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Popáleniny  

 

Brož Ludomír(1), Tokarik Monika(1), Šturma Jan (2) 

(1)3. LF UK Praha , Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

(2) 3. LF UK Praha , Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady 

 

Úvod:  

Nebezpečí termického poranění poznalo lidstvo současně s objevením rozdělávání ohně. První 

popis léčení popálenin nalézáme v papyrech Eberse a Smitha spadajících do 15. – 16. století 

př.n.l. Popisují užití bizarních substancí k léčení popálenin včetně zvířecího trusu. Podobné 

látky popisuje i Plinius Starší (zemřel při výbuchu Vesuvu v Pompejích v r. 79.n.l.). Ještě Mistr 

Křišťan z Prachatic (1366 -1439) uvádí ve svých Lékařských knížkách řadu receptů proti 

spálení, např.:… Vezmi lejno ovčí a mouku ječnou a list vysokého slézu anebo od lilium anebo 

jitrocelový, ztluc to dobře a pak rozpusť másla neslaného na rendlíku s dřevními věcmi. To vše 

pak vydav skrze šat a maž se, kdež jest spálenina …Tyto recepty jsou aplikovány na ..spálení 

oukropem, anebo vohněm, a koho také hrom opálí, a také kdo by byl zmučen. A opět kdož se 

spálí v kterýkoliv oud buďto uhlím nebožto oukropem… 

První soustavný popis popálenin nalézáme v knize. G.F. Hildana z roku 1607 De 

Combustionibus ( O popáleninách) který rozdělil popáleniny podle vzhledu a hloubky. 

Dupuytrene (1828) popsal důležitost objemové náhrady u popálených, Buhlovi (1854) byla 

nápadná shoda hemokoncentrace u nemocných cholerou s hemokoncentrací o popálených. 

1883 popisuje Sydney Ringer složení kompozitního solného roztoku (Ringerův roztok), který 

záhy pediatr Hartmann obohacuje o laktát (Ringer laktát, Hartmannův roztok). V roce 1915 je 

syntetizována želatina, v roce 1940 je izolován albumin (E.Cohn), který je v r. 1941 poprvé 

užit u polytraumatizovaného pacienta (D.B. Kendrick) a v r. 1942 úspěšně použit u sedmi 

popálených vojáků v Pearl Harbor (I.S. Ravdin). V r. 1947 je syntetizován dextran a v r. 1974 

zavedeny do klinické praxe škroby. 

Léčení rozsáhle popálených infusemi solných roztoků popsali Italové Tomasoli a Parascandolo 

(1897, 1901). F. Underhill (1921) zhodnotil efektivitu podání solných roztoků na souboru 

dvaceti rozsáhle popálených při požáru Rialto Theatre v New Haven a charakterizoval 

popáleninový šok jako masivní přesun ve vodním a elektrolytovém hospodářství. Cope a 

Moore potvrdili v r. 1942 přesuny ve vodním a elektrolytovém hospodářství a prokázali, že 

porucha kapilární permeability se netýká pouze oblastí pod popálenou plochou, ale celého 
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organismu. Že se tedy jedná o generalizovanou poruchu kapilární permeability. Navrhli první 

formuli, která odvozovala velikost objemové náhrady (tehdy koloidy) od váhy pacienta. V r. 

1952 navrhl Evans další formuli, která vztahovala potřebný objem náhradních tekutin 

k procentu popálené plochy. V r. 1953 modifikoval tuto formuji Brooke s doporučením 

kombinovaného užití koloidů a krystaloidů. Postupně byly krystaloidy upřednostňovány až k 

současné Parklandské formuli, která doporučuje pro prvních 24 hodin pouze užití krystaloidů.   

Odedávna soupeřily v léčení rozsáhlých popálenin dvě techniky. Otevřená x zavřená. Otevřená 

metoda léčení se opírala o zavedení antimikrobiálních substancí. V r. 1965 zavedl Moyer 0,5% 

roztok silvernitrátu, následně Moncrief zavedl mafenid (Sulfamylon) a Fox (1969) sulfadiazin. 

Lokálně je v současné době užívána i řada dalších antimikrobiálních substancí. 

Od r. 1870, kdy G. Pollock provedl první přenos kůže prodělala chirurgická péče o popálenou 

plochu bouřlivý rozvoj. V r. 1970 zavedla Janžekovič metodu tangenciální excise. Cílem 

chirurgického přístupu k léčení popálenin se stalo časné odstranění nekrotické tkáně a co 

nejrychlejší uzávěr ranné plochy. Tam, kde není možno definitivně uzavřít rannou plochu 

autotransplantátem byly používány dočasné kryty ať allogení (kadaverosní) nebo xenogenní 

(např. prasečí kůže). Současnou alternativou původně užívaných  xenotransplantátů z prasečí 

kůže je např. acelulární xenodermis (Xe-Derma ®) nebo bovinní kolagen se silikonem 

(Integra®). Tyto kryty jsou následně přikryty autotransplantátem nebo kultivovanými 

autologními keratinocyty. 

  

Epidemiologie  

Statistiky o výskytu popáleninového traumatu v ČR existují pouze dílčí ze zdrojů Ústavu 

zdravotnických informací a  statistiky (ÚZIS) nebo komerčních pojišťoven v rámci úrazového 

pojištění, kde však splývají s dalšími traumaty. Podle statistiky České pojišťovny v rámci 

úrazového pojištění (týká se tedy pouze komerčně pojištěných pacientů) jsou popáleniny, 

omrzliny a poleptání čtvrtým nejčastějším úrazem (za řeznými a tržnými ranami, distorzí 

hlezna a distorzí kolenního kloubu). Na jejich četnost však lze usuzovat ze statistik 

zahraničních. V průřezu vypovídají o tom, že pro termické poškození je léčeno přibližně 1% 

populace ročně, z toho 97% je léčeno ambulantně a  3% jsou hospitalizována. Např. dle údajů 

ÚZIS z r. 2006 bylo pro popálení a poleptání v ČR hospitalizováno 3 623 pacientů, z toho 61 

zemřelo. Alarmujícím faktem je, že z celkového počtu popálených je 40% dětí. Z hlediska 

příčin zaujímá prví místo horká tekutina nebo pára (61%), 24% tvoří ožehnutí plamenem, 

elektrotrauma je příčinou poranění u 3,4% popálených a 3,9% tvoří chemické trauma.  
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Na Klinice popáleninové medicíny v Praze je  každý rok ošetřeno přibližně  2000 pacientů, 

z toho 2/3 ambulatně. Podíl dospělých a pediatrických pacientů je přibližně v poměru  1,5-2:1.  

Příčiny a mechanizmy jsou odlišné v různých zemích podle vyspělosti životní úrovně, ale i 

podle věkových kategorií a pohlaví. U batolat a mladších dětí  převládají opařeniny (tvoří až 95 

%), stejně jakou žen. U starších dětí  a  mužů dominují spíše úrazy plamenem, popřípadě 

elektrotraumata. V dospělosti převládají průmyslové a dopravní úrazy. Velmi častým 

mechanizmem je vznícení oděvu nasáklého hořlavinou při kouření, nedodržování 

bezpečnostních opatření, závažnou roli hraje i abusus alkoholu a dalších návykových látek. 

Tento typ úrazu někdy volí psychiatricky léčení pacienti se sebevražednými tendencemi a se 

sklony k sebepoškozování.  Poruchy osobnosti a deprese bývají příčinou, ale také častým 

důsledkem termického úrazu. Velmi často se po prodělaném rozsáhlém popáleninovém  úrazu 

může rozvinout posttraumatická stresová porucha.  

Děti navíc mohou být terčem týrání ( syndrom týraného dítěte - syndrom CAN (Child Abuse 

and Neglect)).  

 

Faktory určující závažnost popáleninového traumatu: 

* mechanismus úrazu 

* rozsah poranění 

* hloubka poranění 

* lokalizace poranění 

* věk poraněného 

* komplikující onemocnění 

 

Mechanismus úrazu 

 plamen (ožehnutí) 

 horké solidní předměty (kontaktní popáleniny) 

 tekutiny a páry (opaření) 

 hořící plyny ( BLEVE – boiling liquid expanding vapors explosion – např. hořící 

páry propanbutanu) 

 nízká teplota (omrzliny) 

 elektrický proud (elektrotrauma) 

 účinky chemikálií (poleptání) 

 ionizující záření (kožní radiační poranění – CRI – Cutaneous Radiation Injury) 
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Z hlediska mechanismu úrazu hraje roli i místo úrazu zejména u explozí. Důležitým údajem 

je, zda-li k explozi a následnému poranění došlo v otevřeném či uzavřeném prostoru. Exploze 

v uzavřeném prostoru jsou zatíženy vedle popálení i možným účinkem prudkého nárůstu tlaku 

a poškozením plicním v rámci blast syndromu. Druhým závažným dopadem popálení 

v uzavřeném prostoru může být i hromadění toxických produktů nedokonalého spalování (oxid 

uhelnatý, kyanovodík) a tedy celkové intoxikace nebo inhalace dráždivých látek s inhalačním 

poškozením dráždivými látkami.  

První tři kategorie, tedy poranění způsobená vysokou tepelnou energií tvoří dohromady 

termický úraz v užším slova smyslu, tedy popáleninu. Zbývající mechanismy jsou specifickými 

nosologickými jednotkami, které však také náleží do péče popáleninových center.  

 

Rozsah a hloubka poranění 

 

Klasifikace popálenin podle věku, rozsahu a hloubky popálené plochy 

A) Středně těžké popáleniny 

                  VĚK                                 ROZSAH 

               do 15 let                                  5% 

               dospělí                                20%  povrchní stupeň 

                                                         10%  hluboký stupeň 

B) Těžké popáleniny 

                        VĚK                                 ROZSAH 

                        0 - 2                                      5% 

                        3 - 10                                  10% 

                      11 - 15                                15% 

                      dospělí                                 30% 

nebo rozsah menší + lokalizace obličej, krk, ruce, nohy perineum, genitál 

C) Kritické popáleniny 

                       VĚK                                 ROZSAH 

                       0 - 2                                     15% 

                       3 - 10                                   20% 

                     11 - 15                                   30% 
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  dospělí                                 40% 

 

nebo rozsah menší + lokalizace v obličeji, na krku, inhalační trauma, průchod elektrického 

proudu, komplikace. 

 

Do specializovaných  popáleninových center mají být směrováni všichni pacienti zasažení 

elektrickým proudem či radiačním zářením, dále dospělí pacienti s rozsahem popálenin I. 

stupně > 50 %, II. stupně > 20 %, III. stupně > 5 %, pacienti s popáleninami obličeje, 

dýchacích cest, rukou, nohou, genitálu a po stabilizaci stavu  popálení pacienti  

polytraumatizovaní či polymorbidní. Dále na specializované popáleninové pracoviště patří děti 

ve věku 0 – 2 roky při rozsahu popálenin > 5 % I. – II. stupně, děti ve věku 2 – 8 let  při 

rozsahu II. stupně > 10 % a zranění dětí III. stupně jakéhokoliv rozsahu.  

Za kritické jsou považovány popáleniny s rozsahem u dětí do dvou let nad 15 %, od 2 – 10  let 

nad 20 %, u pacientů od 10 do 15 let nad 30 % a u dospělých nad 40 %. 

