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Od Wydawcy

Drodzy Ratownicy oraz Pielęgniarki i Pielęgniarze Systemu PRM!

Kiedy trzy lata temu przystępowaliśmy wspólnie z Autorem do pracy
nad podręcznikiem, który trzymacie dziś w rękach, towarzyszył nam
szereg wątpliwości, co do jego ostatecznego celu i kształtu. Pytań było
wiele. Czy środowisko ratownicze gotowe jest na publikację, która nie
dotyczy „stricte” postępowania w stanach nagłych? Czy zaakceptuje
próbę rozszerzenia marginesu swojej wiedzy poza spektrum ratownic-
twa medycznego i medycyny ratunkowej? Czy to kompendium obja-
wów chorobowych z ich różnicowaniem jest potrzebne?

W dniu, w którym oddajemy do składu W zaminowanym terenie, je-
steśmy już spokojni. Nie mamy wątpliwości, że nasz podręcznik jest
potrzebny, a nawet niezbędny.

Stopniowa zmiana specyfiki działania Systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego, z przeważającą liczbą zespołów podstawowych i wy-
cofywaniem się z koncepcji zespołów specjalistycznych powoduje, że
na swoich barkach dźwigamy coraz większy ciężar odpowiedzialności.
Ratownictwo Medyczne w dniu dzisiejszym to nie tylko stany nagłe.
Ratownictwo Medyczne to ogromny obszar wiedzy medycznej, gdzie
stany zagrożenia życia stanowią jedynie niewielki odsetek wszelkich
powodów interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Paradoksem wynikającym ze specyfiki kształcenia ratownika jest fakt,
że największy problem stanowi pacjent, u którego nie stwierdza się
symptomów zagrożenia życia. Antagonizm zawarty między sensem
ratownictwa a stanem przewlekłym jest na tyle duży, że niekiedy
uniemożliwia on podjęcie właściwych decyzji dotyczących pacjentów
będących w dobrym stanie ogólnym, a uskarżających się jedynie na
przewlekłe dolegliwości. Zabrać pacjenta na SOR czy zostawić w domu
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z zaleceniem dalszej diagnostyki w warunkach POZ-etu? Jak dostrzec
cienką granicę, która dzieli tzw. medycynę rodziną od medycyny ra-
tunkowej? Czy kilka godzin po naszym wyjściu z mieszkania pacjenta
jego stan nie pogorszy się gwałtownie, ponieważ zignorowaliśmy istot-
ny objaw, o którego istnieniu mieliśmy mgliste pojęcie? To pytanie,
które stawia sobie większość personelu zespołów podstawowych w swojej
codziennej praktyce.

Postawienie pewnego rozpoznania podczas interwencji Zespołu Ra-
townictwa Medycznego jest niemalże niemożliwe. Działania ratow-
nicze nie skupiają się bowiem na leczeniu chorób, ale na walce z ich
nagłymi objawami. Możliwe jest jednak rzetelne badanie pacjenta
w oparciu o zastosowany w podręczniku schemat. Możliwe jest posta-
wienie diagnozy roboczej, rozpoznania technicznego, które wynika
z objawów głównych zgłaszanych przez pacjenta w podstawowym wy-
wiadzie medycznym. Możliwe jest także uświadomienie sobie, jakie
tragiczne pułapki diagnostyczne mogą czyhać na ratownika i pielę-
gniarkę przy zgłaszanych przez pacjenta „banalnych” objawach.

Ratownicy i pielęgniarki zespołów podstawowych — stąpacie codzien-
nie po bardzo niestabilnym i niebezpiecznym gruncie diagnostycznym.
Po prawdziwym polu minowym. Dlatego oddajemy w Wasze ręce ten
podręcznik, z nieco przewrotnym tytułem i formą wizualną. Mamy
nadzieję, że zawarta w nim treść pozwoli Wam uniknąć wielu tragicz-
nych rozczarowań i będzie Was wspomagać w codziennym procesie
decyzyjnym.

Przemysław Gancarczyk
Magdalena Fiszer
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Spis najczęściej spotykanych objawów

Afazja, apraksja, agnozja

Ataksja

Bezdech podczas snu

Biegunka

Ból barku, karku i pleców

Ból brzucha

Ból gardła

Ból głowy

Ból moszny

Ból oka

Ból stawów

Ból ucha

Ból w klatce piersiowej

Bradykardia

Chromanie i utykanie

Chrypka i bezgłos

Drętwienia i mrowienia

Drgawki

Drżenia

Duszność

Dysfagia

Dyzuria

Kaszel

Kołatania serca

Krwawienie z dróg rodnych.

Krwawienie z nosa

Krwawienie z odbytu

Krwiomocz

Krwioplucie

Nadciśnienie tętnicze

Niedociśnienie tętnicze

Niedosłuch

Niedowidzenie połowicze

Oczopląs

Omdlenie i utrata przytomności

Podwyższenie temperatury ciała

Sztywność karku

Wzdęcia

Zaczerwienienie oka

Zawroty głowy
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Wykaz przypadków interwencji
Zespołów Ratownictwa Medycznego

 1. Stan po utracie przytomności

 2. Zaburzenia mowy z pobudzeniem

 3. Zaburzenia mowy, senność i wymioty

 4. Biegunka z odwodnieniem

 5. Biegunka z domieszką krwi

 6. Krwawienie z odbytu

 7. Silny ból pleców

 8. Ból pleców z trudnością w oddychaniu

 9. Ból brzucha od 2 dni

 10. Silny ból brzucha z wymiotami

 11. Ból brzucha z krwawieniem z dróg rodnych

 12. Ból brzucha z krwistymi wymiotami

 13. Nagły ból brzucha z wymiotami

 14. Ból brzucha, nudności i wymioty

 15. Ból brzucha. Podejrzenie zapalenia otrzewnej

 16. Ból brzucha, wymioty

 17. Utrudnione połykanie z uczuciem duszności

 18. Utrudnione połykanie, chrypka i duszność
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 19. Silny ból głowy

 20. Ból głowy z niedowładem kończyny górnej lewej

 21. Silny ból głowy. Podsypiająca

 22. Stan po utracie przytomności, silny ból głowy

 23. Silny ból głowy. Mdleje

 24. Ciężko oddycha. Osłabiona

 25. Silna duszność

 26. Nagła duszność

 27. Silny ból w klatce piersiowej

 28. Ból w klatce piersiowej. W wywiadzie cukrzyca

 29. Ucisk w klatce piersiowej

 30. Ból w klatce piersiowej

 31. Nagły ból w klatce piersiowej, zasłabnięcie

 32. Silny ból głowy, niewyraźne widzenie

 33. Uraz gałek ocznych. Matka nie wie co się stało

 34. Nagła utrata słuchu

 35. Ból ucha, nudności i wymioty

 36. Zaburzenia słuchu, świąd skóry

 37. Napad padaczki

 38. Drgawki uogólnione

 39. Padaczka

 40. Utrudnione poruszanie się. W wywiadzie reumatyzm

 41. Stan po zasłabnięciu. Wzywa mąż

 42. Zawroty głowy, wymioty

 43. Silne krwawienie po ekstrakcji zęba
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 44. Silny ból podbrzusza

 45. Uczucie duszności, ucisk w klatce piersiowej

 46. Bezmocz. Wzdęty brzuch

 47. Niedowład kończyn dolnych. Wzywa sprzedawca sklepu

 48. Silne krwawienie z nosa

 49. Utrata przytomności po porażeniu prądem. Uraz głowy

 50. Stan po zasłabnięciu

 51. Podejrzenie zadławienia pokarmem. Duszność

 52. Utrata wzroku, wyniszczenie. Wzywa sąsiadka

 53. Nadciśnienie tętnicze. Ból głowy

 54. Silny ból brzucha. Stan po zasłabnięciu
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ROZDZIAŁ 1

Problematyka badania pacjenta
w Ratownictwie Medycznym

Stan nagły, czyli gdzie jest granica wydolności
krążeniowo-oddechowej
Ocena stanu pacjenta zgłaszającego objawy trwające przewlekle stanowi
nie lada wyzwanie przyjmując fakt, że do tej pory nie powstał uniwer-
salny schemat badania pacjenta przewlekle chorego. Nie powstał, bo —
według założeń idei ratownictwa — nie był potrzebny. Jednak w dzisiej-
szej dobie jest on nie tylko pożądany, ale wręcz niezbędny.

Badając poziom wiedzy pracowników interwencyjnych zespołów pod-
stawowych ratownictwa medycznego z zakresu ogólnych pojęć i defini-
cji jednostek chorobowych z każdej specjalizacji chorób wewnętrznych
i stanów chirurgicznych można zaobserwować bardzo nierówne wyniki.
Stoją za nimi indywidualne dla każdego ratownika zainteresowania
poszczególnymi specjalizacjami — obszerna wiedza z jednej dziedziny
rozwinięta jest zwykle kosztem pozostałych, przez co poziom ogólnej
wiedzy medycznej jest nierówny.

W większości dostępnych materiałów dydaktycznych, prac naukowych
i badawczych oraz podręczników medycznych każdy stan zagrożenia
życia opisany jest pod kątem charakterystycznych i niecharakterystycz-
nych symptomów, które go potwierdzają. Stany naglące z różnych
dziedzin chorób wewnętrznych, m.in. neurologii, kardiologii, pul-
monologii czy gastroenterologii i sposób przeprowadzania kierun-
kowych badań podmiotowych i przedmiotowych są przystosowane
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odpowiednio pod każdy układ objęty procesem chorobowym. Dosto-
sowanie tych wzorów do warunków Ratownictwa Medycznego bywa
niekiedy niemożliwe.

Postęp i rozwój medycyny w zakresie diagnostyki klinicznej w dzi-
siejszych czasach opiera się głównie na badaniach pracownianych —
wnikliwej diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej. Badanie fizykalne
— mimo że nadal istotne — zeszło na boczny, ale równoważny tor.
Jednak w praktyce Ratownictwa Medycznego badanie podmiotowe
i przedmiotowe stanowi jeden z głównych wyznaczników określających
stan chorobowy pacjenta i nierzadko warunkuje podjęcie odpowiednich
decyzji, dotyczących nie tylko terapii na miejscu zdarzenia, ale także
transportu pacjenta do ośrodków szpitalnych wyższej referencyjności.

Zatem wydaje się, że w każdej specjalizacji medycyny wiedza me-
dyczna ratownika powinna kształtować się na poziomie przynajmniej
dostatecznym. Dostatecznym, by móc swobodnie nawigować w pod-
stawowych objawach chorób będących, lub nie będących, stanem za-
grożenia życia.

Badanie pacjenta chorego
według schematu trzech kroków
Przyglądając się kształceniu zawodowemu Ratowników Medycznych
można zauważyć, że całość edukacji skupia się na szlifowaniu umiejęt-
ności z zakresu medycznych czynności ratunkowych. Jest to naturalne,
ale jedynie w założeniach. Także doskonalenie zawodowe nie obejmuje
kształcenia teoretycznego w szerokim zakresie wiedzy medycznej.

Rozwiązaniem tej problematyki może być uniwersalny schemat badania
ogólnego wraz z elementami fizykalnych badań układowych, uzupeł-
niony rzetelnym wywiadem medycznym — schemat „trzech kroków”.
Jest to autorski wzór skupiający w sobie badania podmiotowe i przed-
miotowe uzupełniające się wzajemnie i możliwe do modyfikacji wzglę-
dem stanu naglącego i stanu przewlekłego.
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Tabela 1. Schemat trzech kroków

KROKI BADANIA ELEMENT BADANIA

1 Ocena wrażeń ogólnych „S.O.S.”

2 Wywiad medyczny SAMPLE/OLD CART

3 Badanie ABCDE

Mimo, że schemat jest uproszczony do minimum, to jego interpretacja
wcale prosta nie jest. Aby móc się w nim swobodnie poruszać i wycią-
gać odpowiednie wnioski z poszczególnych elementów, należy przyswoić
szerokie spektrum wiedzy medycznej.

Ocena wrażeń ogólnych „S.O.S”
Pierwsze wrażenia, czyli jak ważne jest to,
co widać na pierwszy rzut oka
Krok pierwszy to ocena wrażeń ogólnych. To pierwsza, fizykalna ocena
pacjenta poprzez oglądanie, bez zadawania mu jakichkolwiek pytań.
Ma na celu zlokalizowanie stanów nagłych, manifestujących się najbar-
dziej wyrażonymi objawami widocznymi już na pierwszy rzut oka. Na
tym etapie ocenia się między innymi ułożenie pacjenta, jego stan przy-
tomności, zaburzenia oddechowe oraz zabarwienie skóry.

Przykładem może być sytuacja, w której przybyły na miejsce Zespół
Ratownictwa Medycznego zastaje pacjenta w pozycji siedzącej, przy-
tomnego, z widocznie ufiksowaną klatką piersiową, wyraźnie słyszalny
jest świst wydechowy ze znacznie wydłużoną fazą wydechu i bladością
powłok skórnych.

Już na bazie tych symptomów można podejrzewać zaostrzenie astmy
oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przebiegającej
ze spazmem oskrzeli. Wniosek nasuwa się sam. Im bardziej krytyczny
stan pacjenta, tym prościej go rozpoznać i przejść do odpowiednich
medycznych czynności ratunkowych poprzedzonych uzupełnieniem
wywiadu medycznego i badaniem fizykalnym. Ten etap badania jest naj-
szybszy i jednocześnie najbardziej wymierny przy stanach zagrożenia
życia, które każdy ratownik winien mieć opanowane do perfekcji.
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S — Ułożenie pacjenta, stan przytomności, skala AVPU

O — Oddech z zaburzeniami widocznymi w ocenie
zewnętrznej

S — Skóra z zaburzeniami widocznymi w ocenie zewnętrznej

Wywiad medyczny SAMPLE/OLD CART
Podstawowe informacje o pacjencie i jego
przeszłości chorobowej
Krok drugi stanowi wywiad medyczny wg SAMPLE i OLD CART.
Jest to pierwszy kontakt podmiotowy z pacjentem, jego rodziną lub
świadkami obecnymi przy wystąpieniu u poszkodowanego objawów,
zmuszających do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego. SAMPLE
i OLD CART to mnemotechniczne skróty informacji, które należy
ustalić przed wdrażaniem medycznych czynności ratunkowych, głów-
nie z progu farmakoterapii. Krok ten jest znany w środowisku i po-
wszechnie używany. Schemat wywiadu opisany został w tabeli poniżej.

Wywiad SAMPLE jest znany i powszechnie stosowany w praktyce
ratowniczej. Wywiad OLD CART jest innowacyjny i przynosi wiele
istotnych informacji u pacjentów zgłaszających ból jako objaw główny
lub towarzyszący innym stanom chorobowym.

Tabela 2. Wywiad medyczny SAMPLE

Skrót Znaczenie Informacje dodatkowe

S Symptomy Wszelkie objawy główne zgłaszane przez pacjenta.

A Alergie Wszelkie uczulenia na leki i pokarmy w przeszłości.

M Medykamenty Wszelkie przyjmowane dotychczas leki.

P Przebyte choroby Wszelkie choroby, na które pacjent cierpi.

L Lunch/posiłek Czas przyjęcia posiłku przed wystąpieniem objawów.

