. Řešení tohoto vztahu by mohly 

přinést další bakalářské a diplomové práce. Kompletním řešením tohoto problému při 

sledování hladin CRP a bakteriálního osídlení u pacientů by musela být větší 

homogenita souboru vzhledem k věku, povaze úrazu a léčbě. V pestré škále pacientů 

pražské kliniky bychom takové pacienty musely shromažďovat velmi dlouhou dobu, 

protože mechanismů vzniku popálenin je velmi mnoho, poměrně rychle se však mění 
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způsoby léčby a ošetřování. Ve výzkumu, který by mohl prokázat významný vliv 

sportovní činnosti ve výše uvedeném vztahu by i léčebné a ošetřovatelské postupy 

musely být totožné. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1 Pád cyklisty- následná ztráta kožního krytu na zádech 

2 Omrzliny 

3 Laloková plastika po poranění střelnou zbraní 

4 Výbuch pyrotechniky, 3% popálení I.- ll. a stupně 

5 Popálení elektrickým proudem, 95 %, 111. stupeň, příjem pacienta na 

příjmovém sále 

6 Obnažení hlubokých struktur po odstranění nekrotické části (po poleptání 

chemikálií) 

7 Uvolňující nářezy, 58% popálení 111. stupně 

8 Avulze 

9 Odběr kůže před autotransplantací 

1 O Autotransplantace v rozsahu 5 %, po popálení 111. stupně 

11 "Pravidlo devíti" 

12 Polohování HKK a DKK k prevenci otoků a vzniku flexních kontraktur kloubů 

loketních a kolenních 

13 Prevence addukční kontraktury v kyčelních a ramenních kloubech 

14 Staphylococcus aureus 

15 Escherichia coli 

16 Klebsiella pneumonie 

17 Enterococcus faecalis 

18 Pseudomonas aeruginosa 
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Popálení elektrickým proudem, 95%, 111. stupeň, 
příjem pacienta na příjmovém sále 

- pffloha 5-



Obnažení hlubokých struktur po odstranění nekrotické části 
( po poleptání chemikálií ) 

- pflloha 6-



Uvolňující nářezy, 58% popálení 111. stupně 
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Avulze 

• prfloha 8. 



Odběr kůže pied autotransplantací 
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Autotransplantace v rozsahu 5% , po popálení 111. stupně 
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"Pravidlo devíti"- celkový tělesný povrch je rozdělen do oblastí, 
které reprezentují 9% nebo násobek devíti z celého tělesného 

povrchu. · 
Plocha ruky se sevřenými prsty odpovídá 1% celkového 

tělesného povrchu. · 
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Polohování horních a dolních končetin k prevenci otoků a vzniku 
flexních kontraktur kloubů loketních a kolenních 

- prfloha 12-



Prevence addukční kontraktury v kyčelních a ramenních 
kloubech 
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Staphylococcus aureus 
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Escherichia coli 
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Klebsiella pneumoniae 
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Enterococcus faecalis 

• pffloha 17 -



Pseudomonas aeruginosa 
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