Činnost popáleninových center V České republice upravuje věstník MZ ČR částka 6 z  roku 

2008 (Traumatologická péče v ČR). V souladu s tímto věstníkem existují v ČR 3 popáleninová 

centra, Klinika popáleninové medicíny v Praze, Centrum popálenin a plastické chirurgie 

v Brně a Popáleninové centrum v Ostravě.  

 

Rozsah poranění 

Rozsah postižení je s ohledem na věk zraněného z hlediska zahájení protišokové léčby a 

z hlediska třídění raněných nejdůležitějším faktorem. Při orientačním určování rozsahu lze 

použít palmární plochu ruky s prsty, která představuje přibližně  1 % celkového tělesného 

povrchu ( TBSA – Total Body Surface Area) nebo Lund-Browderovu tabulku s užitím tzv. 

pravidla devíti (obr. 2). Popálení více než 15 % TBSA u dospělých vyžaduje protišoková 

opaření. 
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Obr. 2 – Lund-Browderův diagram pro dospělé a děti                                      

 

Hloubka poranění 

Snesitelná kontaktní teplota je 43,5 
o 
C, při vyšších teplotách dochází v kůži zpočátku ke 

změnám reverzibilním. Expozice kontaktní teplotě nad 44 
o 
C nesmí trvat déle než 6 hodin. Při 

poškození teplotou nad 55 
o 
C nastávají změny ireverzibilní v celé tloušťce kůže. K denaturaci  

bílkovin pak dochází při teplotě 60 
o 
C. Při kontaktní teplotě 70 

o 
C stačí 2 sekundy k vytvoření 

hluboké popáleniny. Tepelné poranění kůže má 3 zóny – centrální zónu koagulace, zónu 

městnání a zónu hyperémie. Hloubka popálení je přímo úměrná intenzitě a délce expozice 

termické noxy.  

Při rozlišování hloubky postižení kožního krytu rozlišujeme 3 stupně. I. stupeň je 

charakterizován zarudnutím, bez porušení kožního krytu. II. stupeň dělíme na IIa stupeň  

povrchní , kdy je zachován kapilární návrat, spodina je vlhká, někdy krytá bulami, bolestivá. 

Při II.b stupni je spodina bělavá s drobnými petechiemi a obleněným kapilárním návratem, 

bolestivost klesá, jedná se o hlubší postižení s přechodem do dermis. Tento hlubší stupeň má 

tendenci konvertovat do III. stupně, kdy je dermis poškozena v celé své tloušťce, včetně 

kožních adnex, v tomto případě je spodina bílá, nebo mapovitě či tečkovitě hnědá až černá, 

vyschlá, nebolestivá. Pro zjednodušení se někdy užívá dělení na povrchní postižení (I.-

II.a..stupeň), kdy dochází ke spontánnímu zhojení  a hluboké ( IIb - III. stupeň), které znamená 

ztrátu kůže v celé tloušťce , event. i devitalizaci svaloviny a kostí (Hluboká popálenina 

postihující i podkožní struktury je někdy označována za IV. stupeň - zuhelnatění). Definitivní 

rozhodnutí o hloubce popáleniny nelze někdy učinit bezprostředně po úrazu. V závislosti na 

včasnosti, efektivitě a kvalitě primárního ošetření a účinnosti resuscitačních opatření se může 

hloubka postižení měnit. Léčba hlubokých popálenin vyžaduje aktivní chirurgický přístup. 

Určení hloubky popálení je důležité z hlediska chirurgických výkonů a určuje délku morbidity. 

Za těžké popáleniny z hlediska závažnosti považujeme u dospělých rozsah povrchních 

popálenin nad 30 % a hlubokých nad 10 %.  

 

Lokalizace poranění 

Lokalizace poranění spoluurčuje závažnost popáleninového traumatu, nutnost hospitalizace, 

popřípadě transport na specializované popáleninové pracoviště. Nejzávažnější lokalizacemi 
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nejen z hlediska kosmetického a funkčního, ale i z hlediska možné bakteriální kontaminace 

jsou obličej, krk, ruce, plosky nohou, perineum a genitál. Velmi závažné jsou cirkulární 

hluboké popáleniny krku, které mohou komprimovat jugulární žíly a vést k syndromu horní 

duté žíly s intrakraniální venostázou a následnou ischemizací mozku. Zvláštní pozornosti si 

zaslouží hluboké cirkulární popáleniny krku u malých dětí. U nich nejsou ještě tracheální 

prstence pevné a mohou být zaškrceny strangulačním tlakem cirkulární koagulační nekrózy 

s následnou neprůchodností horních cest dýchacích a závažným dušením. Časné provedení 

uvolňujících nářezů je v této situaci život zachraňujícím výkonem (Obr.č. X – cirkulární 

popálenina krku). Cirkulární popáleniny hrudníku a břicha mohou mít ze stejného důvodu 

neblahý vliv na ventilaci. Obyčejně provedení uvolňujících nářezů není tak urgentní, jako u 

výše uvedených dětských cirkulárních popálenin krku. (Obr. Č. X – Cirkulární popáleniny 

hrudníku) Nutno však připomenout, že i povrchní popáleniny (I. – II a) mohou mít významný 

vliv na ventilaci v důsledku bolestivých dechových exkurzí. V těchto případech však obyčejně 

vystačíme s účinnou analgézií. 

Cirkulární popáleniny končetin mohou, spolu s kompartment syndromem, výrazně omezit  

prokrvení končetiny a být příčinou ischemického ztrátového poranění. Proto jsou hluboké 

cirkulární popáleniny končetin indikací k uvolňujícím nářezům. Další velmi závažnou, někdy 

kritickou lokalitou je popálení dýchacích cest, tzv. inhalační trauma.  

 

Věk poraněného 

Věk, jak vyplývá z hodnocení závažnosti traumatu a prognostických schémat, hraje důležitou 

roli. Jde zejména o hraniční věkové skupiny, tedy malé děti (do batolecího věku) a senioři (>70 

let). Je to dáno jednak fyziologickými rozdíly obou věkových skupin oproti dospělé populaci a 

u seniorů navíc častou a někdy početnou komorbiditou. Obě věkové skupiny se liší od 

dospělých citlivostí na nedostatek tekutin, zvláště u seniorů je hypohydratace častá a oběhové 

důsledky úniku tekutin z cévního řečiště rychlé a vážné. Naopak neuvážená hyperhydratace 

v rámci objemové náhrady může způsobit vážné oběhové poruchy. U dětí je to také jiný poměr 

mezi tělesnou hmotností a velikostí tělesného povrchu. Proto i posuzování rozsahu popálenin je 

dáno poněkud odlišným nomogramem (viz obr. 2) oproti dospělým. Také pohybová 

koordinace je u obou těchto věkových kategorií nedokonalá, i když u každé kategorie z jiného 

důvodu. Omezená možnost aktivně opustit místo nehody (specielně domácí požáry) z důvodu 

omezené pohyblivosti může být příčinou rozsáhlých popálenin nebo komplikací (inhalační 

intoxikace). U dětí hraje roli i tenká pokožka, která snadno podlehne termickému inzultu. 
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Komplikující onemocnění 

Komorbidita u termického poranění je významným faktorem zhoršujícím prognózu zraněného. 

Zejména vyšší věkové kategorie jsou zatíženy komplikujícími onemocněními. Často se 

setkáváme s ischemickou chorobou srdeční ve všech jejích formách, systémovou arteriální 

hypertenzí a chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální. Zvláště nepříznivý vliv na 

průběh popáleninové nemoci a zejména na hojení má diabetes mellitus. 

U malých dětí převažují respirační infekty. Řada dětí utrpí opařeniny horkým čajem právě při 

domácím léčení respiračního infektu. Druhým častým komplikujícím onemocněním dětí je 

alergie se všemi svými projevy od kožních až po respirační.  

 

Časové rozdělení popáleninové nemoci 

Zejména z didaktických důvodů se průběh popáleninové nemoci dělí do tří časových období. 

 

1. Období šokové (neodkladné) – začíná úrazovým dějem na místě nehody a končí stabilizací 

kapilární membrány a ukončením úniku plasmy do intersticiálního prostoru. Je vyplněno 

zejména objemovou náhradou a stabilizací základních životních funkcí, z chirurgického 

hlediska primárním ošetřením popálených ploch a zabránění komplikacím (uvolňující nářezy, 

prevence tetanu). Toto období trvá při správně vedené léčbě obyčejně 24 – 48 hodin, někdy 72 

hodin nebo i více. 

2. Období neodkladné – začíná mobilizací retinované tekutiny a obnovou diurézy – diuretická 

fáze. Toto období je ukončeno definitivním uzávěrem ranných ploch (tedy dokončením 

autotransplantací). Trvá obyčejně týdny, u rozsáhlých popálenin i měsíce. Je vyplněno 

opakovanými chirurgickými intervencemi (nekrektomie, dočasné krytí, autotransplantace) a 

kontinuální komplexní resuscitační péčí. 

3. Období rekonstrukce a rekonvalescence – začíná definitivním chirurgickým uzávěrem 

ranných ploch  končí úplnou anatomickou, funkční, kosmetickou, ale i sociální reparací 

následků popáleninového traumatu. Z vyjmenovaných kritérií vyplývá, že tato fáze trvá 

měsíce, může však trvat i roky, u rozsáhlých dekonfigurujících poranění dokonce doživotně.  

 

Patofyziologie popáleninového šoku 

Původní klasifikace popáleninového šoku jako klasického hypovolemického šoku byla ve 

světle současných poznatků pozměněna.  Generalizovaná porucha kapilární permeability 

s únikem plasmy do intersticia byla doplněna dopadem vyplavením vasoaktivních látek 

s vasodilatačním účinkem a následným možným periferním cévním selháním (obviňováno je 
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zejména vyplavení Il 6 (interleukinu 6), navíc potencovaným  kardiodepresí z vyplaveného 

TNF alfa. Popáleninový šok je tedy proces komplexní povahy, u kterého jako vyvolávající 

stresor dominuje složka hypovolemická, ale uplatňuje se i složka distribuční a kardiogenní. 

Iniciálním stresorem je ovšem i složka algická a psychogenní, vzhledem k algicky a emotivně 

vypjaté situaci spojené s okolnostmi termického úrazu. Jedná se o vystupňovanou formu 

poplachové adrenergní a zánětlivé reakce organismu.  Bezprostředně po úraze se rozvíjí po 

metabolické stránce fáze hypodynamická (ebb- odliv), která je vystřídána během 24-36 hodin 

fází hyperdynamickou (flow-příliv) se stresovým hypermetabolizmem až excesívním 

katabolizmem. Dochází k aktivaci hypotalamo-hypofyzo-sympato-adrenální osy. Mezi 

katabolické stresové hormony  patří především katecholaminy, adrenokortikotropní hormon, 

kortizol a glukagon. Dále se aktivují leukocyty a endotelie  s uvolněním jejich mediátorů, 

dochází k aktivaci systému komplementu, plazmatického a fibrinolytického systému, kallikrein 

– kininového systému,  kaskády kyseliny arachidonové, v neposlední řadě renin – 

angiotenzinového systému. Následují enormní přesuny a ztráty tekutin z intravaskulárního 

prostoru  převážně do intersticia na podkladě generalizované zvýšené permeability  kapilár,  

rozvíjí se těžká hypovolémie, hypoproteinémie, hemokoncentrace. Tím se prohlubuje tkáňová 

hypoxie.   