E Ewentualnie
co się stało?

Okoliczności, jakie poprzedzały wystąpienie objawów.
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Wnioski wyciągane z tego badania stanowią podstawę wiedzy o pacjen-
cie i jego przeszłości chorobowej. Każdy element z tego wywiadu mo-
że — i niekiedy powinien — podlegać pewnym modyfikacjom w za-
leżności od stanu zdrowia pacjenta, określonego już na poziomie kroku
pierwszego, czyli wrażeń ogólnych.

 Może również istnieć konieczność zadania dodatkowych pytań —
uwzględniając wszelkie objawy, należy się skupić na ustaleniu objawu
głównego, czyli objawu będącego powodem wezwania Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego. Najczęściej jest to objaw najbardziej charaktery-
styczny np. duszność, ból w klatce piersiowej lub zasłabnięcie. Po jego
ustaleniu, kolejne pytania zadawane pacjentowi mają na celu jak naj-
precyzyjniejsze określenie wszelkich dolegliwości. Pytania te pozostają
w ścisłej korelacji z wiedzą medyczną badającego.

Uwzględniając uczulenia pacjenta — jeżeli odpowiedź jest pozytywna
— należy uzyskać informacje o przebiegu reakcji anafilaktycznej i jej
dynamice w czasie.

Pytając o przyjmowane leki, należy uwzględnić sumienność w ich
przyjmowaniu i ewentualne pominięcia poszczególnych dawek.

Pytając o przebyte choroby należy również mieć na uwadze dokumen-
tację medyczną oraz wszelkie hospitalizacje w ostatnim czasie. Na tym
etapie można się już natknąć na pewne trudności, weryfikujące zasób
wiedzy medycznej badającego. Jeżeli pacjent opisuje swoją chorobę lub
podaje informacje z przeszłości chorobowej używając eponimów me-
dycznych np. choroba Meniera lub zespół Barlowa, tworzy tym samym
trudność w dojściu do odpowiednich wniosków z badania. Dlatego
ratownik powinien ciągle pogłębiać swoją wiedzę, co — jak zostało ujęte
wcześniej — ułatwi mu nawigację po jednostkach chorobowych, moż-
liwych do spotkania częściej lub rzadziej podczas interwencji.
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Badanie ABCDE
Stabilność krążeniowo-oddechowa, czyli pierwsze
kroki w przedszpitalnym badaniu fizykalnym
Krok trzeci to badanie podstawowych funkcji życiowych. Jest to fizycz-
ne badanie podstawowych funkcji najistotniejszych dla życia. Nie różni
się zasadniczo od przyjętych norm stosowanych w algorytmach me-
dycznych czynności ratunkowych. Schemat badania został opisany
w tabeli poniżej.

Tabela 3. Badanie ABCDE

Skrót Znaczenie Informacje dodatkowe

A Airways Ocena drożności dróg oddechowych.

B Breathing Ocena oddechu wg RTWO.

C Circulation Ocena krążenia wg HR+4P.

D Disability Ocena funkcji neurologicznych: źrenice, wartość glikemii,
czucie i napięcie na kończynach.

E Exposure Ekspozycja i badanie fizykalne głowy, szyi, klatki piersiowej
i jamy brzusznej wg „4O”.

W większości stanów chorobowych z przebiegiem przewlekłym drogi
oddechowe pozostają najczęściej drożne i nie ma konieczności ich
udrażniania w sposób podstawowy jak i zaawansowany. Najczęściej za-
burzenia w ich drożności są rozpoznawane już podczas kroku pierw-
szego, czyli oceny wrażeń ogólnych.

Przy badaniu oddechu należy skupić się na kilku istotnych elementach.
Aby móc ułatwić zapamiętanie tych elementów, zaproponowano ba-
danie oddechu wg skrótu mnemotechnicznego RTWO. W badaniu tym
określa się ilość oddechów na minutę wraz z torem oddechowym, wy-
siłkiem oddechowym, objętością oddechową oraz pulsoksymetrią.

Ważnym elementem jest osłuchiwanie klatki piersiowej, które należy
wykonać w przypadku, gdy w ocenie wrażeń ogólnych widoczne są
objawy niewydolności oddechowej, a głównym symptomem zgłaszanym
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przez pacjenta jest właśnie duszność lub uczucie braku tchu. Należy
mieć na uwadze, że duszność może być również objawem niewydolno-
ści krążenia — osłuchiwanie jest elementem badającym łącznie funkcje
wydolności oddechowo-krążeniowej na etapie obciążenia wstępnego.
Schemat badania oddechu został opisany w tabeli poniżej.

Tabela 4. Badanie oddechu RTWO

Skrót Znaczenie Informacje dodatkowe

R Rate Ilość oddechów na jedną minutę.

T Tidal volume Objętość i miarowość oddechowa.

W Work of breathing Tor oddechowy i wysiłek w czasie oddechu.

O Oxygenation Pulsoksymetria (i osłuchanie klatki piersiowej).

Badanie krążenia opiera się na ocenie kilku elementów i — podobnie
jak przy badaniu oddechu — dla ułatwienia ich zapamiętania zapro-
ponowano zastosowanie skrótu HR + 4P.

Badanie układu krążenia w powyższym schemacie jest przejrzyste i rze-
telne. Określa się w nim akcję serca wraz z jej parametrami. W przy-
padku duszności, bólu w klatce piersiowej lub zasłabnięcia, przydat-
ne jest również wykonanie 12-sto odprowadzeniowego zapisu EKG.
Należy porównać tętno centralne z tętnem obwodowym, zwracając
uwagę na wypełnienie i napięcie obwodowe oraz jego miarowość. Ci-
śnienie tętnicze krwi w przypadku pacjentów zgłaszających ból w ob-
rębie klatki piersiowej powinno być oceniane na dwóch kończynach
górnych. Badanie nawrotu kapilarnego ocenia się według przyjętych
standardów. Badanie obciążenia wstępnego jest elementem złożonym,
w którym ocenia się nie tylko obrzęki kończyn dolnych, świadczące
przykładowo o niewydolności krążenia, ale również zwraca się uwagę
na powiększenie wątroby, śledziony oraz osłuchanie klatki piersiowej
w celu oceny tonów serca i szmerów oddechowych pod kątem trzeszczeń
lub rzężeń, świadczących m.in. o niewydolności lewej komory serca.
Schemat badania układu krążenia został opisany w tabeli poniżej.
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Tabela 5. Badanie krążenia wg HR+4P

Skrót Znaczenie Informacje dodatkowe

HR Heart rate + EKG Ilość akcji serca na jedną minutę + EKG 12
odprowadzeniowy.

P Pulse Akcja serca centralnie i obwodowo.

P Pressure Ciśnienie tętnicze krwi.

P Perfussion Nawrót kapilarny.

P Preload Obciążenie wstępne ( osłuchanie klatki piersiowej).

Badanie neurologiczne to ocena możliwych do badania funkcji ośrod-
kowego i obwodowego układu nerwowego. W jej skład wchodzi orien-
tacja allo i autopsychiczna, ocena reakcji źrenic na światło, badanie
glikemii oraz badanie napięcia mięśniowego kończyn i reakcji na bodź-
ce zewnętrzne.

Ekspozycja to przygotowanie pacjenta do kroku piątego, czyli badania
przedmiotowego. Należy w tym kroku pamiętać o zapewnieniu przy-
najmniej minimum intymności i zapytać pacjenta, czy życzy sobie
obecności rodziny podczas badania. Jeżeli interwencja ma miejsce w sce-
nerii publicznej to przed tym krokiem — jeżeli stan pacjenta z wcze-
śniejszych badań jest określony jako stabilny, bez symptomów świad-
czących o stanie naglącym — należy przetransportować pacjenta do
ambulansu i tam kontynuować badanie.
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Opis przypadku interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego
z uwzględnieniem badania według trzech kroków
Informacje ogólne:

Wezwanie do 67 letniego pacjenta z bólem w klatce piersiowej.

Ogólne wrażenie podczas pierwszej oceny:

Badanie Wynik badania

S Pacjent zastany w mieszkaniu w pozycji siedzącej, przytomny, AVPU: A.

O Bez istotnych zaburzeń.

S Blada, zlana zimnym potem.

Badania podmiotowe:

Wywiad Wynik badania

S Silny ból w klatce piersiowej.

A Brak uczuleń na leki i pokarmy.

M Pochodne ASA, nitrogliceryna, nie pamięta wszystkich. Palacz.

P Choroba niedokrwienna serca, miażdżyca uogólniona, utrwalone AF, H.A.

L Kilka godzin temu. Nie wiąże dolegliwości z przyjętym posiłkiem.

E Ból pojawił się podczas wychodzenia na 3 piętro do swojego mieszkania.

Wywiad Wynik badania

O Ból od 30 minut.

L Zlokalizowany za mostkiem, promieniujący do nadbrzusza i lewego
ramienia.

D Narastał stopniowo.

C Uciskowy, gniotący, dławiący.

A Nasila się przy wysiłku.

R Brak czynników zmniejszających ból.

T Nudności, uczucie silnego osłabienia i omdlewania.

Badania przedmiotowe:

A — drożność dróg oddechowych:
Drogi oddechowe drożne.
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B — układ oddechowy wg RTWO:

Badanie Wyniki badania

R 22/min.

T Płytki.

W Bez aranżacji dodatkowych mięśni oddechowych.

O 95%

C — układ krążenia wg HR + 4P:

Badanie Wyniki badania

HR+ EKG 100/min., uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach II, III aVF, V1-V3

P Jednoimienne, nitkowate obwodowo, niemiarowe.

P Lewe i prawe ramię: 140/90 mm Hg.

P < 2 s.

P Bez obrzęków obwodowych.

D — układ nerwowy:

Badanie Wyniki badania

Źrenice Równe reagujące.

Glikemia 123 mg%

Napięcie mięśniowe Symetryczne, bez porażeń i niedowładów.

Czucie na kończynach Symetryczne.

E — ekspozycja i badanie przedmiotowe wg „4 O”

Badanie Wyniki badania

Głowa: Blady, spocony, zaostrzone rysy twarzy.

Szyja: Bez zmian, ruchomość prawidłowa, żyły szyjne niewypełnione,
tchawica w osi, objawy oponowe (-)

Klatka piersiowa: Budowa bez zmian, niebolesna palpacyjnie, wypuk jawny, symetryczny,
osłuchowo pojedyncze świsty i furczenia, tony serca stłumione.

Jama brzuszna: Powłoka bez blizn, niepowiększony obwód, niebolesna, bez objawów
otrzewnowych.

Wstępne rozpoznanie i podejrzenia: ból w klatce piersiowej/ostry
zespół wieńcowy.
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ROZDZIAŁ 2

Najczęściej spotykane objawy
z uwzględnieniem

diagnostyki różnicowej

Podwyższenie temperatury ciała
W warunkach fizjologicznych temperatura ciała ulega jedynie nieznacz-
nym wahaniom, dzięki sprawnie działającym mechanizmom regulacji
wytwarzania i utraty ciepła. Główną rolę odgrywają tutaj ośrodki ner-
wowe podwzgórza, czuwające nad przebiegiem obu wyżej wymienio-
nych procesów.

Największą ilość ciepła dostarczają organizmowi mięśnie szkieletowe,
nie tylko w czasie widocznej dla oka pracy, lecz również poprzez proce-
sy określane jako termogeneza bezdrżeniowa i drżeniowa. Prawidłowa
temperatura ciała waha się pomiędzy 36 — 37 °C. Temperaturę wyż-
szą niż 37 °C określa się mianem nadcieplności, czyli hipertermii, a niż-
szą niż 35 °C — jako niedocieplność, czyli hipotermię.

Hipertermia uwarunkowana przestawieniem pracy ośrodka regulacji
w ośrodkowym układzie nerwowym na wyższy poziom, z zachowaniem
fizjologicznych mechanizmów termoregulacji określana jest jako go-
rączka. Jest to pewna postać hipertermii. Każdy wzrost temperatury
ciała, niezależnie od mechanizmu powstania, jest wyrazem dodatniego
bilansu cieplnego.
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Patomechanizm gorączki nie został dotychczas dobrze poznany. Obec-
nie uważa się, że jest ona wynikiem przestawienia ośrodka termore-
gulacji, mieszczącego się w przednim podwzgórzu, na wyższy poziom.
Może to być spowodowane działaniem pirogenów endogennych lub
egzogennych. Pirogenami egzogennymi są cząsteczki strukturalne
wirusów, bakterii i grzybów oraz pasożytów. Pirogeny endogenne to
kompleksy immunologiczne, cytokiny powstałe w następstwie zadzia-
łania antygenów na uczulone limfocyty, produkty rozpadu dopełniacza,
metabolity hormonów steroidowych i kwasy żółciowe.

Pirogeny endogenne mają zbyt duże cząsteczki, by w dużej ilości przejść
przez barierę krew-mózg. Głównym mechanizmem indukcji gorączki
nie jest więc prostagladyna E2, pochodząca z krwi tętniczej docierającej
do mózgu z ognisk zakażenia, lecz powstanie prostaglandyny E2 w gę-
stej sieci komórek wyściółki splotów naczyniowych i komórek okołona-
czyniowych okolicy przedwzrokowej podwzgórza, głównie w następstwie
pobudzenia przez lipopolisacharydy bakteryjne cyklooksygenazy COX-2
zawartej w tych komórkach. Następuje pobudzenie współczulnej części
autonomicznego układu nerwowego i uruchamiane są mechanizmy
prowadzące do podwyższenia temperatury ciała. Sygnały z jąder rdzenia
przedłużonego i rdzenia kręgowego poprzez pobudzenie nerwów układu
wegetatywnego prowadzą do szeregu reakcji mających na celu:

 Zmniejszenie utraty ciepła — następuje skurcz tętniczek skórnych
i redystrybucja przepływu krwi ze skóry do mięśni szkieletowych
i brunatnej tkanki tłuszczowej oraz zahamowanie aktywności
gruczołów potowych.

 Zwiększenie wytwarzania ciepła — drżenie włókienkowe mięśni,
czyli dreszcze, zwiększenie tempa spalania kwasów tłuszczowych
z brunatnej tkanki tłuszczowej.

 Redystrybucję nadmiaru ciepła w ustroju i podwyższenie tempe-
ratury okolicy przedwzrokowej i podwzgórza, co zamyka sprzę-
żenie zwrotne.

Podwyższenie temperatury ciała o każdy 1 °C zwiększa metabolizm
podstawowy o 20%, zużycie tlenu o blisko15%, częstość akcji serca
o 8-12/min. i parowanie niewidzialne o 500ml/d.
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Podstawowa charakterystyka gorączki

Charakter gorączki Opis Możliwa przyczyna

Gorączka septyczna,
trawiąca

W ciągu doby jeden
gwałtowny wzrost
temperatury do 40 °C,
a następnie spadek niekiedy
do wartości prawidłowych.

Gruźlica prosówkowa

Ropień

Chłoniaki

Białaczki

Gorączka dwufalowa Występowanie dwóch
szczytów gorączki w ciągu
doby.

Choroba Stilla dorosłych

Gruźlica prosówkowa

Malaria

Zapalenie wsierdzia
gonokokowe

Gorączka przerywana Okresowa, nawracające
skoki gorączki
w regularnych bądź
nieregularnych odstępach
czasu po względnie
bezgorączkowym okresie.