Včasná analgézie a náhrada tekutin  je zásadním léčebným opatřením v časné fázi 

popáleninového šoku.  

Na distribuci tekutiny mezi intravaskulárním a extravaskulárním  prostorem se podílejí 

Starlingovy síly, tedy rozdíly mezi hydrostatickými tlaky v intravaskulárním a intersticiálním 

prostoru a také osmotické  a onkotické gradienty.  Rozvíjí se intersticiální generalizovaný 

edém, který postihuje při popáleninách nad 20 % TBSA i termickým úrazem nepostižené 

oblasti. Prohlubuje se kapilární stagnace na podkladě  prekapilární vazodilatace a postkapilární 

vazokonstrikce, dochází k obstrukci lymfatických cest. Zvýšená aktivace a agregace destiček 

vede k mikrotrombotizaci, zvyšuje se viskozita krve. Komplexní porucha  mikrocirkulace na 

podkladě tvorby mikrotrombů, při  zhoršených rheologických vlastnostech krve, blokádě 

lymfatik  a intersticiálním edému při zvýšené permeabilitě a „capillary leak“ syndromu vede ke 

snížení dodávky kyslíku tkáním. Na podkladě generalizovaného poklesu membránového 

potenciálu dochází k poruše buněčných membrán s následným vstupem sodíku a vody 

z intersticia do buněk a rozvojem buněčného edému. Rychlost ztráty tekutin činí až 4 ml/kg 

t.hm./h, s maximem mezi 8. – 12. poúrazovou hodinou s trváním až 48 hodin. Pokles tekutin 

v jednotlivých kompartmentech činí až 10 % objemu. V rámci objemové resuscitace, která je 

zásadním opatřením v průběhu popáleninového šoku a jejímž smyslem je udržení 



 10 

intravaskulární náplně, dojde ke vzestupu celkové tělesné vody až o 20 %,  a to především na 

vrub intersticiální a intracelulární tekutiny a tekutiny v preformovaných prostorech.  

Chlazení ploch, ztráty tepla vedením, sáláním, odpařováním, popáleninový (případně 

hemoragický v rámci polytraumatu) šok, vysokoobjemová resuscitace roztoky o pokojové 

teplotě vede k diluční a konzumpční koagulopatii, na které se podílí i absolutní deficit 

plazmatických koagulačních faktorů. Iniciálně však, stejně jako jiní traumatizovaní pacienti, 

imobilizovaní, rozsáhle popálení pacienti, spíše inklinují k hyperkoagulaci. Do rutinní 

profylaxe u těchto pacientů patří prevence tromboembolických  komplikací, preferenčně 

LMWH.  

 

 

Chemické popáleniny jsou méně časté a tvoří přibližně 1 %. Rozlišujeme koagulační,suchou  

nekrózu, která vzniká při poleptání kyselinami , k neutralizaci lze použít 4,2 % 

hydrogenuhličitan sodný. Dále kolikvační, vlhkou nekrózu při poleptání louhy, k neutralizaci 

lze použít borovou vodu (3 % roztok kyseliny borité). Univerzálně se doporučuje oplachování 

vodou. Úrazy elektrickým proudem činí přibližně 4 % všech termických úrazů. Jsou způsobeny 

jednak průchodem elektrického proudu, kdy největší odpor kladou kosti, sestupně svaly a cévy 

s nervy. V místě vstupu a výstupu nacházíme kožní nekrózu. Je třeba však počítat s rozsáhlou 

devastací hlubokých struktur, vzniklou průchodem proudu. Dále elektrotrauma může vzniknout 

sekundárním ožehnutím nebo může vzniknout elektrickým obloukem či bleskem, kdy 

kontaktní teplota dosahuje několika tisíc stupňů Celsia. 

 

 

Obr. 1 – rozsáhlý termický úraz    

 

 

Základní opatření na místě nehody: 
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 Bezpečnost zachránců (zajištění místa nehody, sebeochrana, sebekontrola, odpojení  

zdroje elektrické energie, uhašení, vyproštění) 

 Zajištění základních životních funkcí 

 Zajištění žilního přístupu 

 Zavedení analgezie 

 Zahájení objemové náhrady 

 Chlazení 

 Transport 

 

 

Bezpečnost záchranného týmu 

Základním kritériem pro poskytování první pomoci je zajištění bezpečnosti zachránců na místě 

nehody (dopravní nehody, požáry, výbuchy intoxikace oxidem uhelnatým, elektrotraumata, 

radiační havárie). Zvláště v těchto situacích je nutno ponechat technická opatření jako je 

vypnutí elektrického zdroje, hašení, dekontaminaci nebo vyprošťování kvalifikovaným 

profesionálům aktivovaným v rámci integrovaného záchranného systému. 

 

Zajištění základních životních funkcí 

Prvním zdravotnickým záchranným opatřením je zajištění základních životních funkcí 

(dýchání, krevní oběh) tedy aplikace neodkladné (BTLS – basic trauma life support) případně 

pokračující (ATLS – advanced trauma life support). Mezi opatřeními k zajištění dýchání má 

základní význam obnovení a udržení průchodnosti cest dýchacích. Pomůcek v současné době 

existuje celá řada, za nejspolehlivější je však stále považována tracheální intubace tracheální 

rourkou s těsnící manžetou. Použití suxametonia (succinylcholinjodid v dávce 1mg/kg//thm.) 

zajišťuje optimální intubační podmínky s rychlým nástupem i odezněním účinku. 

Bezprostředně po úrazu se neblahého hyperkalemického účinku suxametonia netřeba obávat. 

Tracheální intubace u popálenin obličeje a krku může být technicky velmi obtížná a patří do 

rukou zkušeného lékaře. Podání svalového relaxans bez jistoty zvládnutí navozené apnoe může 

mít tragické následky. Za těchto okolností je možné zvolit některou z alternativních 

supralaryngeálních pomůcek (laryngální maska, kombirourka, supralaryngeální vzduchovod). 

Použití videoasistované orotracheální intubace či fibrolaryngoskopie bez dostatečného 

předchozího nácviku ve standardních podmínkách nelze doporučit. Zejména u popálenin 

obličeje a cirkulárních popálenin krku je však třeba zavést tracheální rourku co nejdříve, 

protože anatomické podmínky se mohou s rychle se rozvíjejícím otokem výrazně a nepříznivě 

změnit (zejména při předpokladu déle trvajícího transportu). 

Následné podání zvlhčeného kyslíku v nadbytku, nejčastěji při zavedené umělé plicní ventilaci, 

je základním předpokladem oxygenace a efektivního odvětrání kysličníku uhličitého při 
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vědomí faktu, že je třeba užít co nejnižší podíl kyslíku ve vdechované směsi, který je schopen 

udržen dostatečnou saturaci hemoglobinu kyslíkem.  

 

Žilní přístup 

Druhým základním zdravotnickým opatřením na místě nehody je zavedení žilního přístupu, 

který bude sloužit k aplikaci léčiv a náhradních roztoků. Preferován je primárně periferní žilní 

katetr (PŽK) s dostatečným průsvitem mimo popálenou plochu. Často je však u neklidných 

zraněných a zvláště u dětí obtížné periferní žilní přístup získat. Za těchto okolností je možno 

využít nitrosvalově podaného ketaminu jak k analgézii tak k celkovému zklidnění pacienta a 

následné kanylaci. Při nemožnosti zavedení PŽK je první alternativou získání intraoseálního 

žilního přístupu (nejčastěji tuberositas tibiae). Zavedení centrálního žilního katetru cestou 

podklíčkové žíly není na místě nehody a zvláště u uměle ventilovaného pacienta doporučováno 

pro možnost život ohrožujícího přetlakového pneumotoraxu. Za těchto okolností je volba 

přístupu přes vnitřní jugulární žílu vhodnější. Jistě však patří do rukou zkušeného lékaře. 

Alternativní volbou je přístup do dolní duté žíly cestou stehenní žíly. 

Žilní přístup bude zejména sloužit  dvěma klíčovým účelům. 

 

Iniciální analgezie nebo analgosedace. 

Bolest je nejmocnějším iniciálním spouštěčem poplachové reakce a je třeba ji účinně a rychle 

tlumit. Při cirkulárních popáleninách hrudníku a břicha může mít navíc bolest způsobená 

dechovými exkursemi zásadní neblahý vliv na efektivitu ventilace. Proto zavedení 

analgosedace má zásadní význam. Platí, že je lépe pro zraněného zavést účinnou analgosedaci 

za cenu útlumu dýchání a nutnosti umělé plicní ventilace než ho vystavit bolestivému strádání, 

zvláště při předpokladu delšího transportu.   

 

Zahájení objemové náhrady 

Únik plasmy do intersticia a  rychlý nástup hypovolémie je důvodem zahájení oběhové 

resuscitace již na místě nehody. Druhým nejvýznamnějším stresorem na místě nehody je 

hypovolémie. K největším a nejrychlejším ztrátám objemu dochází během prvních 8 – 12 

hodin. Orientační zhodnocení rozsahu popáleniny, hmotnosti pacienta spolu s mechanismem 

úrazu (elektrotrauma, inhalační trauma) bude vodítkem k odhadu potřebného náhradního 

objemu a časovému rozvržení objemové náhrady.  

 

Chlazení 
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Místní šetrné chlazení popálených ploch má význam primárně analgetický, příznivě ovlivňuje 

rozvoj místního otoku a odvodem tepla brání prohlubování termického poškození kožního 

krytu. Nesmí však být příčinou celkového podchlazení. Obecně platí zásada „cool the burn, 

warm the patient !!“ (chlaď popáleninu, ohřívej pacienta!). Tedy: „ chlaď lokálně popálenou 

plochu, zabraň celkovým ztrátám tepla a podávej ohřáté náhradní roztoky !!“. 

V současné době je lokální chlazení popálených ploch vyhrazeno pro akrální části končetin 

(zejména ruce), hlavu a krk. Celková chlazená plocha (užíváme chlazení do 8°C) by neměla 

přesáhnout 20% TBSA. Zejména je třeba opatrnosti u dětí, kde by chlazení mělo být 

kontrolováno monitorací teploty tělesného jádra. 

 

Transport 

Transport rozsáhle popáleného pacienta z místa nehody do místa primárního nebo definitivního 

ošetření je nutné za standardních podmínek zásadně realizovat formou zajištěného převozu za 

kontinuální intenzivní či resuscitační péče. Jakákoliv improvizace při transportu může výrazně 

zhoršit prognózu zraněného. Pro transport je nutno zajistit žilní přístup, zavést analgézii a 

objemovou náhradu a pečovat o adekvátní ventilaci a oxygenaci. Preferováno je primární 

směrování pacienta na místo definitivního ošetření, tedy do popáleninového centra. Pokud se 

nedaří stabilizovat základní životní funkce na místě nehody (neschopnost zajistit průchodnost 

cest dýchacích, komplikující krvácení, oběhová nestabilita, polytraumatismus apod.) má být 

zraněný směrován do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno jeho základní 

životní funkce stabilizovat (obyčejně nejbližší traumacentrum nebo nemocnice disponující 

chirurgickou péčí a lůžkovým resuscitačním oddělením) – primární převoz. Po stabilizaci 

základních životních funkcí má být pacient formou sekundárního zajištěného převozu 

směrován do popáleninového centra k definitivní péči. Pokud možno, mělo by být místa 

definitivního ošetření (popáleninového centra) dosaženo do 6 hodin od úrazu. Rozhodnutí zda-

li pacienta, který utrpěl rozsáhlé popálení v rámci polytraumatismu směrovat do traumacentra 

či popáleninového centra je na rozvaze ošetřujícího lékaře na místě nehody případně jeho 

domluvy s přijímajícím centrem. Traumacentrum nebo popáleninové centrum je však ze 

zákona (zákon  o zdravotnické záchranné službě) povinno zraněného přijmout a na základě 

vzájemné dohody pacienta definitivně hospitalizovat. Situaci usnadňuje fakt, že všechna česká 

popáleninová centra mají zázemí traumacentra což však naopak nelze říci i o všech 

traumacentrech, které nemusí disponovat zázemím popáleninového centra. 