Malaria

Chłoniaki

Białaczki

Gorączka ciągła Stałe podwyższenie
temperatury ciała.

Dur brzuszny

Dur rzekomy

Zapalenie mózgu

Leki

Gorączka sztucznie
wywołana

Gorączka falista Naprzemiennie
występujące kilkudniowe
okresy gorączki i jej
ustępowanie.

Chłoniak Hodgkina

Wysoka gorączka > 41 °C. Ropień

Chłoniaki

Zapalenie naczyń

Zakażenie HIV

Substancje chemiczne,
dopalacze.
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Podstawowa diagnostyka różnicowa gorączki w oparciu o badanie podmiotowe

Objawy podmiotowe +
gorączka

Możliwa przyczyna

Splątanie, spowolnienie
umysłowe, encefalopatia

Gruźlica OUN

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Ropień mózgu

Nowotwór mózgu

Dur brzuszny

Marskość wątroby

Uczucie zmęczenia Nowotwory złośliwe, białaczki, chłoniaki

Zakażenie HIV, cytomegalii, EBV

Dur brzuszny

Toksoplazmoza

Toczeń rumieniowaty układowy

Reumatoidalne zapalenie stawów

Ból głowy Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Ropień, nowotwór mózgu

Malaria

Riketsjozy

Ból pleców Ropień nerki, okołonerkowy

Bruceloza

Zapalenie wsierdzia infekcyjne.

Ból szyi Zapalenie tarczycy podostre

Choroba Stilla dorosłych.

Zapalenie tętnicy skroniowej

Zapalenie wyrostka sutkowatego

Zapalenie żyły szyjnej wewnętrznej

Ból mięśni Włośnica

Zapalenie wsierdzia infekcyjne

Zapalenie tętnic guzkowe

Zapalenie wielomięśniow.

Polimialgia reumatyczna

Zakrzepica żył głębokich
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Objawy podmiotowe +
gorączka

Możliwa przyczyna

Incydenty sercowo-
-naczyniowe: udar mózgu,
upośledzenie krążenia
mózgowego, niedokrwienie
mięśnia sercowego,
chromanie, nadciśnienie
naczyniowonerkowe,
zawał nerki

Zapalenie wsierdzia infekcyjne

Zapalenie tętnic guzkowe

Riketsjozy

Choroba Takayasu

Zaburzenia widzenia i/lub
ból oka

Zapalenie tętnicy skroniowej

Zapalenie tętnic guzkowej
Zapalenie wsierdzia infekcyjne
Ropień mózgu

Choroba Takayasu

Suchy kaszel Gruźlica, nowotwór płuc

Riketsjozy, choroba papuzia

Gorączka reumatyczna ostra

Dur brzuszny

Nawracający krwotok z nosa
lub krwawienie z dziąseł

Choroba papuzia

Białaczki

Chłoniaki

Niedawna podróż do krajów
tropikalnych

Zakażenia występujące endemicznie w danym rejonie
świata

Zakażenia pasożytnicze

Ukłucie przez kleszcza Borelioza

Babeszjoza

Tularemia

Riketsjozy

Gorączka Gór Skalistych

Kontakt ze zwierzętami Choroba papuzia – ptaki egzotyczne
Bruceloza – bydło, kozy, owce, świnie
Toksoplazmoza, choroba kociego pazura –koty
Leptospiroza – gryzonie, ich mocz, odchody
Tularemia – dzikie zwierzęta, zające
Kryptokokoza – odchody ptaków

Histoplazmoza – odchody nietoperzy
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Objawy podmiotowe +
gorączka

Możliwa przyczyna

Ryzykowne kontakty
seksualne

Zakażenie HIV

Kiła

Zakażenie HCV

Przyjmowanie leków
lub parafarmaceutyków

Gorączka polekowa

Podstawowa diagnostyka różnicowa gorączki w oparciu o badanie
przedmiotowe

Objawy przedmiotowe +
gorączka

Możliwa przyczyna

Osutka plamista lub
plamisto-grudkowa,
wykwity barwy łososiowej

Choroba Stilla dorosłych

Dur brzuszny

Wybroczyny lub wylewy
podskórne

Zapalenie wsierdzia infekcyjne

Riketsjozy

Lek.

Zaćma, suchość oczu,
zapalenie spojówek,
przekrwienie spojówki
gałkowej, zapalenie
błony naczyniowej oka

Choroba Stilla dorosłych

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zespół Sjogrena

Gruźlica

Choroba kociego pazura

Toczeń rumieniowaty układowy

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Powiększenie węzłów
chłonnych

Chłoniaki, białaczki, gruźlica

Choroba kociego pazura, toksoplazmoza

Mononukleoza zakaźna, zakażenie HIV

Choroba Stilla dorosłych

Choroba Whipple’a

Tkliwość i ból mostka Białaczka

Szmer sercowy Zapalenie wsierdzia infekcyjne, śluzak przedsionka serca
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Objawy przedmiotowe +
gorączka

Możliwa przyczyna

Powiększenie wątroby Gruczolak wątroby, pierwotne i przerzutowe zmiany
nowotworowe

Chłoniak, białaczka

Alkoholowa choroba wątroby, zapalenie wątroby

Dur brzuszny, dur rzekomy

Powiększenie śledziony Chłoniak, białaczka

Zapalenie wsierdzia infekcyjne

Gruźlica, bruceloza, mononukleoza zakaźna,
toksoplazmoza

Reumatoidalne zapalenie stawów

Alkoholowa choroba wątroby, marskość wątroby

Dur brzuszny, dur rzekomy

Tkliwość mięśni Bruceloza, zapalenie wielomięśniowe

Zakrzepica żył głębokich

Zapalenie jądra i najądrza Gruźlica, chłoniak, białaczka, bruceloza

Zapalenie tętnic guzkowe

Mononukleoza zakaźna

Ból głowy
Ból głowy jest symptomem chorobowym, którego przyczyny mogą
znajdować się w strukturach wewnątrzczaszkowych, zewnątrzczaszko-
wych i pozaczaszkowych. Ból głowy jako jednostka chorobowa sama
w sobie nie istnieje. Wyłączenie wszelkich organicznych zmian, mogą-
cych go tłumaczyć, może być podstawą do stwierdzenia psychogennej
przyczyny bólu głowy.

Ból głowy jest niespecyficznym, subiektywnym objawem charakteryzu-
jącym się bólem zlokalizowanym w obrębie głowy. Jest jednym z naj-
częstszych powodów konsultacji lekarskich. Z uwagi na jego częste wy-
stępowanie społeczeństwo w pewien sposób zaadoptowało się do
niego i potrafi sobie z nim radzić za pomocą dostępnych środków far-
makologicznych. Ból głowy będący powodem interwencji Zespołu Ra-
townictwa Medycznego jest zazwyczaj odosobniony, ostry i nagły.
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W powstawaniu bólów głowy zewnątrzczaszkowych ważną rolę odgry-
wa napięcie mięśni czaszki, w szczególności potylicy i karku. U ludzi
nadmiernie nerwowych, agresywnych, lękliwych lub wykonujących pracę
obciążoną dużymi przeciążeniami emocjonalnymi zaobserwowano stan
przedłużonego skurczenia mięśni czaszki i karku, co może być przy-
czyną niedokrwienia mięśni wskutek ucisku naczyń krwionośnych.

Wzmożone napięcie mięśni czołowych, skroniowych i potylicznych
może również stanowić przyczynę bólu umiejscowionego w dowolnym
miejscu czaszki, powstającego na skutek rozciągania, przemieszczania
lub zapalenia struktur wrażliwych na ból. Istnieje grupa pacjentów,
u których patomechanizm bólów głowy po wykluczeniu bólów uwa-
runkowanych pociąganiem struktur wrażliwych somatycznie, rozcią-
ganych ścian naczyniowych, zmian w obrębie nerwów i długotrwałego
napięcia mięśni pozostaje niewyjaśniony. Ten rodzaj bólów ma często
przyczynę psychogenną.

W klasyfikacji bólów głowy opracowanej przez International Headache
Society wyróżniono:

 1. Pierwotne bóle głowy, zwane dawniej samoistnymi, stanowiące
zdecydowaną większość przypadków bólu głowy.

 2. Wtórne bóle głowy, poprzednio określane jako „objawowe”.

 3. Neuralgie nerwów czaszkowych.

W odróżnieniu od poprzednio stosowanej klasyfikacji, pojawiła się
konieczność rozpoznawania kilku różnych bólów głowy, jeśli pacjent
spełnia kryteria kilku z nich, np. migreny przewlekłej i bólu głowy
z nadużywania leków.

Pierwotne bóle głowy to m.in. migrenowy ból głowy, napięciowy ból
głowy, klasterowy ból głowy i inne trójdzielno-autonomiczne bóle
głowy, a także inne pierwotne bóle głowy w tym: ból głowy kaszlowy,
wysiłkowy, śródsenny, związany z aktywnością seksualną.

Wtórne bóle głowy to m.in. ból związany z urazem głowy i szyi, cho-
robą naczyń wewnątrzczaszkowych i dogłowowych, zaburzeniami we-
wnątrzczaszkowymi innymi niż naczyniowe, nadużywaniem leków,
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zakażeniami, chorobami szyi, oczu, nosa, zatok przynosowych, zębów
i jamy ustnej.

Neuralgie nerwów czaszkowych to m.in. nerwoból nerwu trójdzielne-
go, nerwobóle innych nerwów czaszkowych.

Objawy alarmujące

Objawy alarmowe Możliwa przyczyna

Ból głowy o nagłym początku. Krwotok podpajęczynówkowy, guz mózgu
szczególnie w tylnej jamie czaszki.

Ból głowy stale nasilający się. Guz mózgu, krwiak podtwardówkowy,
nadużywanie leków.

Ból głowy z towarzyszącymi objawami
takimi jak sztywność karku, gorączka,
osutka.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie mózgu, zakażenie
ogólnoustrojowe, neuroborelioza.

Ból głowy wywoływany przez kaszel,
wysiłek, próbę Valsalvy.

Krwawienie podpajęczynówkowe, guz
mózgu.

Ból głowy w ciąży lub po porodzie. Zakrzepica żył kory mózgowej lub zatok
opony twardej, rozwarstwienie tętnicy
szyjnej, krwotok do przysadki.

Podstawowa diagnostyka różnicowa bólów głowy
Dodatnie wywiady w kierunku przyjmowania leków, kofeiny, al-
koholu.

 Alkoholizm. (Przypadek 39)

 Objaw abstynencji. (Przypadek 39)

 Nadużywanie leków z grupy ASA.

Dodatnie wywiady w kierunku urazów głowy.

 Wstrząśnienie mózgu. (Przypadek 49)

 Krwiak podtwardówkowy. (Przypadek 22)

 Zwichnięcie kręgosłupa szyjnego.
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Ostry początek bólu głowy ze sztywnością karku, gorączką, z ogni-
skowymi objawami neurologicznymi, bez wywiadu dotyczącego
przyjmowanych leków, bez urazu.

 Ropień mózgu (Przypadek 20)
 Krwotok podpajęczynówkowy (Przypadek 22)

Ostry początek bólu głowy ze sztywnością karku, bez gorączki, bez
wywiadu dotyczącego przyjmowanych leków, bez urazu.

 Krwotok podpajęczynówkowy (Przypadek 22)

Ostry początek bólu głowy bez sztywności karku z gorączką i do-
datni wywiadem w kierunku infekcji górnych dróg oddechowych.

 Zapalenie zatok (Przypadek 23)
 Choroba przeziębieniowa. (Przypadek 17)
 Grypa. (Przypadek 17)

Ostry początek bólu głowy, bez sztywności karku, bez gorączki, bez
wywiadu dotyczącego przyjmowanych leków, bez urazu.

 Migrena. (Przypadek 19)
 Zapalenie tętnicy skroniowej. (Przypadek 19)
 Klasterowy ból głowy. (Przypadek 19)

Przewlekły ból głowy, bez odchyleń w badaniu neurologicznym,
z bolesnością palpacyjną tętnicy skroniowej po stronie bólu głowy.

 Zapalenie tętnicy skroniowej. (Przypadek 19)

Przewlekły ból głowy zmniejszający się po ucisku tętnicy skronio-
wej po stronie bólu głowy, bez zmian w badaniu neurologicznym.

 Migrena. (Przypadek 19)

Przewlekły ból głowy, bez zmian w badaniu neurologicznym, bez
poprawy po palpacji tętnicy skroniowej.

 Napięciowy ból głowy. (Przypadek 19)
 Jaskra. (Przypadek 32)
 Migrena. (Przypadek 19)
 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa szyjnego. (Przypadek 7)
 Klasterowy ból głowy. (Przypadek 19)
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Przewlekły ból głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi.
 Guz mózgu. (Przypadek 20)
 Ropień mózgu. (Przypadek 20)
 Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe. (Przypadek 20)

Afazja
Afazja jest to zaburzenie mowy powstające na skutek uszkodzenia
ośrodków mowy w korze mózgu. Dochodzi wówczas do utrudnienia
lub całkowitej niemożności wyrażenia myśli słowami lub utrudnienia
lub całkowitego zaburzenia rozumienia mowy słyszalnej. Afazja pojawia
się głównie w wyniku uszkodzenia mózgu na tle urazowym i naczy-
niowym, wliczając w nie udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu.
Inną przyczyną afazji mogą być zaawansowane zmiany miażdżycowe
w obrębie naczyń mózgowych. Afazja jest zaliczana do objawów ogni-
skowych, zatem potwierdza zaburzenie neurologiczne oraz teoretycznie
pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia: ośrodki mowy oraz włókna
nerwowe łączące ośrodki mowy z innymi okolicami kory mózgowej.

Opisy afazji zostały sporządzone już w XIX wieku przez dwóch lekarzy,
Brocka i Wernickego.

Brock opisał przypadek pacjenta, który rozumiał mowę słyszalną ale
nie potrafił znaleźć odpowiednich słów aby wyrazić swoje myśli. Pacjent
po niedługim czasie zmarł, a lekarz wykonał sekcję zwłok badając do-
kładnie mózg chorego. W badaniu zlokalizował uszkodzenie na bocznej
powierzchni płata czołowego lewej półkuli, czyli w obrębie tylnej części
dolnego zakrętu czołowego lewego. Brock powiązał to ze stwierdzony-
mi zaburzeniami mowy. Współcześnie wyżej wymieniona okolica zo-
stała nazwana ośrodkiem Brocka lub też ośrodkiem ruchowym mowy.
Afazja Brocka charakteryzuje się więc zniesieniem zdolności mówienia,
przy zachowanej prawie całkowicie zdolności do rozumienia mowy sły-
szalnej. Aktualne badania wykazują, że do wywołania tego typu afazji
musi przyczynić się znacznie większe uszkodzenie ośrodków ruchowych
mowy łącznie z fragmentami istoty białej.
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W niedługim czasie po odkryciu przypadku Brocka, lekarz Carl Wernicke
opisał przypadki pacjentów, którzy potrafili normalnie mówić, lecz
nie rozumieli mowy innych, a nawet własnej, przez co mowa ich była
pozbawiona logicznego sensu. U tych pacjentów zlokalizowano uszko-
dzenie bocznej powierzchni lewego płata skroniowego, a dokładniej
tylnej części górnego zakrętu skroniowego lewego. Okolica ta została
nazwana polem Wernickego lub też ośrodkiem czuciowym mowy.
Opisując przypadek tej afazji należy nadmienić fakt, że pacjenci, któ-
rych dotknął czynnik uszkadzający ośrodek czuciowy mowy mogą
wypowiadać bardzo wiele słów w taki sposób, że rozmówca może nie
być dopuszczany do zabrania głosu. W tego typu afazji zaburzeniu
ulega nie sposób mówienia, lecz to, co jest mówione. Aktualne badania
mówią, o konieczności uszkodzenia znacznie większej części w okolicy
pola Wernickego, aby pojawiły się takie objawy.

Apraksja
Apraksja jest to utrata zdolności wykonywania złożonych ruchów celo-
wych, zamierzonych — przykładowo zapięcia guzika. Przy zaburzeniu
tego typu mogą nie występować objawy takie jak niedowłady, niezbor-
ność ruchów, zawroty głowy czy zaburzenia czucia. Przyczyną apraksji
mogą być udary mózgowe, guzy mózgu oraz często choroba Alzheimera.
W klasyfikacji apraksji można wyróżnić apraksję wyobrażeniową, ru-
chową i mieszaną.

Apraksja wyobrażeniowa pojawia się w przebiegu znacznych chorób
mózgu. Objawia się uniemożliwieniem zrealizowania planowego ruchu.
Wariant ruchowy to niemożność wykonywania ruchów precyzyjnych
takich jak np. pisanie, często pojawia się po stronie przeciwnej do
uszkodzenia w mózgu. Postać mieszana charakteryzuje się niemożno-
ścią wykonania poleconego zadania pomimo tego, że pacjent wie, jak
to wykonać.
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Agnozja
Agnozja jest to utrata zdolności identyfikacji przedmiotów za pomocą
jednego ze zmysłów, przy zachowanej zdolności rozpoznawania ich
innymi zmysłami.

W klasyfikacji zaburzeń zmysłów można wyróżnić również aleksję cha-
rakteryzującą się utratą zdolności czytania, agrafię znaczącą utratę zdol-
ności pisania, akalkulię, czyli zaburzeniem zdolności liczenia i w końcu
— amnezję a więc stanu zaburzenia pamięci z danego okresu życia.

W klasyfikacji agnozji można wyróżnić agnozję wzrokową, dotykową,
słuchową, autotopograficzną i anozognozję.

Agnozja wzrokowa zwana też ślepotą korową bądź psychiczną to trud-
ność w rozpoznawaniu znanych obiektów, przy zachowanych możli-
wościach identyfikacji ich przy pomocy pozostałych zmysłów. Często
pojawia się przy uszkodzeniu okolicy skroniowej dolnej w miejscach
odpowiedzialnych za scalanie pojedynczych wrażeń. Agnozja słuchowa
to trudności w rozpoznawaniu dźwięków, głównie tych pochodzących
z otoczenia. Jest to wynik uszkodzenia okolic skroniowych prawej pół-
kuli. Agnozja dotykowa to niemożność rozpoznawania przedmiotów
za pomocą dotyku. Agnozja autotopograficzna to niemożność rozpo-
znania części własnego ciała. Natomiast anozognozja to całkowity brak
świadomości zaburzeń chorobowych łącznie z zaprzeczaniem ich
istnieniu. Szczególną postacią jest zaprzeczenie istnienia ślepoty u oso-
by niewidomej.

Podstawowa diagnostyka różnicowa afazji,
apraksji, agnozji
Afazja, apraksja, agnozja pojawiająca się okresowo.

 Udar niedokrwienny mózgu. (Przypadek 1)

 Migrena. (Przypadek 19)

 Epilepsja. (Przypadek 37)

 Naczyniowe, metaboliczne, polekowe uszkodzenia mózgu.
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Afazja, apraksja, agnozja stała o nagłym początku:

 Udar niedokrwienny mózgu. (Przypadek 1)

 Zapalenie mózgu. (Przypadek 21)

Afazja, apraksja, agnozja o stopniowym początku z towarzyszącym
bólem głowy.

 Guz mózgu. (Przypadek 20)

 Ropień mózgu. (Przypadek 20)

Afazja, apraksja, agnozja o stopniowym początku, bez bólu głowy.

 Choroba Alzheimera. (Przypadek 2)

 Opryszczkowe zapalenie mózgu. (Przypadek 21)

 Stwardnienie rozsiane. (Przypadek 38)

 Zespół Wernickego-Korsakowa. (Przypadek 39)



37

ROZDZIAŁ 3

Przypadki interwencji Zespołów
Ratownictwa Medycznego

 PRZYPADEK 1
Informacje ogólne:

WIEK I PŁEĆ PACJENTA: 67 lat mężczyzna.

POWÓD WEZWANIA: Stan po utracie przytomności, utrudniona mowa.
Wzywa córka.

MIEJSCE ZDARZENIA: Mieszkanie.

Ogólne wrażenie podczas pierwszej oceny

Badanie Wynik badania

S Pacjent zastany w mieszkaniu w pozycji leżącej na łóżku, przytomny. AVPU: A

O Bez widocznych zaburzeń oddechowych.

S Widoczna wysuszona skóra o bladym odcieniu.

Badania podmiotowe

Wywiad Wynik badania

S Pacjent nie jest w stanie sam mówić, bełkocze, rozumie mowę słyszalną.

A Z relacji córki: brak uczuleń na leki i pokarmy.

M Z relacji córki: leki z grupy ASA, ACE, nie wiadomo czy regularnie.

P Z relacji córki: nadciśnienie tętnicze, utrwalone migotanie przedsionków,
choroba niedokrwienna serca, miażdżyca uogólniona.

L Z relacji córki: nie wiadomo.

E Pacjent nie odbierał telefonów od córki, która zaniepokojona przyjechała
do mieszkania znajdując pacjenta bełkoczącego w łazience.
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Wywiad Wynik badania

O

L

D

C Brak informacji o dolegliwościach bólowych.

A

R

T

Badania przedmiotowe

A — drożność dróg oddechowych:
drożne, bez konieczności udrażniania.

B — układ oddechowy wg RTWO

Badanie Wyniki badania

R 14 oddechów/min.

T Prawidłowy z zachowaną proporcją wdechu do wydechu.

W Bez wysiłku i aranżacji dodatkowych mięśni oddechowych.

O 95% osłuchowo szmer pęcherzykowy symetryczny.

C — układ krążenia wg HR + 4P

Badanie Wyniki badania

HR+ EKG 97/min, niemiarowy zapis EKG z widocznym migotaniem przedsionków.

P Tętno jednoimienne centralnie i obwodowo.

P RR: 90/60 mm Hg.

P < 2s.

P Bez obrzęków obwodowych.

D — układ nerwowy

Badanie Wyniki badania

Źrenice Równe, reagujące na światło.

Glikemia 89 mg%

Napięcie mięśniowe Osłabione po stronie lewej w obrębie kończyny dolnej i górnej.

Czucie na kończynach Prawidłowe — pacjent czuje dotyk badającego.
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E — ekspozycja i badanie przedmiotowe wg „4 O”

Badanie Wyniki badania

Głowa: Asymetria twarzy — opadnięty kącik ust i szpara powieki.

Szyja: Bez odchyleń.

Klatka piersiowa: Bez odchyleń.

Jama brzuszna: Bez odchyleń.

PODSUMOWANIE PRZYPADKU 1
MOŻLIWA PRZYCZYNA: udar mózgu

ROZPOZNANIE W KARCIE MCR: afazja (podejrzenie udaru mózgu)

KOD ICD10: R47

Stany chorobowe mogące mieć podobny przebieg lub obraz
objawów:

 zakrzepica zatoki jamistej,

 zatrucie tlenkiem węgla.

Udar niedokrwienny mózgu
Mózg stanowi tylko 2% masy ciała i otrzymuje około 15% krwi wycho-
dzącej z serca. Źródłem ukrwienia mózgu są dwie tętnice szyjne we-
wnętrzne oraz dwie tętnice kręgowe — te ostatnie zespalają się w jedną
tętnicę podstawną. Wyżej wymienione naczynia przez swoje odgałęzie-
nia, z możliwością wzajemnych połączeń, zaopatrują w krew obie pół-
kule mózgu, pień mózgu i móżdżek.

Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czynności mózgu.
Niedokrwienie, a często również zniszczenie jakiegoś obszaru mózgu,
występuje na ogół nagle. Następstwem jest porażenie lub niedowład
i zaburzenia mowy. Niekiedy występują objawy uogólnione, takie jak
utrata przytomności i zaburzenia krążeniowo-oddechowe. Udar mózgu
jest przyczyną około 11% zgonów.
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Podłożem choroby jest najczęściej zmiana miażdżycowa tętnic. Powo-
duje ona zwężenie tętnic i sprzyja powstawaniu zakrzepu, przez co
osłabia ścianę naczynia, która może ulec przerwaniu, zwłaszcza przy
nagłym wzroście ciśnienia krwi. Przyczyną zamknięcia naczyń może
być również zator cząstkami zakrzepu, które odrywają się od zastawek
serca lub jego ścian, a niekiedy od zakrzepów przyściennych w tętnicy
głównej lub dużych tętnic domózgowych.

W zawale mózgu na tle zakrzepu objawy pojawiają się często w czasie
snu lub wkrótce po wstaniu z łóżka. Pojawia się on zwykle u osób star-
szych. Objawem towarzyszącym jest często spadek ciśnienia krwi.

Sama przypadłość pojawia się nagle, ale charakterystyczne jest stop-
niowe narastanie objawów. Przejściowe zaburzenia ukrwienia mogą po-
wodować drętwienie lub lekkie osłabienie sił kończyn i zaburzenia wi-
dzenia z zawrotami i bólami głowy.

Zakrzepica zatoki jamistej
Zakrzepica zatoki jamistej czaszki to rzadka choroba, bywająca również
przyczyną udaru mózgu. Spowodowana jest powstawaniem zakrzepów
w żyłach mózgu i zatoki opony twardej. Zakrzepy zamykają naczynia
i utrudniają odpływ krwi żylnej z mózgu, wywołując jego obrzęk.

Do przyczyn należy ciąża i poród, zażywanie środków antykoncep-
cyjnych, odwodnienie, proces nowotworowy, zabiegi chirurgiczne oraz
urazy.

Najczęstszym objawem jest ból głowy oraz ubytki neurologiczne w po-
staci niedowładów. W zaawansowanych przypadkach pojawiają się
drgawki i zaburzenia świadomości.

Warto nakreślić ciekawostkę dotyczącą tzw. trójkąta śmierci. Jest to
obszar anatomiczny w kształcie trójkąta, którego podstawę tworzy linia
łącząca kąciki ust, a wierzchołkiem jest szczyt piramidy nosa — zawiera
on wargę górną i piramidę nosa. Obszar ten posiada specyficzne una-
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czynienie żylne. Z jednej strony żyły nosa i wargi górnej łączą się
z układem żylnym szyi przez żyłę twarzową, a z drugiej, ku górze,
poprzez żyłę kątową i oczną górną i dolną wnikają do zatoki jamistej
w jamie czaszki. Odpływ krwi w kierunku jamy czaszki przez żyłę
kątową jest niebezpieczny, w przypadku stanów zapalnych w obrębie
tego trójkąta, np. czyraka przedsionka nosa lub wargi górnej, stwarzając
niebezpieczeństwo groźnych dla życia powikłań wewnątrzczaszkowych,
szczególnie zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej, do którego do-
chodzi w następstwie zakrzepowego zapalenia naczyń żylnych. Powi-
kłaniom wewnątrzczaszkowym z tego obszaru sprzyja także specyficzna
budowa żył twarzoczaszki, które mogą być pozbawione zastawek żylnych,
co sprzyja rozprzestrzenianiu się procesu zapalnego.

Zatrucie tlenkiem węgla
Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym
smaku. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania substancji zawie-
rających węgiel.

Tlenek węgla uszkadza tkanki o największym zapotrzebowaniu na tlen
m.in. serce i mózg. Niewielkie narażenia mogą manifestować się bólami
głowy, nudnościami i niepokojem, a w badaniu przedmiotowym nie
stwierdza się odchyleń od norm fizjologicznych.

Ciężkie narażenia objawiają się bólami głowy i bólami w klatce pier-
siowej o wieńcowym charakterze (wynika to ze zmniejszonego natle-
nienia komórek mięśnia sercowego). Stan świadomości może ulec za-
burzeniu. Mogą występować ogniskowe zaburzenia neurologiczne, np.
zaburzenia mowy, łącznie z utratą przytomności, towarzyszyć może hi-
potensja i zaburzenia rytmu serca. O zatruciu tlenkiem węgla świad-
czy też zaróżowienie skóry, ale jest to najczęściej objaw pośmiertny.
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PRZYPADEK 14
Informacje ogólne:

WIEK I PŁEĆ PACJENTA: 43 lata, kobieta.

POWÓD WEZWANIA: Ból brzucha, nudności i wymioty.

MIEJSCE ZDARZENIA: Mieszkanie.

Ogólne wrażenie podczas pierwszej oceny

Badanie Wynik badania

S Pacjentka zastana w mieszkaniu w pozycji leżącej, przytomna. AVPU: A

O Bez widocznych zaburzeń.

S Zażółcenie powłok skórnych.

Badania podmiotowe

Wywiad Wynik badania

S Ból brzucha, nudności.

A Brak.

M Propranolol, doraźnie Captopril, leki diabetologiczne.

P WZW typ B, kamica dróg żółciowych, cukrzyca,

L Kilka godzin temu; ma wrażenie, że pokarmy takie jak jajka nasilają
dolegliwości.

E Nie kojarzy okoliczności pojawienia się dolegliwości.

Wywiad Wynik badania

O Od 4 godzin.

L Nadbrzusze prawe, promieniuje do grzbietu w okolice prawej łopatki.

D Stały.

C Kolkowy.

A Kaszel, kichanie, ruchy ciała.

R Spłycenie oddychania zmniejsza dolegliwości bólowe.

T Nudności i wymioty, oddaje bardzo ciemny mocz.

Badania przedmiotowe

A — drożność dróg oddechowych:
drożne, bez konieczności udrażniania.
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B — układ oddechowy wg RTWO

Badanie Wyniki badania

R 18/min.

T Proporcjonalny wdech do wydechu, tor piersiowy.

W Bez wysiłku i aranżacji dodatkowych mięśni oddechowych.

O 99%, szmer pęcherzykowy symetryczny.

C — układ krążenia wg HR + 4P

Badanie Wyniki badania

HR+ EKG 90/min, rytm zatokowy.

P Jednoimienne centralnie i obwodowo.

P 140/90 mm Hg

P < 2s

P Bez obrzęków obwodowych.

D — układ nerwowy

Badanie Wyniki badania

Źrenice Równe, reagujące.

Glikemia 177 mg%

Napięcie mięśniowe Symetryczne na kończynach górnych i dolnych.

Czucie na kończynach Symetryczne na kończynach górnych i dolnych.