 

 



 14 

 

 

V bezprostředním stadiu po úrazu nemusí být hemodynamické a ventilační změny klinicky 

patrné, což může vést k podcenění úrazu a neadekvátnímu zajištění. Kromě vyproštění pacienta 

a přerušení působení termické noxy je nutné pacienta  zbavit bolesti, psychického a fyzického 

stresu.  Časté jsou stavy eretického šoku  s halucinacemi a  výrazným motorickým neklidem  

až agresivitou. Pacienty je nutno zajistit sedací, analgézií a zahájit intravenózní protišokovou 

terapii náhradními krystaloidními a koloidními  roztoky. Z analgetik nejčastěji aplikujeme 

opioid (morfin, fentanyl, sufentanil),  který kombinujeme se sedativy typu midazolam, 

propofol, ketamin. Dávky opioidů a sedativ titrujeme, aplikujeme frakcionovaně. Je nutné mít 

na paměti možnou  depresi dechového centra, hypotenzi a bradykardii. Pacient musí mít 

zajištěny volné dýchací cesty . Indikací k zajištění dýchacích cest orotracheální intubací je 

podezření na inhalační trauma (kromě subjektivních stesků , mechanizmu a lokalizace ploch 

v obličeji, tomu nasvědčuje i orientační laryngoskopické vyšetření s nálezem zduření , 

zarudnutí, popřípadě přítomnost puchýřů a sazí  v oblasti epiglotis), dále cirkulární popáleniny 

krku, poruchy vědomí, intoxikace, suspekce na aspiraci či jako prevence aspirace 

analgosedovaných pacientů během transportu. U pacientů s podezřením na inhalační trauma je 

některými autory doporučována jednorázová aplikace kortikosteroidů (např. methyprednisolon 

0,5 - 1,0 g)  optimálně do jedné hodiny od úrazu. 

Následná opatření po přijetí do lůžkové nemocniční péče: 

 Kontrola opatření zavedených v přednemocniční péči: 

- doplnění a upřesnění anamnézy (mechanismus úrazu, komplikující onemocnění) 

- kontrola zajištění a podpory základních životních funkcí 

- markery inhalačního poškození (bronchorrhoe, chrapot, spastické dýchání, 

vykašlávání karbonového sputa, spálené nosní ochlupení, popáleniny obličeje, krku, 

přední strany hrudníku) 

 Odběr biologického materiálu  -biochemie 

- toxikologie (oxid uhelnatý, kyanidy) 

- bakteriologie (popálené plochy, nosohltan) 

 zavedení žaludeční sondy – stresové oblenění peristaltiky gastrointestinálního traktu 

 zavedení permanentního močového katetru – k průběžnému sledování diurézy 

 prevence tetanu 

 prevence tromboembolické nemoci (preferenčně LMWH) 

 primární péče o popálené plochy  
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 kontrola zavedeného žilního přístupu  - analgezie 

   -objemová náhrada 

   - monitorace 

 

Objemová náhrada 

Včasná a přiměřená náhrada tekutin  je zásadním léčebným opatřením v časné (akutní) fázi 

popáleninového šoku. Formulí a schémat pro počáteční orientaci byla vypracována celá řada. 

Užívaly krystaloidy, koloidy, čerstvě zmraženou plasmu (ČZP) nebo albumin.  

 

Parklandská formule (Parkland Hospital, Dallas, Texas, USA), bere v úvahu tělesnou 

hmotnost zraněného a procento popáleného tělesného povrchu. Celkový objem je dán 

výpočtem 4 ml/kg thm./% TBSA. Prvních 24 hodin podává krystaloidy (Ringer-laktát) 

s průtokem korespondujícím rychlosti úniku plasmy z cévního řečiště. Až po stabilizaci 

kapilární stěny (druhých 24 hodin) přidává ČZP. 

Pro inhalační trauma nebo elektrotrauma je celkový vypočtený objem 1,5 – 2 x vyšší (6 – 8ml 

/ kg thm./ %TBSA 

Parklandská formule:  

užívá Ringer laktát (Hartmannův roztok) 

prvních 24 hodin: 

4 ml/kg thm/% TBSA 

(6 - 8 ml/kg/% TBSA u popálení elektrickým proudem)  

timing: 

prvních 8 hodin:  2 ml/kg/% TBSA 

dalších 16 hodin: 2 ml/kg/% TBSA 

dalších 24 hodin: přidáno 0,3 - 0,5 ml/kg/% TBSA plasmy 

!!!  KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ !!! 

U extenzivních popálenin je možno přidat 0,5 ml ČZP/kg thm./%TBSA. 

 

Brooke formule (Brook Army Medical Center, San Antonio, USA) se liší od Parklandské 

formule  celkovým vypočteným množstvím objemové náhrady (3 ml/kg thm.(%TBSA). 

U extenzivních popálenin je možno přidat 0,5 ml ČZP/kg thm./%TBSA. 

 

Mount Vernon formule (Mount Vernon Hospital, London, GB) vypočítává potřebný objem 

pro prvních 36 hodin, přičemž rozděluje období do šesti časových úseků. Zásadním rozdílem 
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vůči Parklandské formuli je užití 5% albuminu s dohrazením insenzibilních ztrát roztokem 

5% glukózy. 

Mount Vernon formule:  

užívá albumin 5% 

časové úseky: 4 - 4 - 4 - 6 - 6 - 12 

celkem 36 hodin 

v každém časovém úseku:  0,5 ml/kg/% TBSA 

insensibilní ztráty: 2 ml/kg/hod (G 5%) 

!!! KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ !!! 

 

Boston formule (Boston Shriners Burns Institute, Boston, USA) byla navržena pro 

objemovou náhradu u dětí. Objemově odpovídá Parklandské formuli (4 ml/kg thm), jako 

náhradové medium však užívá krystaloidy i ČZM v poměru 1:1. Timing podání kopíruje také 

Parklandskou formuli. 

Boston Shriners Burns Institute formule - děti 

2 ml/kg/% TBSA Ringer laktát 

2 ml/kg/% TBSA zmrazená čerstvá plasma 

timing: 

prvních 8 hod polovina 

dalších 16 hod polovina 

dalších 24 hod 1/2 množství z prvních 24 hodin ve stejném složení 

během prvních 24 hod NPO (žádný perorální příjem) 

hladina celkové bílkoviny (CB) udržována na 5 g% (50 g/l) 

po 48 hodinách:  1500 ml/m2 TBSA/24 hod  

!!!  KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ  !!! 

 

Obecně přijímaná náhradová formule je v současné době Parklandská formule pro dospělé a 

Bostonská formule pro děti. Nutno však zdůraznit, že náhradové formule mají hlavně 

didaktickou hodnotu zvláště z pohledu neočekávaně vysokého převedeného náhradního 

objemu. Vedle objemu je zdůrazňována konstantní rychlost podání tak, aby objemová náhrada 

sledovala rychlost úniku plasmy do intersticiálního prostoru. Nedostatečná objemová náhrada 

může mít stejně neblahé důsledky jako náhlá hyperhydratace, zvláště u hraničních věkových 

kategorií. Absence odpovědi na objemovou výzvu je indikací k invazivní monitoraci a 

zavedení farmakologické podpory krevního oběhu. 
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Řada prací porovnává účinnost objemové resuscitace krystaloidy versus koloidy. Neexistuje 

však zatím z pohledu medicíny založené na důkazech (EBM) jednoznačná přednost jedné 

skupiny nad druhou. Ve prospěch krystaloidů hovoří snadnější mobilizace tekutiny uniklé do 

intersticia a nepochybně i ekonomický faktor. V současné době panuje názor, že iniciálně 

tekutinovou resuscitaci vždy zahajujeme krystaloidy, dále aplikujeme kombinaci 

balancovaných krystaloidních roztoků a syntetických koloidů o střední molekulární 

hmotnosti, přibližně v poměru 2 : 1. Vysokoobjemová resuscitace krystaloidy má vliv na 

acidobazickou rovnováhu. Na acidobazickém  nálezu se podílejí protikladné vlivy, alkalizuje 

hypernatrémie , hypalbuminémie, hypokalémie,  acidifikuje hyperchloridémie, globální 

hypoxémie, uplatňuje se i renální acidóza v rámci MODS. 

Nejvýznamnějším a nejméně invazivním klinickým monitorovaným parametrem je hodinová 

diuréza, včetně osmolality moči. Uspokojivá hodnota se pohybuje mezi 0,5 -1,0 ml moči /kg 

thm./ hodinu. Dále monitorujeme tepovou a dechovou frekvenci, periferní a centrální tělesnou 

teplotu, saturaci hemoglobinu kyslíkem. Rozsáhle popálené pacienty zajišťujeme centrálním 

žilním a arteriálním katetrem, monitorujeme centrální žilní a střední  arteriální tlak, arteriální 

pulzovou křivku, popř. variace pulzového tlaku a tepového objemu. Za použití minimálně 

invazivní metody  - kontinuální monitorace hemodynamiky na podkladě transpulmonální 

diluce lithia monitorem  LIDCO Plus (Lithium Dilution Cardiac Output) lze v kontextu výše 

monitorovaných parametrů určit stupeň odpovědi pacienta na volumovou nálož. Tato metoda 

umožňuje na podkladě analýzy arteriální pulzové křivky a následném hodnocení variability 

pulzového tlaku, tlakové amplitudy a tepového objemu získat údaje o srdečním výdeji, 

dynamických parametrech preloadu, periferní cévní rezistenci  a event. periferní dodávce 

kyslíku do tkání. Takto objektivizované údaje o mikrocirkulaci mohou zabránit nevhodnému 

stupňování centralizace oběhu v průběhu popáleninového šoku s ohledem na perfúzi kůže, 

dále pomohou v rozvaze o indikaci vazopresorů v průběhu  protrahovaného popáleninového, 

popř. septického  šoku.   

 

Inhalační trauma 

Inhalační  trauma vzniká nejen důsledkem přímého tepelného účinku horkého plynu nebo páry,  

na sliznici dýchacích cest, ale především toxickým působením zplodin hoření.  

Suchý horký plyn se průchodem horními dýchacími cestami rychle ochlazuje a tepelné trauma 

zřídka zasáhne distální partie dýchacích cest. Obyčejně dojde k poškození sliznice dutiny nosní 

a ústní, laryngu a horní části trachey. Svou ochrannou roli někdy sehraje i reflexní 

laryngospasmus.  
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Horká pára má 4 000 x větší tepelnou kapacitu než suchý plyn a úměrně tomu přenáší i 

tepelnou energii, která se tímto inhalačním mechanismem může dostat až do distálnějších partií 

tracheobronchiálního stromu. Obyčejně však i v tomto případě výměnná plocha plicní 

(respirační bronchioly, alveoly) zůstává ušetřena.  