E — ekspozycja i badanie przedmiotowe wg „4 O”

Badanie Wyniki badania

Głowa: Zażółcenie twarzy i spojówek.

Szyja: Bez zmian.

Klatka piersiowa: Bez zmian.

Jama brzuszna: Brzuch o powiększonym obwodzie z cechami otyłości, bez blizn,
perystaltyka słyszalna, bolesność palpacyjna prawego nadbrzusza,
dodatni objaw Chełmońskiego i Murphyego.
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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 14
MOŻLIWA PRZYCZYNA: kamica dróg żółciowych

ROZPOZNANIE W KARCIE MCR: ból brzucha

KOD ICD10: R10

Stany chorobowe mogące mieć podobny przebieg lub obraz
objawów.

 zapalenie wątroby,

 zapalenie dróg żółciowych,

 zapalenie pęcherzyka żółciowego,

 zapalenie trzustki.

Kamica dróg żółciowych
Mianem kamicy żółciowej określa się obecność złogów w żółci. Ze
względu na umiejscowienie złogów, można wyróżnić kamicę pęche-
rzyka żółciowego, gdzie złogi tworzą się w pęcherzyku żółciowym,
lub kamicę przewodów żółciowych — złogi znajdują się wtedy w dro-
gach żółciowych wewnątrzwątrobowych lub zewnątrzwątrobowych
i mogą pochodzić z pęcherzyka żółciowego lub powstawać w przewo-
dach żółciowych.

W zależności od składu złogów, można je podzielić na złogi choleste-
rolowe, przybierające żółtą lub żółtawobrunatną barwę lub, rzadziej
spotykane, barwnikowe.

Do czynników ryzyka zalicza się predyspozycje genetyczne, płeć żeńską,
podeszły wiek, przyjmowanie estrogenów, cukrzycę, otyłość z podwyż-
szonym poziomem trójglicerydów oraz mukowiscydozę.

W kamicy pęcherzyka żółciowego objawy obejmują napadowy, ostry
ból brzucha pojawiający się na skutek wzrostu ciśnienia w pęcherzy-
ku żółciowym po zamknięciu przewodu pęcherzykowego przez złóg.
Ból może występować po spożyciu obfitego, tłustego posiłku. Ból jest
zlokalizowany w okolicy nadbrzusza prawego i może promieniować
do pleców pod prawą łopatkę. Utrzymuje się on przez kilka godzin,
a później stopniowo się zmniejsza. Towarzyszą mu nudności, wymioty,
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zgaga, wzdęcia brzucha. Fizykalnie stwierdza się tkliwość prawego
nadbrzusza z dodatnim objawem Chełmońskiego, a więc bólem przy
wstrząsaniu okolicy nadbrzusza prawego. Mogą wystąpić objawy ogra-
niczonego zapalenia otrzewnej w sąsiedztwie pęcherzyka — wzmożone
napięcie mięśni brzucha z dodatnim objawem Blumberga.

Dolegliwości bólowe utrzymujące się ponad 6 godzin z pojawieniem
się gorączki z dreszczami mogą wskazywać na ostre zapalenie pęche-
rzyka żółciowego i dróg żółciowych lub ostre żółciopochodne zapalenie
trzustki.

Zapalenie wątroby
Jest to choroba zakaźna, wywołana przez wirusy zapalenia wątroby
typu A i B. Podatność jest wysoka, a wskaźnik zachorowalności wynosi
około 0,8%. Ze względu na podobne objawy i przebieg oraz trudności
ścisłej diagnostyki, wstępnie określa się, że zakażenia wisusem typu A
jest dwukrotnie częstsze niż typem B. W obu postaciach źródłem za-
każenia jest chory człowiek lub nosiciel, ale epidemiologicznie te po-
stacie różnią się od siebie bardzo istotnie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A w większości dotyczy dzieci,
zwłaszcza w wieku 7 – 10 lat, i młodzieży. Dość często notuje się je
także u młodych dorosłych. Szerzy się głównie drogą pokarmową przez
produkty spożywcze, wodę, rzadziej styczność bezpośrednią, choć moż-
liwe jest także zakażenie pozajelitowe przez uszkodzenie tkanki. Okres
wylęgania wynosi 28 — 30 dni, ale bywa również krótszy. Wirus typu A
jest wydalany z kałem już pod koniec okresu wylęgania, a także
w ostrym okresie choroby. Przebycie choroby powoduje trwałe uod-
pornienie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B przenosi się przede wszystkim
droga pozajelitową. Zakażenie następuje przez przetoczenie krwi i pre-
paratów krwiopochodnych oraz zabiegi naruszające ciągłość tkanek
wykonywane narzędziami niedostatecznie sterylnymi. Możliwe są rów-
nież zakażenia przez kontakt osobisty — drogą płciową, dziecka przez
matkę karmiącą piersią oraz w czasie porodu. Okres wylęgania jest dłu-
gi, od 2 do 6 miesięcy. Objawy obejmują trzy okresy: wstępny, żółtacz-
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kowy i zdrowienia. W okresie wstępnym w związku z nasiloną wiru-
semią i umiejscowieniem wirusów w różnych narządach, występują
objawy ogólne, a więc: złe samopoczucie, osłabienie, apatia, ból gło-
wy, zaburzenia dyspeptyczne z brakiem łaknienia, nudnościami i wy-
miotami. Czasem przeważają objawy grypopodobne. Po krótkotrwa-
łej poprawie trwającej około 2 dni i ustąpieniu gorączki ponownie
nasilają się objawy ogólne i dyspeptyczne. W okresie żółtaczkowym
ciemnieje mocz, odbarwiają się stolce i pojawia się zażółcenie skóry
o różnej intensywności, zwykle w zależności od intensywności przy-
padku. Okres ten trwa od 1 do 3 tygodni, po czym następuje okres
zdrowienia, z dość wolnym powrotem do pełni zdrowia.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą charakteryzującą
się zmianami martwiczo-zapalnymi, wywołanymi przetrwałym zaka-
żeniem HCV. Objawy są podobne jak w zapaleniu wątroby typu B —
z towarzyszącym osłabieniem, bólem mięśni i stawów, parestezjami,
świądem skóry, suchością błon śluzowych oraz obniżeniem nastroju.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby to przewlekły, nieustępujący
samoistnie proces martwiczo-zapalny tkanki wątrobowej. Przyczyna
tej choroby pozostaje nieznana. Wiadomo jednak, że jest ona związana
ze zwiększeniem stężenia γ-globulin w osoczu i obecnością krążących
autoprzeciwciał tkankowych. Szczyt zapadalności przypada na okres
pokwitania oraz między 40, a 60 rokiem życia, 4 razy częściej u kobiet.
Może przebiegać bardzo drastycznie, lub też może nie dawać żadnych
symptomów — jedynym objawem może być znużenie. W innych przy-
padkach pojawia się różnie nasilona żółtaczka. Nieleczone AZW pro-
wadzi w ciągu 5 lat do niewyrównanej marskości wątroby. W tej chorobie
mogą współistnieć choroby autoimmunologiczne z innych narządów
takie jak, choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, cukrzyca
typu I, reumatoidalne zapalenie stawów oraz zespół Sjogrena.

Stany autoimmunologiczne obejmujące procesy chorobowe wątroby
mogą obejmować również pierwotną marskość żółciową, która prze-
biega z podobnymi symptomami. Choroba ma podłoże autoimmuno-
logiczne oraz prowadzi do niszczenia drobnych przewodów żółciowych
wewnątrzwątrobowych. Pojawia się również częściej u kobiet w star-
szym wieku i nie występuje u dzieci. Objawy mogą obejmować prze-
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wlekłe zmęczenie, świąd skóry początkowo ograniczony do rąk i stóp,
rzadziej pojawia się suchość błon śluzowych jamy ustnej oraz spojówek
z towarzyszącym bólem w prawym nadbrzuszu.

W klasyfikacji zapaleń wątroby należy również wymienić zapalenie
wątroby na tle alkoholowym. Uszkodzenie wątroby na tle alkoholo-
wym rozwija się w kilku etapach. Etap pierwszy to alkoholowe stłusz-
czenie wątroby, polegające na przewlekłym uszkodzeniu wątroby
z gromadzeniem się kropli tłuszczu w hepatocytach. Etap drugi obej-
muje alkoholowe zapalenie wątroby przebiegające ze zmianami
martwiczo-zapalnymi w wątrobie. Etap trzeci to alkoholowa marskość
wątroby. Poszczególne stadia nie są od siebie odgraniczone i niekiedy
występują równocześnie. Występują predyspozycje genetyczne, po-
nadto bardziej narażone są kobiety — szkodliwa dawka jest u nich
mniejsza, a postęp choroby jest szybszy. Główna droga metabolizmu
alkoholu etylowego w wątrobie polega na jego utlenianiu do kwasu
octowego. Pośrednim, toksycznym metabolitem jest aldehyd octowy.

Etap alkoholowego stłuszczenia wątroby przebiega często bez symp-
tomów. Niekiedy może wystąpić pobolewanie prawego nadbrzusza
i powiększenie wątroby. Po zaprzestaniu picia alkoholu hepatomegalia
powoli ustępuje. W przypadku dalszego zażywania alkoholu dochodzi
do etapu drugiego, czyli alkoholowego zapalenia wątroby. Pojawiają
się objawy w postaci zmęczenia, nudności, wymiotów, braku łaknienia,
bólu prawego nadbrzusza, powiększenia wątroby, wodobrzusza i za-
żółcenia powłok skórnych oraz podwyższenia ciepłoty ciała. Dalsze za-
żywanie alkoholu wprowadza w stadium marskości wątroby.

Marskość wątroby to następczy stan uogólnionego uszkodzenia miąż-
szu wątroby. Dochodzi wówczas do włóknienia i przemiany prawi-
dłowej architektury narządu w strukturalnie nieprawidłowe guzki re-
generacyjne. Prowadzi to do zmniejszenia ilości czynnego miąższu,
w wyniku czego dochodzi do zaburzeń czynności wątroby oraz struktur
układu naczyniowego, prowadząc w konsekwencji do stopniowego
zwiększania ciśnienia w żyle wrotnej i następczo do nadciśnienia wrot-
nego. Stan ten prowadzi do stopniowego rozwijania krążenia obocznego
w obrębie przełyku, odbytu i powłok brzucha.
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Objawy kliniczne marskości wątroby są zależne od czasu trwania cho-
roby, ilości czynnego miąższu wątroby oraz zaburzeń w krążeniu wrot-
nym. W 40% przypadków marskość może przebiegać bez objawów.
W pozostałych przypadkach objawia się osłabieniem i łatwym męcze-
niem się. Towarzyszy temu stan podgorączkowy, brak łaknienia,
zmniejszenie masy ciała, świąd skóry oraz bolesne kurcze mięśniowe.
Wygląd pacjenta przybiera kształt kasztanowego ludzika — szczupłe
kończyny górne i dolne w wyniku zaniku mięśni i powiększony ob-
wód brzucha. Można zaobserwować zażółcenie powłok, naczyniaki
gwieździste tzw. pajączki wątrobowe, rumień części dłoniowej rąk
oraz części podeszwowej nóg, kępki żółte, utratę owłosienia na klatce
piersiowej u mężczyzn, poszerzenie żył na jamie brzusznej wynikające
z krążenia obocznego. Jest to objaw głowy Meduzy. Może mu towa-
rzyszyć upośledzenie krzepnięcia krwi, objawiające się wybroczynami
skórnymi, krwawieniami z dziąseł, nosa oraz błon śluzowych. Ze strony
układu pokarmowego mogą wystąpić symptomy w postaci nudności,
wymiotów, wzdęcia brzucha, wygładzenia języka, obrzęków ślinianek,
bólu w prawym nadbrzuszu, powiększenia śledziony oraz wodobrzusze.
Inne objawy mogą obejmować obniżenie libido, zaburzenia miesiącz-
kowania oraz zanik jąder u mężczyzn.

Żylaki przełyku
Patomechanizm powstawania żylaków przełyku opiera się na współ-
istniejącym nadciśnieniu w układzie wrotnym na skutek m.in. mar-
skości wątroby. Normalnie, krew żylna z trzustki, jelit i śledziony od-
pływa przez żyłę wrotną do wątroby i następnie po przejściu przez jej
miąższ wpływa przez żyłę główną dolną do serca. Przeszkoda na dro-
dze jej odpływu, którą stanowi głównie marska wątroba, powoduje
zwolnienie przepływu, zastój krwi i wzrost ciśnienia w całym żylnym
układzie wrotnym. Następuje wytworzenie patologicznego krążenia
obocznego, którego jedną drogą są żyły przełyku, które w wyniku nad-
miernego wypełnienia krwią rozszerzają się, tworząc żylaki. Ich pęknię-
cie jest zazwyczaj spowodowane uporczywymi wymiotami lub nad-
miernym spożyciem alkoholu.
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Żółtaczka
Żółtaczka powstaje na skutek odkładania nadmiernej ilości bilirubiny
w skórze, białkówkach oczu i błonach śluzowych. Bilirubina jest żół-
tym barwnikiem, występującym we krwi u osób zdrowych — prawi-
dłowo jej stężenie wynosi 9 — 17 mmol/l. Żółte zabarwienie powłok
jest widoczne na skórze przy stężeniu bilirubiny przekraczającym 34
— 43 mmol/l. Bilirubina powstaje głównie z rozpadu hemoglobiny —
barwnika zawartego w krwinkach czerwonych. Proces ten zachodzi
przede wszystkim w śledzionie, wątrobie i szpiku, podczas niszczenia
starzejących się krwinek czerwonych. Zdrowa wątroba wychwytuje bili-
rubinę i wydala ją wraz z żółcią do jelit. Pod wpływem bakterii jelito-
wych bilirubina podlega przemianom, które prowadzą do powstawania
innej, barwnej substancji, nadającej kałowi ciemne zabarwienie.

Przy nadmiernej produkcji bilirubiny — spowodowanej masowym,
patologicznym niszczeniem komórek erytrocytów, czyli ich hemolizą.
— nawet w pełni zdrowa wątroba nie jest w stanie wychwycić i wy-
dalić barwnika. Pojawia się wtedy żółtaczka, zwana żółtaczką hemo-
lityczną.

Żółtaczka może być również wynikiem mechanicznego utrudnienia
lub zablokowania odpływu żółci z wątroby do jelit. Jest to tak zwana
żółtaczka mechaniczna, najczęściej wywołana obecnością kamieni
w głównych drogach żółciowych, bądź zwężeniem tych dróg z powodu
ich zapalenia lub ucisku z zewnątrz.

Jeżeli natomiast przyczyną żółtaczki są choroby miąższu wątroby (stłusz-
czenie lub przewlekłe zapalenie i marskość), które powodują upośle-
dzenie wychwytywania i wydalania bilirubiny, żółtaczka jest nazwana
żółtaczką miąższową.

W rzadkich przypadkach zdarza się, że produkcja bilirubiny jest prawi-
dłowa, wątroba jest zdrowa, a odpływ żółci do jelit nie jest zaburzony,
a mimo to występuje żółtaczka. Żółtaczkę taką nazywa się żółtaczką
czynnościową, a u jej podłoża leżą zaburzenia enzymatyczne komórek
wątrobowych.
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Do przypadłości objawiających się zwiększeniem stężenia bilirubiny
można zaliczyć również zespół Gilberta. Jest to uwarunkowana ge-
netycznie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu
bilirubiny w wątrobie. Choroba występuje do 7% populacji — częściej
u mężczyzn. Za rozwój tego zespołu jest spowodowana mutacja genu,
która prowadzi do zaburzenia sprzęgania bilirubiny w hepatocytach,
Symptomy tej choroby są ubogie i czasem mogą przebiegać z żółtaczką
wraz z objawami przypominającymi grypę.

Do procesów patologicznych obejmujących narząd wątroby zalicza się
również stłuszczenie wątroby, a więc nadmierne odkładanie się złogów
tłuszczu w hepatocytach. Zwykle jest niewielkie, odwracalne i nie daje
objawów klinicznych. Rzadko kiedy pojawiają się ostre postacie, mo-
gące wywołać objawy chorobowe, a nawet powodować trwałe uszko-
dzenie wątroby. Do przyczyn stłuszczenia wątroby zalicza się prze-
wlekły alkoholizm, często występuje też w cukrzycy, zwłaszcza gdy ta
przebiega z otyłością i jest niewłaściwie prowadzona.

Stany zapalne wątroby mogą prowadzić nie tylko do marskości tego
narządu, ale i również jego ostrej niewydolności. Ostra niewydolność
wątroby to nagłe i szybkie pogorszenie czynności wątroby mogące
się pojawić również bez wcześniejszych chorób wątroby. Przyczyny
obejmują wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, zażywanie leków za-
wierających paracetamol, halotan, sulfonamidy, fenytoiny oraz statyny,
zatrucie muchomorem sromotnikowym. Inne możliwe przyczyny to
wstrząs, niedokrwienie wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wą-
troby, zespół Reya oraz posocznicę, zespół Budda-Chiariego oraz zespół
HELLP. Objawy ostrej niewydolności wątroby obejmują utratę łaknie-
nia, biegunkę i gorączkę. Może wystąpić obraz wstrząsu septycznego
przebiegającego z tachykardią i hipotensją.

Zespół Budda-Chiariego to stan zaliczany do zakrzepicy żył wątro-
bowych. Główną przyczyną tego zespołu jest utrudnienie odpływu krwi
żylnej z wątroby. Przyczyny mogą obejmować czerwienicę, zwiększoną
ilość płytek krwi oraz zażywanie leków antykoncepcyjnych. Zespół
przebiega najczęściej bezobjawowo u pacjentów z zakrzepicą jednej żyły
wątrobowej i dobrze rozwiniętym krążeniem obocznym. Ostra zakrze-
pica obejmująca trzy żyły wątrobowe prowadzi do ostrej niewydolności
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wątroby z szybko narastającym wodobrzuszem, żółtaczką oraz obrzę-
kami kończyn dolnych. Jeżeli jednak dojdzie do zakrzepicy pnia żyły
wrotnej lub jej gałęzi wewnątrzwątrobowych, dochodzi do znacznego
upośledzenia odpływu krwi z układu wrotnego i szybkiego rozwoju
nadciśnienia wrotnego. Czynniki predysponujące do zakrzepicy żyły
wrotnej to nowotwory wątroby i trzustki, czerwienica, nadkrzepliwość,
urazy oraz ucisk na żyłę wrotną przez torbiele trzustki, guzy okolicz-
nych narządów oraz ropne procesy chorobowe toczące się w jamie
brzusznej. Objawy ostre obejmują silny ból brzucha, wzdęcie brzucha
z zatrzymaniem gazów i stolca. Niekiedy pojawia się krwista biegun-
ka. Zakrzepica podostra rozwija się do 6 tygodni. Główne objawy to
ból brzucha, wodobrzusze, żółtaczka, krwawienie z górnego odcinka
przewodu pokarmowego wskutek powikłania nadciśnienia wrotnego.

Zespół Reya to niebezpieczna choroba sięgająca około 50% śmiertel-
ności. Zespół ten jest wynikiem rozlanego uszkodzenia mitochondriów.
Bezpośrednia przyczyna choroby nie jest poznana. Przypuszcza się, że
przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy zwiększa
ryzyko wystąpienia zespołu u dzieci do 12 roku życia, przez co leki
zawierające ASA nie są zalecane dla dzieci do 16 roku życia. Zespół
Reye’a często pojawia się kilka dni po przebyciu infekcji wirusowej,
takiej jak grypa lub ospa wietrzna.

Zespół HELLP to ciężkie powikłanie stanu przedrzucawkowego lub
rzucawki. Składa się na niego grupa objawów: niedokrwistość hemoli-
tyczna (Hemolytic anemia), podwyższenie stężenia enzymów wątro-
bowych (Elevated Liver enzymes) i małopłytkowość (Low Plateled
Mount). Pacjentki, u których rozwija się ten zespół, często są już pod
opieką lekarza z powodu nadciśnienia tętniczego ciężarnych lub są
dopiero diagnozowane w kierunku stanu przedrzucawkowego.

Choroba Wilsona jest związana z nadmiernym gromadzeniem się
miedzi w tkankach, głównie w wątrobie. Przyczyną jest defekt białka
transportującego miedź, zlokalizowanego w błonie komórek wątro-
bowych. Następstwem jest upośledzone wydalanie miedzi z żółcią i jej
następcze gromadzenie w wątrobie, mózgu, nerkach i rogówce, co pro-
wadzi do uszkodzenia tych narządów. Pierwsze objawy pojawiają się
w okresie młodzieńczym. Obejmują powiększenie wątroby, utratę
łaknienia, biegunkę i podwyższenie temperatury ciała z drżeniami
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zamiarowymi, sztywnością mięśni, bólami głowy, ślinotokiem i pier-
ścieniem Kaysera-Fleischera, czyli miedzianym pierścieniem wokół
dystalnej części tęczówki — jest to objaw charakterystyczny dla choroby
Wilsona.

Hemochromatoza to ogólnoustrojowa choroba spowodowana nad-
miernym gromadzeniem żelaza w organizmie. Wyróżnić można hemo-
chromatozę pierwotną oraz syderozy wtórne, czyli wtórne zespoły
przeładowania żelazem. Jest to choroba wrodzona, dziedziczna. Przy-
czyną 80% przypadków jest mutacja genu kodującego białko błonowe
odpowiedzialne za stymulację wątrobowej produkcji hepcydyny, czyli
białka hamującego wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Pro-
wadzi to do gromadzenia się żelaza w narządach miąższowych, głów-
nie w wątrobie, trzustce, sercu i stawach. Pierwsze objawy pojawiają
się zwykle po 20. roku życia u mężczyzn i po 40. roku życia u kobiet.
Wczesne symptomy obejmują osłabienie, zmniejszenie libido oraz
bóle stawów, najczęściej nadgarstków i łokci. Pojawia się zwiększenie
pigmentacji skóry oraz cukrzyca. Właśnie z uwagi na równoczesne
uszkodzenie trzustki i ciemne zabarwienie skóry, hemochromatoza
była dawniej określana jako cukrzyca brunatna.

Zapalenie dróg żółciowych
Ostre zapalenie dróg żółciowych jest odcinkowym lub rozlanym pro-
cesem zapalnym wewnątrzwątrobowych lub/i zewnątrzwątrobowych
dróg żółciowych. Jest wynikiem zakażenia w następstwie utrudnionego
lub całkowicie zablokowanego odpływu żółci. Zapalenie wywołują
bakterie Klebsiella, Enterococcus, Enterobacter, Streptococcus i Pseudo-
monas. Ryzyko zakażenia jest większe u chorych z kamicą żółciową
oraz w nowotworach utrudniających odpływ żółci przez naciekanie na
przewody żółciowe lub brodawkę większą trzustki. Inne czynniki ryzyka
to stwardniające zapalenie dróg żółciowych, ucisk na przewody żół-
ciowe przez torbiel trzustki i powiększone węzły chłonne.

Typowe objawy zapalenia dróg żółciowych obejmują triadę Charcota,
czyli silny ból w prawym nadbrzuszu o kolkowym charakterze, go-
rączkę z dreszczami oraz zażółcenie powłok skórnych. Pojawiające
się dodatkowe objawy wstrząsu i zaburzeń świadomości uzupełniają
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triadę Charcota w pentodę Reynoldsa. Fizykalnie stwierdzić można
tkliwość w prawym nadbrzuszu i wzmożenie napięcia mięśni brzucha
z dodatnimi objawami Murphego i Blumberga.

Niepowikłana kamica przewodów żółciowych powstaje w wyniku
obecności złogów w drogach żółciowych bez objawów ich zapalenia.
Większość złogów prowadzi do zablokowania przewodu żółciowego
wspólnego lub w zwieraczu Oddiego. Objawy obejmują charakterystycz-
ne objawy kolki żółciowej, a więc ból w prawym nadbrzuszu promie-
niujący pod prawą łopatkę z towarzyszącymi nudnościami i wymio-
tami, zgagą oraz odbarwieniem stolca lub ciemnym zabarwieniem
moczu przy całkowitym zamknięciu przewodu żółciowego wspólnego.

Stwardniające zapalenie dróg żółciowych to przewlekła choroba
o złożonej etiologii. Prowadzi ona do uszkodzenia wewnątrzwątrobo-
wych i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. U części chorych prze-
bieg jest bezobjawowy. Jeżeli pojawiają się objawy, to zazwyczaj obej-
mują przewlekłe zmęczenie, świąd skóry, utratę masy ciała oraz objawy
zapalenia dróg żółciowych w postaci żółtaczki, gorączki i bólu w pra-
wym nadbrzuszu. Fizykalnie stwierdza się zażółcenie powłok skórnych
i błon śluzowych. W zaawansowanym stadium mogą pojawić się ob-
jawy marskości wątroby. U większości chorych występują choroby
towarzyszące, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba
Leśniowskiego-Crohna, a także zapalenie trzustki, cukrzyca i inne cho-
roby autoimmunologiczne.

Dysfunkcja zwieracza Oddiego, która została wspomniana powyżej,
to inaczej zaburzenie czynności lub struktury zwieracza Oddiego z na-
stępczym zaburzeniem jego motoryki prowadzące do nieprawidłowo-
ści przepływu żółci i soku trzustkowego. Zaburzenia motoryki mogą
dotyczyć zwieracza żółciowego lub trzustkowego, jak i obu jednocze-
śnie. Dysfunkcja rozwija się najczęściej u pacjentów po przebytej chole-
cystektomii. Typowe objawy dysfunkcji zwieracza Oddiego obejmują
ból w nadbrzuszu prawym trwający około 30 minut do kilku godzin,
promieniujący do pleców i prawego ramienia. Dolegliwości bólowe
mogą być wywoływane przez niektóre pokarmy lub narkotyczne leki
przeciwbólowe. Może pojawić się bezpośrednio lub kilka lat po cho-
lecystektomii i może przypominać objawy zapalenia pęcherzyka żół-
ciowego. Fizykalnie można stwierdzić bolesność prawego nadbrzusza.
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Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest powikłaniem objawowej kamicy
pęcherzyka żółciowego w następstwie upośledzonego odpływu żółci
z pęcherzyka żółciowego. Jedynie w 10% przypadków zapalenie nie ma
w etiologii kamicy. Objawia się symptomami kolki żółciowej trwającej
ponad 6 godzin z towarzyszącą gorączką i dreszczami. Towarzyszą im
objawy otrzewnowe Chełmońskiego, Murphego i niekiedy Blumberga
z przyspieszeniem tętna i oddechu.

Zapalenie trzustki
W klasyfikacji zapalenia trzustki można wyróżnić postać ostrą oraz
przewlekłą.

Ostre zapalenie trzustki - w skrócie OZT — to ostry stan zapalny
związany z przedwczesną aktywacją proenzymów trzustkowych, zwłasz-
cza trypsyny i różnego stopnia uszkodzeniem sąsiadujących tkanek.

Przyczynami choroby są najczęściej choroby pęcherzyka żółciowego
i dróg żółciowych oraz przewlekłe zażywanie alkoholu. Inne przyczyny
obejmują podwyższony poziom trójglicerydów, nadczynność przytar-
czyc i choroby autoimmunologiczne takie jak toczeń rumieniowaty
układowy lub zespół Sjogrena.

OZT objawia się bólami brzucha, które zazwyczaj są pierwszym symp-
tomem. Pojawiają się nagle, w czasie pełni zdrowia. Są bardzo silne
i lokalizują się na granicy nadbrzusza i śródbrzusza środkowego, pro-
mieniując symetrycznie do pleców. Towarzyszą nudności, wymioty
i podwyższenie temperatury ciała. Przedmiotowo stwierdza się bo-
lesność nadbrzusza i śródbrzusza, ze wzmożonym napięciem mięśni
jamy brzusznej. Stwierdzić można również bolesny opór w nadbrzuszu,
spowodowany szerzeniem się martwicy i okołotrzustkowych nacieków
zapalnych. Osłuchowo można wybadać osłabienie lub brak perystaltyki
jelit, stanowiący obraz niedrożności porażennej jelit. Mogą mu towa-
rzyszyć zaburzenia świadomości z tachykardią i hipotensją. Zażółce-
nie powłok będzie występować w przypadku, gdy przyczyną zapalenia
trzustki są choroby dróg żółciowych. Bardzo rzadko występują zmiany
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skórne w postaci zaczerwienienia twarzy oraz krwawych podbiegnięć
na ścianie jamy brzusznej i w okolicach lędźwiowych. Krwawe pod-
biegnięcia wokół pępka określane są mianem objawu Cullena. W przy-
padku pojawiania się ich w okolicach lędźwiowych, mówi się o do-
datnim objawie Greka-Turnera.

Przewlekłe zapalenie trzustki jest — jak sama nazwa wskazuje —
przewlekłym procesem zapalnym powodującym postępujące i nieod-
wracalne zmiany w miąższu trzustki, polegające na jej włóknieniu i za-
niku. W tym mechanizmie rozwija się także stopniowa niewydolność
zewnątrzywdzielnicza i wewnątrzwydzielnicza tego narządu.

Bezpośrednia przyczyna nie została w pełni poznana, ale uważa się,
że przewlekłe zapalenie trzustki jest wynikiem często nawracających
ostrych zapaleń trzustki. Czynniki ryzyka przewlekłego zapalenia trzustki
można kwalifikować według skrótu TIGARO, a więc:

T Toksyczno-metaboliczny Alkohol, tytoń, nadczynność przytarczyc,

I Idiopatyczny Proces samoistny.

G Genetyczny Mutacja genu trypsynogenu.

A Autoimmunologiczny W przebiegu zespołu Sjogrena.

R Reaktywny Nawracające ostre zapalenie trzustki.

O Obstrukcyjny Niedrożność przewodu trzustkowego przez
naciekający guz lub zaburzenie czynności
zwieracza Oddiego.

Przebieg choroby jest powolny. W obrazie klinicznym dominuje ból
brzucha i objawy zaburzeń czynności wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej
trzustki.