Specifickým, i když velmi raritním inhalačním postižením je vdechnutí hořícího plynu 

(BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapours Explosion). Teplota oblaku hořícího plynu 

(zemní plyn, propanbutan) při dopravních či průmyslových haváriích dosahuje až 3 000° C a 

poškození ať kožní či inhalační bývá smrtelné. (Tab. X) 

Valná většina toxických inhalačních postižení je způsobena produkty hoření. Při hoření za 

nedostatku kyslíku dochází k tvorbě oxidu uhelnatého, který je zodpovědný za systémovou 

intoxikaci postižených zejména při hoření v uzavřeném prostoru. Podobně vzniká při hoření 

hlavně umělých hmot kyanovodík. Oxid uhelnatý spolu s kyanovodíkem je hlavní příčinou 

systémových intoxikací spojených s bezvědomím již na místě nehody. Bezvědomí na místě 

nehody, které nelze jednoduše vysvětlit např. kraniotraumatem, je důvodně podezřené ze 

systémové intoxikace oxidem uhelnatým nebo kyanidem. Ohroženy jsou zejména osoby, které 

nemohou samy uzavřený prostor požáru opustit (imobilní senioři nebo malé děti).Tímto 

směrem je také nutno zacílit i časná terapeutická opatření. 

Oxid uhelnatý má až 210 x vyšší afinitu k hemoglobinu za vzniku karbonylhemoglobinu 

(COHb). Obsazení vazebných míst  hemoglobinu pro kyslík oxidem uhelnatým vede k závažné 

tkáňové hypoxii až anoxii, především myokardu a mozku. Lehká intoxikace vzniká při 10 % 

COHb, letální koncentrace je 60%. Zásadním léčebným opatřením je zajištění dostatečné 

ventilace 100% kyslíkem, která  urychlí disociaci  oxidu uhelnatého od hemoglobinu. Na 

zavedení hyperbaroxie panují rozdílné názory, řada pracovišť ji však doporučuje. Nejsou však 

zatím jednoznačné důkazy o tom, že aplikace hyperbaroxie zlepšuje neurologické výsledky 

otravy. 

Kyanid je nejzávažnější toxickou zplodinou vzniklou při hoření materiálů obvykle 

používaných při stavbě obytných domů. Emise oxidu uhelnatého a kyanovodíku byly zjištěny  

ve zplodinách hoření vlny, nylonu, syntetické gumy, melaminu a pěnového polyuretanu. 

Ukázalo se, že všechny tyto materiály uvolňují velké množství kyanovodíku, zvláště za 

podmínek pouhého doutnání (pyrolýzy) za nízké přítomnosti kyslíku. Ten se do organizmu 

vstřebává nejen plícemi, ale i sliznicemi a kůží. Mechanismus účinku je dán blokádou 

mitochondriálních cytochromoxidáz, jedná se tedy o blokádu buněčného dýchání. Transport 

kyslíku hemoglobinem není ovlivněn. Prvními příznaky otravy kyanovodíkem jsou únava, 

bolesti hlavy, hučení v uších a nevolnost. Otrava se začíná projevovat nejprve u tkání s 



 19 

vysokým nárokem na kyslík. U otrav vdechnutím se rozlišují příznaky podle míry intoxikace 

na superakutní, akutní a lehké. U superakutní otravy stačí několik vdechů a smrt nastává za 

několik minut za rychlé ztráty vědomí, křečovitého dýchání a pocitu silného sevření krku. 

Barva kůže je růžová. Dochází k rozšíření zornic a pocitu úzkosti. Příčinou smrti je porucha 

využití kyslíku na buněčné úrovni zejména v zóně regulace dýchací činnosti v mozku a v 

prodloužené míše. Lehké intoxikace se projevují  bolestmi hlavy, hrdla, ztíženým dýcháním až 

dušností a někdy i poruchami vidění. Nejen respirační a neurologické, ale i kardiovaskulární 

manifestace (asystolie, poruchy depolarizace, supraventrikulární a ventrikulární tachyarytmie) 

u pacientů s inhalačním traumatem mohou být projevem intoxikace kyanidem. Neodkladná 

aplikace antidota hydroxokobalaminu v preparátu Cyanokit® v dávce 7 g u subendokardiální a 

endokardiální ischémie nebo 4,5 g u arytmií, normalizuje ekg záznam.  

 

Kromě výše uvedených systémových nox vzniká při hoření velké množství dráždivých 

substancí, které po rozpuštění v tzv. „mokré“ slizniční vrstvě dávají vznik agresivním leptavým 

látkám, které přímo poškozují výstelku cest dýchacích. Mezi tyto látky patří např. aldehydy, 

akrolein, oxidy dusíku a síry, fosgen , chlorovodík a řada dalších. Saze o velikosti menší než 5 

mikrometrů mohou sloužit jako nosič, na který se uvedené látky váží a na nich jsou zanášeny 

do dýchacích cest. (Tab. č. X) 

Podezření na inhalační trauma podporují nepřímé známky: mechanismus úrazu (požár 

v uzavřeném prostoru, hoření umělých hmot), popáleniny, obličeje, krku, hrudníku, 

vykašlávání karbonového sputa, chrapot, spálené nosní ochlupení. Potvrzení inhalačního 

traumatu se v současné době opírá o časné bronchoskopické vyšetření, které ukáže zarudnutí či 

naopak výbledy sliznice dýchacích cest případně přítomnost sazí či vazkého karbonového 

sputa. Současně bronchoskopie splní i úkol terapeutický ve smyslu odsátí a toalety dýchacích 

cest. Dalším možným diagnostickým postupem je vyšetření pomocí aplikace radioaktivního 

133
Xenonu  nebo spirometrie. Obě tato vyšetření jsou však vázaná na přístrojové vybavení a 

navíc na spolupráci pacienta, což u rozsáhlých popálenin kombinovaných inhalačním 

traumatem je limitující. RTG známky inhalačního traumatu přicházejí příliš pozdě a výrazně se 

opožďují za klinickým nebo bronchoskopickým nálezem. (Tab. č. X) 

Pacienti s podezřením na inhalační trauma, které je založeno na klinickém nálezu a nepřímých 

známkách jsou časně (při příjmu) laryngoskopováni, při pozitivním laryngoskopickém nálezu 

jsou zajištěni tracheální intubací (pokud tak není provedeno již v přednemocniční péči) a 

následně bronchoskopováni. Při zjištěném inhalačním traumatu vzrůstají nároky na objemovou 

náhradu  o 50 až 100 % (dle Parklandské formule na 6- 8 ml/kg thm./%TBSA). Kombinace 
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závažného inhalačního traumatu a extenzívní popáleniny významně zhoršuje prognózu 

pacienta. Popáleniny ve výše zmíněných rizikových lokalizacích patří do spádových 

popáleninových center.  

Patofyziologie kombinovaného rozsáhlého popáleninového traumatu s inhalačním traumatem 

se odvíjí od specifického postižení plic. 

Na jedné straně se jedná o klasický ARDS (Adult Respiratory distess Syndrom) v rámci 

rozsáhlého poškození kožního krytu tak, jako u traumat jiných. Tedy perfúzní porucha plicní 

s devastací plicního kapilárního řečiště - poškození alveolokapilární membrány z kapilární 

strany se vznikem intersticiálního plicního edému a alveolokapilární difúzní blokády. 

Na druhé straně dochází k přímému leptavému poškození výstelky alveolů a tedy pneumocytů 

I i II typu s následným poškozením alveolokapilární membrány, tentokrát z alveolární strany. 

Koincidence těchto dvou výše uvedených mechanismů devastuje alveolokapitární membránu 

natolik závažným způsobem, že rozsáhlé popáleninové trauma kombinované s inhalačním 

traumatem má vzdor všem současným pokrokům intenzivní medicíny téměř stoprocentní 

úmrtnost. (Tab. č. X) 

Při umělé plicní ventilaci jsou preferovány protektivní ventilační režimy (Protective Lung 

Ventilation Strategies – PLVS), odvozené od fyziologických dechových objemů, tedy od 6-7 

ml/kg thm. za využití permisivní hyperkapnie, se zavedením přetlaku na konci výdechu (PEEP 

– positive end exspiratory pressure). Nejčastěji jsou voleny synchronní ventilační režimy, 

v úvodu těžkého inhalačního traumatu s ARDS objemově řízené (A/CMV – assist-control 

mechanical ventilation). ). Nastavení ventilačního režimu a jeho parametrů je vysoce 

individuální a odvíjí se od pečlivého klinického i laboratorního zhodnocení aktuální situace 

(PAW, SaO2, EtCO2, plicní mechanika, pH, krevní plyny,atd.)  Analgosedace při umělé plicní 

ventilaci u popálených pacientů zahrnuje složku analgetickou (opioid – morfin, fentanyl, 

sufentanil) a sedativní (midazolam, propofol, ketamin), v α – 2 agonistech se kombinují oba 

efekty (klonidin). Použití svalových relaxancií při mechanické ventilaci je výjimečné a je 

rezervováno pro situace těžké asynchronie s ventilátorem. U pacientů s ARDS jsou indikovány  

restriktivní tekutinové režimy, zařazovány otevírací manévry (recruitment manévry), což 

zahrnuje vyšší inspirační tlaky při tlakově limitované ventilaci případně s inverzním poměrem 

doby inspiria a exspiria (PCV/IRV). U pacientů, kde je plánována časná extubace či při 

odvykání od ventilátoru (weaningu), jsou preferenčně voleny spíše hybridní ventilační režimy 

(PRVC – pressure regulated volume control), kde je synchronizace zajišťována i změnou tlaku 

(pressure trigger) či tlakově kontrolované ventilační režimy ASB (assisted spontaneous 

breathing), BIPAP (biphasic positive airway pressure). Doporučována je poloha s elevací trupu 
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do 15-30 °.  Při odvykání od ventilátoru je pacient podroben tzv. SBT (spontaneous breathing 

trial) testu spontánní dechové aktivity, většinou se provádí přes T-piece spontánní ventilací 

zvlhčeného a ohřátého vzduchu. Pro extubaci u dospělých svědčí dechová frekvence do 35/min 

a dechový objem nad 350 ml,  FiO2 pod 0,5, P/F (PaO2/FIO2  - oxygenační index) nad 150, 

PEEP pod 5 cm H2O, saturace hemoglobinu kyslíkem nad 85 %. Test spontánní dechové 

aktivity by měl trvat alespoň 20 minut. Riziko reintubace je u popálených pacientů vysoké, až 

40 %, jednoznačně je preferován individuální přístup. K reintubaci dochází většinou do 72 

hodin po předešlé extubaci. Vzdor uvedeným faktům se snažíme ukončit umělou plicní 

ventilaci co nejdříve. 