Ból jest zlokalizowany na granicy śródbrzusza i nadbrzusza środkowe-
go, pojawia się głównie po posiłkach i zażyciu alkoholu, trwa od kilku
godzin do kilku dni. Może nawracać z różną częstotliwością lub wy-
stępować stale z okresami zaostrzeń. Towarzyszą mu uczucie wzdęcia
i pełności w nadbrzuszu. Wskutek upośledzonego wydzielania lipazy
trzustkowej pojawiają się wymioty i tłuszczowa biegunka. Przyjmo-
wanie pokarmu wzmaga dolegliwości, dlatego chorzy często znacznie
ograniczają posiłki, co wraz z towarzyszącymi zaburzeniami trawienia
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i utratą łaknienia przyczynia się do utraty masy ciała, niedożywienia
oraz wyniszczenia. Rozwija się cukrzyca ze skłonnością do hipoglikemii.

Przedmiotowo można wybadać tkliwość nadbrzusza i śródbrzusza
z zażółceniem powłok skórnych. Może występować przyspieszenie pe-
rystaltyki jelit.

PRZYPADEK 19
Informacje ogólne:

WIEK I PŁEĆ PACJENTA: 32 lata, kobieta.

POWÓD WEZWANIA: Silny ból głowy.

MIEJSCE ZDARZENIA: Zakład pracy.

Ogólne wrażenie podczas pierwszej oceny

Badanie Wynik badania

S Pacjentka zastana w pozycji siedzącej w pomieszczeniu socjalnym,
przytomna, znużona, AVPU: A

O Bez widocznych zaburzeń.

S Blada.

Badania podmiotowe

Wywiad Wynik badania

S Silny ból głowy.

A Brak.

M Nie przyjmuje na stałe.

P Podobne dolegliwości w przeszłości bez dokładnej diagnostyki.

L Kilka godzin temu. Ma wrażenie, że posiłki składające się z serów,
czekolady lub spożywanie wina wywołuje bóle głowy.

E Nie kojarzy okoliczności pojawienia się dolegliwości.

O Ból od 2 godzin.

L W okolicy skroniowej, promieniujący do czoła.
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Wywiad Wynik badania

D Stały dynamicznie.

C Pulsujący.

A Bez czynników nasilających.

R Ucisk skroni częściowo zmniejsza dolegliwości bólowe.

T Światłowstręt, nudności, wymioty.

Badania przedmiotowe

A — drożność dróg oddechowych:
drożne, bez konieczności udrażniania.

B — układ oddechowy wg RTWO

Badanie Wyniki badania

R 20/min.

T Zachowana proporcja wdechu do wydechu.

W Bez wysiłku i aranżacji dodatkowych mięśni oddechowych.

O 99% szmer pęcherzykowy symetryczny.

C — układ krążenia wg HR + 4P

Badanie Wyniki badania

HR+ EKG 110/min., tachykardia zatokowa.

P Jednoimienne centralnie i obwodowo.

P 130/80 mm Hg.

P < 2s.

P Bez obrzęków obwodowych.

D — układ nerwowy

Badanie Wyniki badania

Źrenice Równe, symetrycznie reagujące, światłowstręt.

Glikemia 123 mg%

Napięcie mięśniowe Symetryczne na kończynach górnych i dolnych.

Czucie na kończynach Symetryczne na kończynach górnych i dolnych.
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E — ekspozycja i badanie przedmiotowe wg „4 O”

Badanie Wyniki badania

Głowa: Bladość twarzy.

Szyja: Bez zmian.

Klatka piersiowa: Bez zmian.

Jama brzuszna: Bez zmian.

PODSUMOWANIE PRZYPADKU 19:
MOŻLIWA PRZYCZYNA: migrenowy ból głowy

ROZPOZNANIE W KARCIE MCR: ból głowy

KOD ICD10: R51

Stany chorobowe mogące mieć podobny przebieg lub obraz
objawów:

 klasterowy ból głowy,

 napięciowy ból głowy.

Migrenowy ból głowy
Migrena ma często podłoże dziedziczne i zdecydowanie częściej wy-
stępuje u kobiet. Jest wywołana zaburzeniami naczynioruchowymi
dużych tętnic głowy.

W pierwszej fazie dochodzi do nadmiernego skurczu naczyń, co po-
woduje objawy niedokrwienia przejawiające się zaburzeniami widze-
nia, mroczkami i błyskami świetlnymi, a niekiedy zaburzeniami mowy,
łącznie z zaburzeniami czuciowo — ruchowymi. W kolejnej fazie do-
chodzi do rozszerzenia wcześniej zwężonych naczyń, co zwiększa napływ
krwi zgodnie z rzutem serca, powodując tętniący ból. Może dojść także
do obrzęku ściany naczynia i zwiększenia jej przepuszczalności, co
utrwala dolegliwości bólowe.

Ból głowy ma charakter napadowy, obejmuje jedną połowę głowy,
często czoło lub skroń. Towarzyszy mu światłowstręt, nudności i bla-
dość twarzy.
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Patofizjologia tej przypadłości nie jest do końca poznana. Według do-
stępnych źródeł udało się ustalić, że przyczyny są złożone i często nie-
jednolite u różnych chorych cierpiących na migrenę. Badania sugerują
zaburzenia wydzielania i przemiany niektórych amin biogennych, głów-
nie serotoniny i tyraminy oraz prostaglandyn, co może powodować
nieprawidłowe działanie mechanizmu naczynioruchowego.

Serotonina jest hormonem tkankowym mającym za zadanie utrzymy-
wanie prawidłowego napięcia ścian naczyń krwionośnych. W mózgu
może wywierać działanie hamujące na bodźce bólowe, mające swoje
ośrodki w niektórych strukturach, przykładowo we wzgórzu. Tyramina
wpływa na uwalnianie serotoniny z trombocytów. Niektóre pokarmy
mogą zawierać pochodne tyraminy, wywołując w ten sposób napad
migreny. Do tych produktów należą banany, czekolada, sery oraz nie-
które gatunki wina. Sama migrena pospolita jest typowym napadem
bólowym bez poprzedzającej go aury.

Klasterowy ból głowy
Klasterowy ból głowy zwany również bólem głowy Hortona albo hi-
staminowym bólem głowy jest odmienny od migreny.

Przyczyną tej przypadłości jest nadmierne rozszerzenie się tętnicy
szyjnej zewnętrznej po jednej stronie w związku z wyzwoleniem znacz-
nej ilości histaminy.

Napady bólów głowy tego rodzaju są nagłe. Rzadko poprzedzają je
jakiekolwiek objawy zwiastunowe w postaci drętwienia i pocenia się
twarzy czy uczucia zatkania nosa.

Ból trwa krótko, najczęściej do 30 minut. Sporadycznie do kilku godzin.
Kończy się równie szybko jak się zaczął. Występuje często w nocy
i w regularnych odstępach czasu przez kilka dni lub tygodni. Od tego
właśnie przyjęto określenie klasterowe bóle głowy. Ból ten ma rwący,
piekący lub pulsujący charakter.

Zmniejsza się po podaniu ergotaminy — środka o budowie zbliżonej
do amin biogennych, takich jak serotonina i dopamina. Oddziałuje
na receptory tkankowe naczyń krwionośnych powodując ich zwęża-
nie. Jest to środek przeznaczony do leczenia migreny.
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Ból klasterowy może się więc nasilać po podaniu leków rozszerzających
naczynia krwionośne, zawierających np. histaminę lub azotyny.

Po stronie bólów głowy pojawia się obrzęk tętnicy skroniowej, prze-
krwienie spojówki, łzawienie z oka po stronie bólu głowy oraz zwę-
żenie źrenicy z opadnięciem powieki. Może towarzyszyć ślinienie się
oraz obrzęk błony śluzowej nosa ze śluzowym wyciekiem po stronie
bólu głowy oraz jednostronne pocenie się czoła.

Napady bólów klasterowych mogą występować tylko przez kilka dni
lub tygodni szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. Okresy wolne
od napadów mogą trwać nawet kilka lat. Częstość napadów bólowych
zwiększa się po wstrząsach psychicznych i nadmiernym wysiłku fizycz-
nym lub psychicznym. W wywiadzie nie stwierdza się żadnego obcią-
żenia rodzinnego. Nagły początek i koniec napadów bólowych, ich
krótkotrwałość oraz miejscowe objawy wegetatywne odróżniają bóle
klasterowe od innych bólów głowy.

Klasterowy ból głowy powinien być różnicowany z olbrzymiokomór-
kowym zapaleniem tętnicy skroniowej, określanej również mianem
choroby Hortona.

Choroba Hortona to przypadłość należąca do grupy chorób określa-
nych mianem olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.

Przyczyna choroby Hortona pozostaje niejasna, ale często współistnieje
z polimialgią reumatyczną lub może być wywoływana przez infekcje
wirusowe.

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej objawia się bólem
głowy pojawiającym się głównie w nocy. Jest zlokalizowany w okolicy
skroniowej. Często jest to pierwszy objaw. Pojawia się bolesność tęt-
nicy skroniowej i czepca ścięgnistego. Pacjenci mogą zgłaszać, że ból
uniemożliwia czesanie włosów lub noszenie nakryć głowy. W niektó-
rych przypadkach można zaobserwować pogrubienie i obrzmienie tęt-
nicy skroniowej. Skóra może być zaczerwieniona a tętno na tętnicy
skroniowej nitkowate lub całkowicie niewyczuwalne.



Przypadki interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego 61

W przypadku zajęcia gałęzi trzewnej tętnicy szyjnej zewnętrznej można
zaobserwować chromanie i opadanie żuchwy, osłabienie mięśni żwaczy
oraz bolesność w trakcie przeżuwania pokarmów zwłaszcza w okolicy
stawu skroniowo-żuchwowego. Mogą towarzyszyć chromania języka
oraz bolesne owrzodzenia na języku z zaburzeniami połykania. U nie-
których chorych mogą pojawić się objawy ze strony narządu wzroku
— zaburzenia ostrości wzroku z podwójnym widzeniem, bólami gałki
ocznej oraz przemijające zaniewidzenie jednooczne oraz ślepota. Objaw
ten może wystąpić w pierwszej fazie choroby.

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest to układowe zapalenie
dużych i średnich naczyń o nieznanej przyczynie. Występuje głównie
u ludzi w podeszłym wieku.

Charakterystyczne jest zajęcie gałęzi łuku aorty, najczęściej odgałęzień
tętnicy szyjnej zewnętrznej, ale również mogą być zajęte wszystkie
tętnice. Według częstości do zapalenia dochodzi w obrębie tętnic skro-
niowych, kręgowych, rzęskowych tylnych, ocznych, szyjnych wewnętrz-
nych oraz środkowych siatkówki.

Objawia się u większości pacjentów stanem podgorączkowym lub go-
rączką sięgającą 40 °C. Towarzyszy osłabienie, brak łaknienia, ubytek
masy ciała i ból głowy zlokalizowany głównie w okolicy skroniowej
w zajęciu tętnicy skroniowej. Jeżeli zapalenie sięga tętnicy potylicznej to
również ból będzie się lokalizował w części potylicznej. Ból ma stałą
dynamikę i nie ustępuje całkowicie po zażyciu leków przeciwbólowych.
Pojawia się bolesne obrzmienie tętnicy skroniowej, która staje się wy-
raźnie widoczna pod skórą. Cała okolica skroniowa jest zaczerwieniona.
Może współtowarzyszyć chromanie i bolesne owrzodzenia języka,
chromanie mięśni żwacza wskutek niedokrwienia.

Wskutek zajęcia tętnicy rzęskowej i środkowej siatkówki może do-
chodzić do zaburzeń widzenia w jednym oku objawiając się dwojeniem,
przejściową utratą wzroku lub nawet całkowitej ślepoty. Zapalenie
tętnicy może prowadzić do powstania tętniaka i jego pęknięcia.
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Napięciowy ból głowy
Ból głowy określany skrótem TTH — tension type headache — to
częsta postać bólów głowy, niejako przeciwstawna migrenie, od której
odróżnia się brakiem napadów.

Ten typ bólów głowy określany jest również bólem głowy psychogen-
nym, stresowym lub napięciowym od wzmożonego napięcia mięśni.

Ból ten jest samoistny, ma uciskowy, tępy charakter i lokalizuje się
obustronnie obejmując obie okolice skroniowe, potylicę lub jest uogól-
niony. Nie nasila się podczas kaszlu i kichania, co stanowi przeciwień-
stwo migrenowego bólu głowy. Często występuje w połączeniu z inten-
sywnymi skurczami mięśni czepca ścięgnistego głowy, karku i barków.
Mogą mu towarzyszyć nudności i światłowstręt. Ma umiarkowane
natężenie.

Jest to najczęściej stwierdzany pierwotny ból głowy. Pojawia się często
u młodych kobiet i może trwać przez wiele lat. Dokładna patogeneza
tej przypadłości pozostaje nieznana, natomiast obserwuje się zależność
stanów depresyjnych, stresu, silnych emocji, przemęczenia, niedospania
i pojawienia się tych bólów głowy.
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A
Achalazja przełyku (Przypadek 29)
Afazja (Rozdział 2)
Afazja Brocka (Rozdział 2)
Afazja Wernickego (Rozdział 2)
Afta (Przypadek 51)
Agnozja (Rozdział 2)
Agnozja dotykowa (Rozdział 2)
Agnozja słuchowa (Rozdział 2)
Agnozja topograficzna (Rozdział 2)
Agnozja wzrokowa (Rozdział 2)
Akromegalia (Przypadek 8)
Alergiczny nieżyt nosa (Przypadek 33)
Alkoholizm (Przypadek 39)
Amyloidoza (Przypadek 26)
Anemia (Przypadek 45)
Anemia złośliwa (Przypadek 45)
Angina (Przypadek 17)
Angina Plauta-Vincenta (Przypadek 17)
Angina wrzodziejąco-błoniasta (Przypadek 17)
Anozognozja (Rozdział 2)
Apraksja (Rozdział 2)
Apraksja wyobrażeniowa (Rozdział 2)
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Artropatia Jaccouda (Przypadek 51)
Artroza (Przypadek 8)
Astma oskrzelowa (Przypadek 25)
Astma sercowa (Przypadek 26)
Ataksja (Rozdział 2)
Awitaminozy (Przypadek 51)

B
Barotrauma (Przypadek 36)
Bezdech podczas snu (Rozdział 2)
Bezgłos (Rozdział 2)
Biegunka (Rozdział 2)
Biegunka osmotyczna (Rozdział 2)
Biegunka sekrecyjna (Rozdział 2)
Biegunka tłuszczowa (Rozdział 2)
Biegunka wysiękowa (Rozdział 2)
Blok przedsionkowo-komorowy (Przypadek 49)
Błonica (Przypadek 17)
Błonica gardła (Przypadek 51)
Błonica krtani (Przypadek 51)
Bolesne miesiączkowanie (Przypadek 11)
Bolesność punktu Lanca (Przypadek 15)
Bolesność punktu McBurneya (Przypadek 15)
Borelioza (Przypadek 21)
Ból barku, karku i pleców (Rozdział 2)
Ból brzucha (Rozdział 2)
Ból gardła (Rozdział 2)
Ból głowy (Rozdział 2)
Ból głowy migrenowy (Przypadek 19)
Ból głowy napięciowy (Przypadek 19)
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Ból głowy histaminowy (Przypadek 19)
Ból głowy Hortona (Przypadek 19)
Ból oka (Rozdział 2)
Ból stawów (Rozdział 2)
Ból ucha (Rozdział 2)