 

Multiorgánové selhání 

Do určité míry reparační reakce v podobě systémové zánětlivé odpovědi ( SIRS – Systemic 

Inflammatory Response Syndrome) přechází u rozsáhlých termických traumat do 

multiorgánové dysfunkce až selhání (MOD/FS – Multiple Organ Dysfunction/Failure 

Syndrome). Mezi významné spouštěcí faktory SIRS  patří fenomén hypoxie/reperfúze, masívní 

uvolnění TNF alfa a antigenních produktů virulentních mikroorganismů. Např. neodstraněná 

nekrotická tkáň či dlouhodobě ischemizovaná oblast (kompartmentový syndrom) vytváří trvale 

prozánětové prostředí. Na druhé straně se rozvíjí kompenzatorní protizánětlivá odpověď 

organismu (CARS – Compensatory Anti-inflammatory response Syndrome). Při přetrvávajícím 

působení patologické noxy se rozvíjí syndrom sepse, který může vyústit do septického šoku. 

MOFS či imunoparalýza jsou nejčastější příčinou úmrtí rozsáhle popálených pacientů. 

Systémová zánětlivá odpověď je provázena uvolňováním prozánětlivých cytokinů (TNF, IL-1, 

IL-6, IL-8), kompenzatorní stadium je charakterizováno produkcí protizánětlivých cytokinů 

(IL-10, IL-13, TGF beta, IL-4). Intenzita a trvání obou stadií závisí na mnoha parametrech – na 

věku a komorbiditě pacienta, včetně jeho imunitního stavu, na virulenci a velikosti inokula 

infekčního agens, ale v neposlední řadě i na typu vrozené imunity. V rámci sepse dochází 

k abnormální expresi genů stresové reakce a výsledkem je programovaná apoptóza. Zásadní 

postavení v patogenezi SIRS zaujímá endotel jako primární struktura, která je aktivována 

patologickou noxou, ale zároveň i finálně postižená tkáň. Je místem vzniku řady aktivních, 

výše zmíněných substancí, představuje bariéru mezí intravaskulárním a intersticiálním 

prostorem, podílí se na udržení cévního tonu a regulaci cévní permeability, dále má klíčové 

místo v  hemokoagulaci. Endotel začne měnit své vlastnosti na trombogenní, zvětšují se 

mezery (gaps) mezi kontrahovanými endoteliemi. Polymorfonukleáry a destičky adherují 

k endotelu, sekvestrují v kapilárách. Je plně aktivována syntéza cytokinů, masivně uvolněn 
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oxid dusnatý NO. Pod vlivem cytokinů dochází k reorganizaci buněčného skeletu endotelií. 

Snížení dodávky kyslíku do tkání má za následek defektní mitochondriální funkci a celý 

začarovaný kruh se uzavírá. Buněčná hypoxie a energetický deficit vedou k multiorgánové 

dysfunkci. V případě, že selže regulace celého stavu, multiorgánová dysfunkce přechází do 

multiorgánového selhání, které může mít ireverzibilní průběh s téměř 100 % mortalitou. Ta 

vzrůstá s počtem selhávajících orgánů a s délkou trvání stavu. Příčinou oddálených úmrtí bývá 

oběhové refrakterní selhání, metabolický rozvrat při selhání ledvin a jater, hemokogulační 

rozvrat s projevy diseminované intravaskulární koagulace. 

V případě multiorgánového selhání s renální složkou při splnění absolutních, popř.  

relativních kritérií renálního selhání, jsou  indikovány eliminační metody. Nejčastěji je 

indikována kontinuální vysokoobjemová veno-venózní hemo(dia)filtrace (CVVH(D)F) . Další 

možnou indikací k eliminaci je akutní renální selhání s rabdomyolýzou a myoglobinurií  při 

elektrotraumatu a kompartment syndromu, dále také hyperosmolární stavy.   

Prevencí rozvoje nežádoucích gastrointestinálních komplikací ( jako je hyperacidita, akutní 

vředové žaludeční či duodenální ulcerace - Curlingův vřed, akutní dilatace žaludku, paralýza 

střev) je účinná protišoková terapie a včasné zahájení (tedy v průběhu prvních 24 – 48 hodin 

od inzultu) enterální výživy. Rutinně je aplikována profylaktická antiulcerózní terapie. 

Enterální nutrice nízkoobjemovou, vysokoenergetickou polymerní , nutričně definovanou 

stravou, obohacenou o proteiny , vlákninu , omega 3 mastné kyseliny , popř. imunonutrienty, 

vitamíny a stopové prvky (selen, zinek, měď) je jednoznačně preferována. Procentuální 

zastoupení jednotlivých živin  sacharidy (5,0-10,0 g/kg): proteiny (0,5-2,0 g/kg) : lipidy  (0,5-

2,0 g/kg)  je 50:20:30, denní energetická potřeba je v perakutní hypermetabolické fázi  6 300 

– 13 500 kJ, tj. 150 kJ/kg thm./den. Základem je tzv. Toronto formule, postavená  Allardem 

(1990). Lidský růstový hormon (human growth hormone- hGH) a inzulinu podobný růstový 

faktor (human inzulin-like growth factor 1 – hIGF1) jakožto silná anabolika, nejsou rutinně 

užívána, protože ve studiích nebyl prokázán jejich signifikantní vliv na snížení mortality a 

morbidity. Nicméně začíná se objevovat jejich renesance na základě nově probíhajících studií. 

Indikací k substituci albuminu je jeho hladina pod 20 g/l , nikoliv však za situace zvýšené 

kapilární permeability. Kromě jeho onkotických, pufrovacích a vazebných vlastností, je 

důležitá jeho role scavengeru volných kyslíkových radikálů.   

Samostatnou skupinu tvoří postižení centrálního nervového systému v rámci septického stavu 

(septická encefalopatie). Klinické hodnocení stavu vědomí, jak kvantitativního, tak 

kvalitativního, je znesnadněno u sedovaných a relaxovaných pacientů. Projevuje se neklidem 

až delirantním stavem nebo komatem, parézami, fokálními či generalizovanými křečemi. 
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Hypoxicko-reperfúzní poškození, anaerobní metabolizmus, zvýšená permeabilita 

hematoencefalické bariéry, přímá bakteriální invaze, dysekvilibrační syndrom, nitrolební 

hypertenze, to vše se z patogenetického hlediska podílí na tomto stavu. Tyto stavy se často 

kombinují s delirantním stavem, popř. organickým psychosyndromem. V těchto případech 

většinou volíme sedativní, incisivní nebo atypická neuroleptika v kombinaci s 

benzodiazepiny.  

U rozsáhle popálených stejně jako u jiných kriticky nemocných se rozvíjí polyneuropatie a 

myopatie (CIP/M – Critical Illness Polyneuropathy/Myopathy). Její incidence u pacientů 

s MODS může být až 75%. Při rozvoji těchto změn má podstatný vliv uvolnění 

proinflamatorních mediátorů indukovaných toxiny, hypoxie, protrahovaný 

hyperkatabolizmus, malnutrice, hyperglykémie, imobilizace, aplikace myorelaxancií, 

kortikoidů nebo aminoglykosidových antibiotik.  

 

Chirurgická péče  

Nerozsáhlé, povrchní popáleniny nebo již epitelizované plochy u dospělých jsou ošetřovány 

šetrně  bez analgosedace nebo jsou aplikována analgetika typu paracetamolu, tramadolu , ze 

skupiny nesteroidních antiflogistik či jednorázově opiáty nebo opioidy. Prostřižené buly jsou 

použity jako dočasný kryt nebo jsou aplikovány některé z celé řady provizorních biologických 

či syntetických krytů, které jsou dle potřeby, většinou ve dvoudenních intervalech, měněny. 

V případě popálenin IIb. stupně (hluboký II. stupeň) má nezastupitelnou roli aplikace 

antibakteriálních krémů (ve složení silvernitrát + sulfadiazin, ceriumnitrát + silversulfadiazin). 

Postižení II. stupně se obvykle, při udržení negativních bakteriálních stěrů, hojí spontánní 

epitelizací během 14 dnů. Exogenní i endogenní infekce, hlavně G + patogeny, může způsobit 

prohloubení ploch a sekundární hojení. U starších, polymorbidních pacientů , v případě  

hlubokých ploch bývá volen konzervativní postup v podobě aplikace keratolytické 40 % 

kyseliny salicylové, jedná se o tzv. chemickou nekrolýzu, maximálně do rozsahu 10 % TBSA. 

Aplikace antibiotik se řídí obecně platnými pravidly, jsou indikována v případě celkových a 

orgánových komplikací, sepsi, dle minimální inhibiční koncentrace. Nejsou aplikována  

profylakticky, právě tak nejsou indikována k léčbě  kontaminací či kolonizací. V případě 

bronchoskopicky verifikovaného inhalačního traumatu a skiagrafického korelátu, při 

extenzívním rozsahu jsou antibiotika podána, většinou širokospektré peniciliny.  Pokud to 

stav umožní je tato terapie deeskalována.. Širokospektrá antibiotika jsou z dlouhodobého 

hlediska kontraproduktivní, navozují selekci multirezistentních nozokomiálních patogenů. Z 

téhož důvodu se neosvědčila selektivní bakteriální dekontaminace. Pravidelná surveillance 
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indikátorových bakterií je rutinní záležitostí.  Nejčastějšími Gram pozitivními baktériemi na 

popáleninovém pracovišti jsou kmeny Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Streptococcus agalactiae, z Gram negativních – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella species, Enterobacter cloacae, Acinetobacter species. Výskyt MRSA i ESBL  

(Extended-spectrum  lactamases) je pod 5 %.  

Rozsáhlé popáleniny je nutné ošetřovat v celkové anestézii v režimu plánovaných převazů 

nebo chirurgických operačních výkonů, které probíhají většinou ve dvoudenních intervalech. 

V případě popálení většího rozsahu v lokalitách, kde by vzniklý edém mechanicky utlačoval 

cévy a bránil dostatečnému prokrvení, se provádějí uvolňující nářezy nebo uvolňující 

nekrektomie, v případě úrazu elektrickým proudem jako prevence kompartment syndromu 

fasciotomie. Hloubka nářezu musí zasahovat celým podkožím až k podkožnímu tuku. Řez by 

neměl být veden lineárně, nýbrž cik-cak, aby bylo dosaženo maximálního uvolnění tkáně a 

nedocházelo po zhojení k vytvoření kontrahující lineární jizvy. V oblasti hrudníku se provádějí 

uvolňující nářezy při popálení přední plochy hrudníku nebo cirkulárním popálení, kdy vznik 

tuhé nekrózy brání dostatečným dechovým exkurzím a hrozí rozvoj respirační insuficience. 

Významným indikátorem k provedení uvolňujících nářezů na břiše je měření hodnoty 

nitrobřisního tlaku (cestou zavedeného katétru v močovém měchýři).  

Nekrektomie je operační výkon, jehož cílem je odstranění devitalizované tkáně. Odumřelou 

tkáň je nutno odstranit v celém rozsahu až do linie zdravé tkáně tangenciální excizí, což se 

projeví kapilárním krvácením z nekrektomované plochy. Tento výkon může být dle rozsahu 

velmi náročným výkonem z důvodu značných krevních ztrát. Literární prameny udávají 

nutnost průběžné korekce krevních ztrát. Na jedno procento nekrektomované plochy cca 100 

ml plné krve. Velmi důležité je  termoneutrální prostředí operačního sálu, které je nezbytné 

pro prevenci peroperační hypotermie při rozsáhlém operačním výkonu s následnou poruchou 

hemokoagulace. Ztrátou kožního krytu ztrácí zraněný zásadní složku fyziologické 

termoregulace. Restriktivní přístup k substituci krevními deriváty však platí i u popálených 

pacientů.  

Dle časového faktoru se nekrektomie dělí na časnou (event. superakutní, akutní – Janzekovic 

1970), normální (v rozmezí 10. - 19. dne) a odloženou (po 20. dni od úrazu). Časnou 

nekrektomii provádíme do čtyř dnů od úrazu. Její výhodou je minimalizace vzniku infekce a 

dalšího rozvoje celkového septického stavu vlivem burn-toxinu. Maximální rozsah 

jednorázové exscize by neměl překročit 20 % TBSA. Fasciální nekrektomie (tupá avulze 

Hermans 1975, ostrá disekce MacMillan 1975) je odstranění již demarkované nekrózy při 

současném odstranění podkoží, tukové tkáně až k fascii.  
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Definitivní krytí nekrektomovaných ploch se provádí přiložením dermoepidermálního 

autotransplantátu na dostatečně excidovanou a správně připravenou plochu. Nejvhodnější 

místa odběru jsou velké, rovné plochy - záda, stehna, lýtka, hýždě, paže, předloktí. 

K několikanásobnému zvětšení plochy odebraného transplantátu je užívána metoda rozsíťování 

(„meshování“). Otvory v transplantátu navíc umožňují drenáž autotransplantované plochy čímž 

usnadňují přihojení. Nevýhodou je kosmetický efekt, protože přihojený transplantát si 

zachovává síťovaný vzhled. Tato metoda je užívána zejména u rozsáhlých popálenin při 

výrazném nepoměru mezi popálenou plochou a možnou plochou odběru. Z výše uvedené 

nevýhody vyplývá, že není vhodné používat meshované transplantáty na plochy ve funkčně či 

esteticky významných lokalizacích – obličej, přední plocha krku, axily, nárty. Estetický přístup 

je nezbytnou součástí komplexní léčby popálenin.  

 

Prognóza 

Nejfrekventněji používaná  skórovací schémata  hodnotící tíži primárního posttraumatického 

postižení a predikující mortalitu kriticky nemocných jako jsou  Trauma Score (TS) s Glasgow 

Coma Scale (GCS) ,  Injury Severity Score (ISS) nebo APACHE II skóre (Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation) nejsou u pacientů s termickými úrazy rutinně používána.  

Byly činěny pokusy o zhodnocení prognózy popáleninového traumatu. U rozsáhle popálených 

pacientů se používá velmi hrubě orientační prognostický Bullův index. Pokud je součet věku  

pacienta a rozsahu postižení tělesného povrchu v procentech vyšší než 100  je prognóza velmi 

nejistá nebo dokonce infaustní. Tento index však selhává u krajních věkových skupin. Griffe  

se pokusil upravit skóre závažnosti vzorcem:  Skóre závažnosti = (2 x  % hlubokého popálení ) 

+ věk. Dosažená hodnota pod 80 – letalita nulová, dále stoupá lineárně až do hodnoty 210, kdy 

letalita dosahuje 100%. Dále je užíván Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), dle kterého 

rozsah hlubokých ploch a přítomnost postižení sliznic dýchacích cest zásadně zhoršuje 

prognózu pacienta. V rámci skórování orgánových komplikací jsou nejčastěji používána 

schémata -  SOFA  (Sequential Organ Failure Assesment Score), LIS (Lung Injury Score ) a 

RIFLE  kritéria ( Risk-Injury-Failure-Loss-End Stage ) pro renální selhání. 

 

Omrzliny 

Příčinou poškození je destrukce kožního krytu a někdy i hlubších tkání extrémně nízkou 

teplotou. Setkáváme se s ním v našich zeměpisných šířkách poměrně vzácně, spíše u slabších 

sociálních skupin (bezdomovci) nebo v rámci tzv. adrenalinových sportů (alpinismus, 

vysokohorská turistika. Z klinického pohledu se zásadně neliší od lokálního poškození 



 26 

vysokou teplotou. Principy chirurgické léčby jsou také shodné. Důležitým aspektem je 

vyloučení nebo léčba celkové hypotermie se všemi jejími systémovými důsledky. 

 

Elektrotrauma 

Epidemiologie: 

Dle dostupných údajů v České republice tvoří elektrotraumata 3,4% popáleninových úrazů. 

Přesnější statistiky USA uvádějí, že elektrotraumata jsou příčinou smrti asi 1 000 zraněných 

ročně. Asi 40% závažných elektrotraumat končí smrtí. 

Asi 20% elektrotraumat postihuje děti s nejvyšší incidencí u batolat a adolescentů.  

U dospělých převažují pracovní úrazy s incidencí 1 úmrtí na 100 000 pracujících při poměru 

9:1 mezi muži a ženami. 

Elektrotrauma je definováno jako poškození organismu průchodem elektrického proudu. 

Rozlišujeme poranění vysokým napětím, a nízkým napětím. Zvláštní formou 

vysokonapěťového poranění je poranění bleskem.  

Poranění závisí na typu elektrického proudu (stejnosměrný proud – DC – direct current, 

střídavý proud – AC – alternating current), jeho napětí (U), intenzitě (průtoku – I) a odporu 

tkáně, kterou proud prochází. 

Základní vztah mezi intenzitou (I), napětím (U) a odporem (R) je dán Ohmovým zákonem, 

který říká, že intenzita je přímo úměrná napětí a nepřímo úměrná odporu: I = U/R. 

Produkce tepla ve tkáni je způsobená průchodem daného množství elektrického proudu za 

daného odporu tkáně za daný čas. Jedna wattsekunda odpovídá  1 Joule tj. 0,24 cal.   

Poškození elektrickým proudem lze v zásadě rozdělit do čtyř kategorií: 

 

- elektrický impuls, který vyvolá membránovou depolarizaci a tetanický stah 

svaloviny 

- průchod elektrického proudu o vysokém napětí a intenzitě tkání s produkcí velkého 

množství tepelné energie s masivní termickou destrukcí tkáně 

- sekundární traumata způsobená pády z výšky při zasažení elektrickým proudem 

nebo zlomeniny způsobené silnou a náhlou kontrakcí svalových skupin 

- popáleniny způsobené vznícením od elektrického oblouku. 

Průchod domácího (120 – 220 V)střídavého proudu, byť poměrně nízkovoltážního, pokud 

prochází napříč myokardem může zasáhnout srdeční sval v refrakterní zranitelné fázi a být 

příčinou komorové fibrilace. Průchod střídavého proudu přes hrudník může způsobit 

tetanickou kontrakci bránice a mezižeberních svalů, což může způsobit i zástavu dýchání. 
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Navíc tetanická kontrakce  svalů ruky prodlouží kontakt s vodičem a tedy i časovou expozici 

elektrickému proudu. Obyčejně však nemá závažné tepelné účinky, pokud se podaří 

postiženého včas od zdroje napětí odpojit. 

Z hlediska intenzity elektrického proudu intenzita 16 mA je považována za takovou, která 

umožní dospělému postiženému se sám odpojit od vodiče. Vyšší intenzita do 20 mA vyvolává 

tetanický stah kosterního svalstva, intenzita do 50 mA způsobuje ochrnutí dýchacích svalů a 

intenzita vyšší než 2 A vyvolává zástavu oběhu (asystolii). Je třeba si uvědomit, že domácí 

elektrické jističe propouštějí proud až do intenzity 15 – 30 A !!!. 

Stejnosměrný vysokonapěťový proud (více než 1 000 V) vyvolává obyčejně 

vysokoenergetický náraz, který postiženého může odmrštit od zdroje. Pokud se tak nestane a 

vysokonapěťový proud prochází tkání, šíří se nejsnáze tkáněmi o vysokém obsahu vody a 

elektrolytů. Tedy svaly a nervově cévními svazky. Primární bariéru však tvoří kožní kryt, jehož 

obsah vody a elektrolytů zdaleka není konstantní. Přes tenkou a dobře zvlhčenou kůži proniká 

elektrický proud snadno a kožní poškození může být malé. Pokud se jedná o suchou a silnou 

kůži, případně i větší plochu kontaktu, může být kožní poškození výrazně větší. Průchodem 

hlubšími tkáněmi (zejména svaly) dochází k tvorbě tepla, které hluboké svalové struktury 

výrazně poškodí tepelnou koagulační nekrózou. Nejvyšší odpor klade elektrickému proudu 

kostní tkáň. To je také místo, kde dochází při průchodu vysokonapěťového elektrického 

proudu k největší produkci tepla, zahřátí kosti a devastaci okolních svalových struktur. Proto 

velmi často při průchodu elektrického proudu o vysokém napětí (železniční trakce, 

vysokonapěťové vedení) nalézáme poměrně malé kožní poškození, ale rozsáhlé poškození 

svalové tkáně s cévní trombózou. Rozsáhlý edém hlubokých svalových struktur je příčinou 

rychlého nárůstu tkáňového tlaku a vzniku kompartment syndromu zejména na končetinách. 

Takováto elektrotraumata, jsou-li vůbec přežita, končí ztrátovými končetinovými poraněními. 

Rozsáhlá termická kožní poranění v souvislosti s elektrotraumatem jsou obvykle důsledkem 

vzplanutí od vzniklého elektrického oblouku. 

Podstatným rysem diagnózy, je včasné rozpoznání postižení hlubokých  svalových struktur, 

identifikace vznikajícího kompartment syndromu a provedení dostatečných uvolňujících 

nářezů a fasciotomií.  

Diagnostickým znamením nastupujícího kompartment syndromu i při poměrně malém 

postižení kožního krytu jsou parestézie, hypestézie, bolest při pasivním pohybu postiženými 

svalovými skupinami a omezená pohyblivost aktivní. Vymizení periferního pulsu je již 

závažnou pozdní známkou. Je stále třeba mít na paměti, že minimální kožní poškození 

může skrývat rozsáhlou devastaci hlubokých svalových, cévních a nervových struktur.  
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Chirurgická péče o termicky postižený kožní kryt se neliší od standardních popálenin 

Příjmové laboratorní vyšetření musí zahrnovat kompletní krevní obraz, minerály, ledvinové a 

jaterní testy, kreatinkinázu, troponin, vyšetření hemokoagulace a vyšetření moči na přítomnost 

myoglobinu.  

Zobrazovací metody by měly vyloučit možná sekundární poranění pohybového aparátu (páteř, 

hrudník, pánev, dlouhé kosti) zejména u pacientů s poruchou vědomí. 

Kontinuální záznam Ekg křivky s analýzou arytmií je samozřejmostí, hemodynamickou situaci 

srdce jako pumpy odhalí echokardiografie. 

Terapeutická opatření se opírají o intenzivní objemovou náhradu s doporučovaným navýšením 

1,5 – 3 x oproti standardní Parklandské formuli – tedy  6 – 8 až 12 ml/kg thm./%TBSA/24 hod. 

Při výskytu myoglobinurie udržovat hodinovou diurézu na 1 ml/kg thm./hod při zavedeném 

permanentním močovém katetru. Náhradním roztokem bude Ringer laktát (Hartmannův 

roztok) s eventuelní alkalizací bikarbonátem. 1-2 mEq/kg thm. ke korekci acidózy a zvýšení 

rozpustnosti myoglobinu. K posílení osmotické diurézy možno podat manitol v dávce 1g/kg 

thm. Při masivní myoglobinurii je dobré udržovat hodinovou diurézu na 2-3 ml/kg thm/hod a 

pH moči nad 6,5 při pečlivém sledování osmolality séra. Na místě je podání 

nízkomolekulárního heparinu (LMWH) v preventivní nebo dle situace léčebné dávce. 

 

Zasažení bleskem 

Specifickou skupinou elektrotraumatu je zasažení bleskem. 

Epidemiologie: 

Na světě dochází asi k 8 x 10
6
 úderů blesku denně. Statistiky České republiky nejsou 

k dispozici, dle statistik USA přibližně 1 000 až 2 000 osob ročně je bleskem zasaženo, z toho 

150 – 300 umírá. 

Jedná se o zasažení vysokonapěťovým stejnosměrným výbojem atmosferické elektřiny. Jde o 

velmi krátké (0,1 – 0,001 sec) působení stejnosměrného proudu o napětí často přesahujícím 10
6
 

voltů. Zraněný může být zasažen přímo nebo odštěpeným úderem od úderu hlavního nebo 

krokovým napětím pokud se hlavní úder odehraje v blízké vzdálenosti od zasažené osoby. 

Díky odporu kůže nebo oděvu prochází valná část energie výboje po povrchu. Vedle účinku 

elektrického proudu často přicházejí v úvahu i sekundární poranění způsobená 

elektromechanickými silami.  

Poranění bleskem jsou dělena na: 

- lehká: spojená s krátkým bezvědomím, zmateností, amnézií, parestéziemi. Kožní 

poškození nejsou častá, pokud k nim dojde, jsou povrchní 
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- střední: obecná symptomatologie je shodná s lehkým poraněním, poškození kůže je 

časté, po úrazu mohou přetrvávat parestézie, poruchy spánku, podrážděnost. 

- těžká: spojená se srdeční zástavou. Vzhledem k faktu, že k poškození dochází 

obyčejně v otevřeném terénu, je dostupnost neodkladné kardiopulmonální 

resuscitace ztížena. Pokud není včas zahájena, je přežití vzácné. 

Obecně spíše než s kožním poraněním jsou poranění bleskem spojena s poruchami srdeční 

činnosti (asystolie, přechodná hypertenze, poškození myokardu, poruchy srdečního rytmu – 

fibrilace síní nebo komor), neurologickými poruchami (bezvědomí, zmatenost, retrográdní 

amnézie, ochrnutí, křeče), smyslovými poruchami (katarakta, poškození rohovky, krvácení do 

sklivce, odchlípení sítnice, poranění optického nervu, ruptura bubínku, dočasná ztráta sluchu). 

Byla popsána i perforace žaludku. Pokud nedojde k neresuscitované zástavě oběhu,  je 

prognóza zranění příznivá. 

Specifickou známkou poranění bleskem je vegetativní nestabilita charakterizovaná fixovanými 

a dilatovanými zornicemi. Tuto známku nelze považovat za známku ireverzibilního poškození 

mozku a není tedy důvodem k ukončení neodkladné resuscitace!! 

Charakteristickou kožní známkou poranění bleskem jsou tzv. Lichtenbergovy obrazce – 

stromkovité obrazce na kůži připomínající list kapradiny.  

Primární diagnostika, laboratorní vyšetření a spektrum zobrazovacích vyšetření se neliší od 

jiných forem elektrotraumatu. 

Léčba je vedena s důrazem na zvládnutí asystolie a poruch srdečního rytmu.  

 

Chemické trauma (poleptání) 

Jedná se převážně o pracovní úrazy, kdy hlavními látkami jsou anorganické kyseliny 

(chlorovodíková, fluorovodíková, sírová a další), louhy (hydroxid sodný, vápenatý, barnatý, 

amonný a další), organické sloučeniny (ropa a její deriváty, fenol, asfalt, maziva a další) a 

různé jiné substance. Známo jich je více než 25 000. 

Epidemiologie: 

Chemické kožní trauma tvoří téměř 4% popáleninové klientely ( 3% v Británii a 2,1 – 6,5% 

v USA). Většinu poraněných tvoří muži ve věku 20 – 60 let. Úmrtnost se pohybuje mezi 4 – 

13,8%. 

Výsledné poškození závisí na řadě faktorů jako koncentrace, typ chemikálie, množství 

chemikálie, době působení, kontaktní ploše. 

Kyseliny vytvářejí velmi bolestivou koagulační escharovitou nekrózu na rozdíl od alkálií, které 

způsobují kolikvační a tím velmi hlubokou nekrózu. Průnikem do tukové tkáně dochází ke 
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zmýdelnění, zániku tukových buněk a další přísun alkálie proniká stále hlouběji. Organické 

sloučeniny mohou způsobit lokání leptavé poškození a vstřebáním z poraněné plochy i 

celkovou intoxikaci. Mechanismem účinku těchto látek je rozpuštění lipidové složky buněčné 

membrány a její destrukce s následným dalším vstřebáváním z poškozené plochy. 

Základním terapeutickým opatřením je odstranění noxy z kontaktu s tělesným povrchem. 

Původně doporučovaná neutralizace leptající chemikálie byla opuštěna jednak pro výrazné 

zdržení při opatřování neutralizační látky jednak pro možnou exotermní reakci při vlastní 

neutralizaci. Výrazná produkce tepla při této reakci může být zdrojem dalšího poškození. Proto 

je v současné době jednoznačně doporučováno hojné oplachování postiženého místa vodou. 

Doba oplachování se doporučuje v trvání nejméně 1 – 2 hodiny, u silných alkálií a hlubokých 

poleptání i výrazně déle (8 – 24 hodin). Je třeba si však uvědomit, že i oplach vodou může být 

kontraindikován v některých situacích; při styku s vodou může dojít ke vznícení sodíku, 

draslíku nebi lithia pokud jsou v pevném skupenství, ředěný fenol proniká tkání snadněji než 

koncentrovaný. 

Vedle opatření k odstranění noxy z kontaktu s kožním povrchem je nutno věnovat trvalou 

pozornost možným příznakům celkové intoxikace, které jsou léčeny symptomaticky. 

Následné chirurgické ošetření poleptané plochy se v zásadě neliší od ošetření plochy postižené 

termickým úrazem. 

Specifickou kapitolu tvoří bojové plyny a látky. Od jejich prvního užití během první světové 

války (plynný chlór) doznaly velkého rozvoje, i když jejich užití Úmluva o použití chemických 

látek zakazuje. Bohužel, byly užity i k teroristickým útokům (sarin 1994, 2000 Japonsko). 

Yperit (hořčičný plyn) byl užit ve válce v Perském zálivu).  

Z dráždivých látek je slzný plyn užíván jako individuální obranný prostředek ve spreji nebo 

plošně při hromadných nepokojích. Způsobuje přechodné podráždění spojivek ale i dýchacího 

traktu. Delší přímé působení může způsobit i poškození kožního krytu.  

Léčení se opírá o výplachy spojivkového vaku a lokální péči o kožní léze, pokud k nim dojde. 

Zpuchýřující látky typu yperitu vyvolávají kožní a slizniční poškození (také sliznice dýchacího 

traktu) charakterizované tvorbou puchýřů 2 až 24 hodiny po expozici. Ošetření kožních lézí je 

shodné s termickými popáleninami. 

 

Radiační poškození kůže  

Radiační trauma je vyvoláno celotělovou nebo místní expozicí účinkům záření, které proniká 

do hluboko do tkání (gama záření, neutronové záření) nebo expozicí vysokoenergetického 
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záření, které však neproniká do velké hloubky a způsobuje převážně poškození kůže (beta 

záření). 

Kožní radiační syndrom (KRS) je součástí (subsyndromem) nosologické jednotky nazývané 

Akutní radiační syndrom - ARS (v české terminologii akutní nemoc z ozáření). Dalšími 

subsyndromy jsou subsyndrom dřeňový (hematopoetický), subsyndrom gastrointestinální a 

subsyndrom neurovaskulární. Stupeň závažnosti je kategorizován na lehký, střední, těžký a 

kritický (velmi těžký). 

Celotělová dávka záření nutná pro vznik lehké formy ARS je uváděna hodnotou 1 - 2 Gy, 

klinicky charakterizovaný dřeňovým syndromem s prognózou velmi příznivou. Dávka záření 

nutná pro středně závažnou formu ARS je 2 – 4 Gy s klinickou dřeňovou manifestací a 

příznivou prognózou. Dávka záření nutná pro vznik těžké formy ARS  s dřeňovou klinickou 

manifestací a ještě poměrně příznivou prognózou je 4 – 6 Gy. Poměrně nepříznivou prognózu 

má dřeňová forma velmi těžkého ARS po ozářená dávkou 6 – 10 Gy. Kritická forma ARS 

s klinickou symptomatologií dřeňovou, střevní a neurovaskulární  je vyvolána dávkou 10 – 80 

a více Gy s prognózou zcela nepříznivou. 

Kožní radiační syndrom je dělen do pěti fází: 

- primární erytém 

- latence 

- manifestace nemoci 

- odeznívání nemoci 

- přetrvávající následky 

Primární erytém  může zcela chybět či trvat několik hodin u lehké formy nebo být výrazný, 

doprovázený bolestí a nekrózou u formy velmi těžké 

Latentní fáze u lehké formy trvá 15 – 20 dnů, podle stupně závažnosti se zkracuje na 7 – 9 dnů 

u formy těžké a u formy kritické chybí a přechází přímo do manifestní fáze. 

Manifestní fáze je charakterizována  vznikem druhotného erytému u fáze lehké až po otok, 

puchýře, eroze, vředy až nekrózu kůže u formy kritické. 

Odeznívání nemoci je charakterizováno suchou dermatitidou u lehké formy a gangrénou, 

případně sepsí u formy kritické 

Přetrvávající následky se pohybují mezi suchou kůží a poruchami pigmentace u formy lehké až 

po amputace, recidivující ulcerace a následné kontraktury u kritické formy. Závažná forma 

KRS významně zhoršuje prognózu multiorgánového  selhávání v rámci ARS. 
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Kožní poškození beta zářením při Černobylské havárii v r. 1994 bylo primární příčinou smrti u 

velkého počtu zasažených, zvýšilo morbiditu i mortalitu pacientů s ARS zvláště pokud rozsah 

poranění překročil 50% TBSA. 

Vedle KRS se dnes již výjimečně setkáváme s kožním radiačním poraněním (KRP), které není 

spojeno s ARS (nemocí z ozáření).  

KRP je lokalizované poškození kůže dnes nejčastěji vzniklé v souvislosti s léčebným 

ozařováním. Náhodná a nechtěná expozice je vzácná, spojená spíše s radiačními menšími či 

většími nehodami.  

Na rozdíl od termického poškození vzniká s větším či menším časovým odstupem od působení 

noxy, je však zatíženo větším nebezpečím maligního zvratu jako pozdního následku. Hojení 

radiačního defektu je výrazně zdlouhavější ve srovnání s termickým poškozením, liší se 

charakter jizev. 

Obecné zásady terapie kožního radiačního poranění se neliší od léčby termického poranění. 

Protože dochází k výraznému zpomalení tvorby granulační tkáně a zpomalené reepitelizaci je 

doporučováno podání růstových faktorů a stimulace místního prokrvení např. podáním 

pentofyllinu. Vzhledem k chronickému zánětu kůže je doporučována i topická aplikace 

kortikosteroidů a podání antikoagulancií k prevenci trombózy v zasažené kůži a podkoží. 

Zdůrazňována je i intenzivní fyzioterapie. 
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