C
Celiakia (Przypadek 4)
Chłoniak Hodgkina (Przypadek 24)
Cholera (Przypadek 5)
Choroba Addisona (Przypadek 48)
Choroba Alzheimera (Przypadek 2)
Choroba Bechterewa (Przypadek 7)
Choroba Behçeta (Przypadek 51)
Choroba Beri-Beri (Przypadek 51)
Choroba Bornholmska (Przypadek 30)
Choroba Charcota (Przypadek 38)
Choroba Christmasa (Przypadek 43)
Choroba Cushinga (Przypadek 48)
Choroba dekompresyjna (Przypadek 36)
Choroba de Quervaina (Przypadek 18)
Choroba Duhringa (Przypadek 4)
Choroba Gehriga (Przypadek 38)
Choroba Gravesa-Basedowa (Przypadek 53)
Choroba Gulla (Przypadek 53)
Choroba Hashimoto (Przypadek 53)
Choroba Heinego-Medina (Przypadek 21)
Choroba hemoroidalna (Przypadek 6)
Choroba Hirschprunga (Przypadek 16)
Choroba Hortona (Przypadek 19)
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Choroba Huntingtona (Przypadek 2)
Choroba Kawasaki (Przypadek 45)
Choroba Lenegre’a-Leva (Przypadek 49)
Choroba Leśniowskiego-Crohna (Przypadek 9)
Choroba Meniera (Przypadek 42)
Choroba Moller-Barlowa (Przypadek 51)
Choroba niedokrwienna serca (Przypadek 28)
Choroba Pageta (Przypadek 8)
Choroba Parkinsona (Przypadek 38)
Choroba Plummera (Przypadek 53)
Choroba posurowicza (Przypadek 45)
Choroba przeziębieniowa (Przypadek 17)
Choroba Raynauda (Przypadek 47)
Choroba refluksowa przełyku (Przypadek 29)
Choroba Shildera (Przypadek 38)
Choroba Stilla (Przypadek 40)
Choroba Takayasu (Przypadek 27)
Choroba Werhoffa (Przypadek 43)
Choroba wieńcowa (Przypadek 28)
Choroba Wilsona (Przypadek 14)
Choroba wrzodowa (Przypadek 11)
Choroba von Willebrandta (Przypadek 43)
Choroba zakrzepowo zatorowa (Przypadek 45)
Choroba z Lyme (Przypadek 21)
Chromanie i utykanie (Rozdział 22)
Chrypka (Rozdział 2)
Ciąża pozamaciczna (Przypadek 11)
Cukrzyca (Przypadek 41)
Cukrzyca brunatna (Przypadek 14)
Czerwonka bakteryjna (Przypadek 10)
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Częstoskurcz nadkomorowy (Przypadek 49)
Czynnik Castle’a (wewnętrzny) (Przypadek 45)
Czynniki TIGARO (Przypadek 14)

D
Dławica mikronaczyniowa (Przypadek 28)
Dławica piersiowa stabilna (Przypadek 28)
Dławica Prinzmetala (Przypadek 28)
Dna moczanowa (Przypadek 40)
Drętwienia i mrowienia (Rozdział 22)
Drgawki gorączkowe (Przypadek 37)
Drgawki i drżenia (Rozdział 21)
Drobnotorbielowate zwyrodnienie jajnika (Przypadek 44)
Drżączka poraźna (Przypadek 38)
Dur brzuszny (Przypadek 5)
Duszność (Rozdział 2)
Dwoinki Neissera (Przypadek 44)
Dyromielia (Przypadek 3)
Dyfteryt (Przypadek 51)
Dysfagia (Rozdział 2)
Dysfunkcja stawu skroniowego (Przypadek 34)
Dysfunkcja zwieracza Oddiego (Przypadek 14)
Dysgenezja gonad (Przypadek 44)
Dyskopatia (Przypadek 7)

E
Ekstrasystolia komorowa (Przypadek 49)
Endometrioza (Przypadek 11)
Epilepsja (Przypadek 37)
Erozja rogówki (Przypadek 32)
Erytromegalia (Przypadek 25)
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F
Fibromialgia (Przypadek 7)

G
Gąbczak (Przypadek 2)
Gestoza EPH (Przypadek 11)
GERD (Przypadek 29)
Gigantyzm (Przypadek 8)
Glejak (Przypadek 20)
Glutenozależna choroba trzewna (Przypadek 4)
Gnilec (Przypadek 51)
Gorączka plamista (Przypadek 45)
Gorączka reumatyczna (Przypadek 17)
Gruczolistość (Przypadek 11)
Gruźlica (Przypadek 24)
Grypa (Przypadek 17)
Grypa jelitowa (Przypadek 10)
Grzybica (Przypadek 51)
Guz chromochłonny (Przypadek 48)
Guz mózgu (Przypadek 20)
Guz Pancoasta (Przypadek 27)
Guz przysadki mózgowej (Przypadek 20)
Gwiaździak (Przypadek 20)

H
Hemochromatoza (Przypadek 14)
Hemofilia (Przypadek 43)
Herpangina (Przypadek 17)
Helicobacter pyroli (Przypadek 11)
Hiperaldosteronizm (Przypadek 48)
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Hiperwentylacja psychogenna (Przypadek 30)
Hipoglikemia (Przypadek 39)
Hipoglikemia reaktywna (Przypadek 39)
Hipotensja ortostatyczna (Przypadek 50)
Histaminowy ból głowy (Przypadek 19)

I
Idiopatyczna plamica małopłytkowa (Przypadek 43)
Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe (Przypadek 20)

J
Jamistość rdzenia (Przypadek 3)
Jamistość opuszki (Przypadek 38)
Jaskra (Przypadek 32)
Jaskra pierwotna (Przypadek 32)
Jaskra prosta (Przypadek 32)
Jaskra wrodzona (Przypadek 32)
Jaskra zamykającego kąta przesączania (Przypadek 32)

K
Kalcyferol (Przypadek 51)
Kamica cewki moczowej (Przypadek 13)
Kamica dróg żółciowych (Przypadek 14)
Kamica moczowa (Przypadek 13)
Kamica moczowodowa (Przypadek 13)
Kamica nerkowa (Przypadek 13)
Kamica pęcherza moczowego (Przypadek 13)
Kandydoza (Przypadek 51)
Kandydoza pochwy (Przypadek 41)
Kardiomiopatia (Przypadek 26)
Kardiomiopatia przerostowa (Przypadek 26)
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Kardiomiopatia restrykcyjna (Przypadek 26)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (Przypadek 26)
Kaszel (Rozdział 2)
Katar sienny (Przypadek 33)
Kiła (Przypadek 44)
Klasterowy ból głowy (Przypadek 19)
Klatka piersiowa kurza (Przypadek 8)
Klatka piersiowa lejkowata (Przypadek 8)
Koarktacja aorty (Przypadek 27)
Koksartroza (Przypadek 7)
Kolagenozy (Przypadek 40)
Kręcz szyi (Przypadek 8)
Kręgozmyk (Przypadek 7)
Krup (Przypadek 51)
Krwawienie z odbytu (Rozdział 2)
Krwiak nadtwardówkowy (Przypadek 22)
Krwioplucie (Rozdział 2)
Krwotok podpajęczynówkowy (Przypadek 22)
Krwotok przedsiatkówkowy (Przypadek 52)
Kwasica cewkowa bliższa (Przypadek 46)
Kwasica cewkowa dalsza (Przypadek 46)
Kwasica cukrzycowa (Przypadek 41)

L
Lamblioza (Przypadek 10)

Ł
Łagodne położeniowe zawroty głowy (Przypadek 42)
Łożysko przodujące (Przypadek 11)
Łuszczyca (Przypadek 40)
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M
Marskość wątroby (Przypadek 14)
Marskość żółciowa pierwotna (Przypadek 14)
Matołectwo (Przypadek 53)
Miażdżyca (Przypadek 47)
Migotanie przedsionków (Przypadek 49)
Migrena (Przypadek 19)
Moczówka (Przypadek 41)
Mononukleoza zakaźna (Przypadek 17)
Mostek mięśniowy (Przypadek 28)

N
Nadciśnienie śródczaszkowe idiopatyczne (Przypadek 20)
Nadciśnienie tętnicze (pojęcia i definicje)
Nadciśnienie wrotne (Przypadek 14)
Nadczynność przytarczyc (Przypadek 53)
Nadczynność tarczycy (Przypadek 53)
Nadczynność wola guzkowego (Przypadek 53)
Nadwrażliwość zatoki tętnicy szyjnej (Przypadek 50)
Nagminne zapalenie przyusznic (Przypadek 17)
Napad jaskry ostry (Przypadek 32)
Napięciowy ból głowy (Przypadek 19)
Nerkowe kwasice cewkowe (Przypadek 46)
Nerwiak nerwu słuchowego (Przypadek 42)
Nerwiakowłóknikowatość (Przypadek 20)
Neuralgia międzyżebrowa (Przypadek 30)
Neuralgia nerwu językowo-gardłowego (Przypadek 34)
Neuralgia nerwu trójdzielnego (Przypadek 23)
Neuralgia półpaścowa (Przypadek 32)
Niedoczynność kory nadnerczy (Przypadek 48)
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Niedoczynność przytarczyc (Przypadek 53)
Niedoczynność tarczycy młodzieńcza (Przypadek 53)
Niedoczynność tarczycy wrodzona (Przypadek 53)
Niedokrwistość (Przypadek 45)
Niedokrwistość Addisona-Biermera (Przypadek 45)
Niedokrwistość aplastyczna (Przypadek 45)
Niedokrwistość hemolityczna (Przypadek 45)
Niedokrwistość megaloblastyczna (Przypadek 45)
Niedokrwistość pokrwotoczna (Przypadek 45)
Niedokrwistość z niedoboru żelaza (Przypadek 45)
Niedokrwistość z niedoboru wit. B12 (Przypadek 45)
Niedokrwistość sierpowata (Przypadek 45)
Niedomoga węzła zatokowo-przedsionkowego (Przypadek 49)
Niedomykalność aortalna (Przypadek 28)
Niedomykalność mitralna (Przypadek 26)
Niedrożność jelit (Przypadek 16)
Niedrożność jelit strangulacyjna (Przypadek 16)
Niedrożność jelit mechaniczna (Przypadek 16)
Niedrożność jelit porażenna (Przypadek 16)
Niedrożność jelit z zatkania (Przypadek 16)
Niedosłuch (Rozdział 2)
Nietolerancja laktozy (Przypadek 4)
Niewydolność nerek (Przypadek 46)
Niewydolność serca (Przypadek 26)
Niewydolność wątroby ostra (Przypadek 14)
Nowotwór jamy nosowej (Przypadek 48)
Nowotwór krtani (Przypadek 18)
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O
Objaw abstynencji (Przypadek 39)
Objaw Blumberga (Przypadek 14)
Objaw Brudzińskiego (Przypadek 22)
Objaw Chełmońskiego (Przypadek 14)
Objaw Cullena (Przypadek 14)
Objaw głowy meduzy (Przypadek 14)
Objaw Greya-Turnera (Przypadek 14)
Objaw Jaworskiego (Przypadek 15)
Objaw kabury (Przypadek 8)
Objaw Kerniga (Przypadek 22)
Objaw Parinauda (Przypadek 3)
Objaw Pembertona (Przypadek 27)
Objaw Raynauda (Przypadek 47)
Objaw Rovsinga (Przypadek 15)
Objaw szala (Przypadek 8)
Objaw wątrobowo-szyjny (Przypadek 26)
Objaw zachodzącego słońca (Przypadek 3)
Objawy oponowe (Przypadek 22)
Obrzęk płuc (Przypadek 26)
Obrzęk śluzowaty dorosłych (Przypadek 53)
Obrzęk śluzowaty młodzieńczy (Przypadek 53)
Obturacyjny bezdech senny (Rozdział 2)
Odma opłucnowa (Przypadek 31)
Odma opłucnowa jatrogenna (Przypadek 31)
Odma opłucnowa otwarta (Przypadek 31)
Odma opłucnowa pourazowa (Przypadek 31)
Odma opłucnowa prężna (Przypadek 31)
Odma opłucnowa samoistna (Przypadek 31)
Odma opłucnowa zamknięta (Przypadek 31)
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Odwarstwienie siatkówki (Przypadek 52)
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (Przypadek 19)
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej (Przypadek 19)
Omdlenie kaszlowe. (Przypadek 50)
Omdlenie wazowagalne (Przypadek 50)
Oponiak rowka węchowego (Przypadek 20)
Opryszczka rogówki (Przypadek 32)
Opryszczka małżowiny usznej (Przypadek 34)
Opryszkowe zapalenie skóry (Przypadek 4)
Ospa wietrzna (Przypadek 30)
Otoskleroza (Przypadek 42)
Owrzodzenie rogówki (Przypadek 32)

P
Pentoda Reynoldsa (Przypadek 14)
Peridontopatie (Przypadek 51)
Perlak (Przypadek 35)
Pęcherz moczowy neurogenny (Przypadek 13)
Pęknięcie ciąży pozamacicznej (Przypadek 11)
Pierścienie Kaysera-Fleishera (Przypadek 14)
Plamy Fuchsa (Przypadek 52)
Plamica alergiczna (Przypadek 17)
Plamica Schonleina-Henocha (Przypadek 17)
Pląsawica Sydenhama (Przypadek 17)
POChP (Przypadek 25)
Podrażnienie splotu Kiesselbacha (Przypadek 48)
Polimialgia reumatyczna (Przypadek 8)
Polipy nosa (Przypadek 33)
Porażenie nerwu okoruchowego (Przypadek 52)
Poronienie samoistne (Przypadek 11)
Poród niewczesny (Przypadek 11)
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Poród przedwczesny (Przypadek 11)
Postać Westphala choroby Huntingtona (Przypadek 2)
Posocznica (Przypadek 45)
Półpasiec (Przypadek 30)
Półpasiec oczny (Przypadek 32)
Próchnica (Przypadek 51)
Przepuklina brzuszna (Przypadek 16)
Przepuklina kresy białej (Przypadek 16)
Przepuklina kroczowa (Przypadek 16)
Przepuklina kulszowa (Przypadek 16)
Przepuklina lędźwiowa i grzbietowa (Przypadek 16)
Przepuklina mosznowa (Przypadek 16)
Przepuklina nadbrzusza (Przypadek 16)
Przepuklina nawrotowa (Przypadek 16)
Przepuklina okołoprzełykowa (Przypadek 29)
Przepuklina oponowo-rdzeniowa (Przypadek 3)
Przepuklina pachwinowa prosta (Przypadek 16)
Przepuklina pachwinowa skośna (Przypadek 16)
Przepuklina pępkowa (Przypadek 16)
Przepuklina rozworu przełykowego (Przypadek 29)
Przepuklina wewnętrzna (Przypadek 16)
Przepuklina wślizgowa (Przypadek 29)
Przepuklina udowa (Przypadek 16)
Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej (Przypadek 16)
Przepuklina zasłonowa (Przypadek 16)
Przerost gruczołu krokowego (Przypadek 46)
Przetoka odbytu (Przypadek 6)
Pseudohemofilia (Przypadek 43)
Pylica płuc (Przypadek 24)
Pyłkowica (Przypadek 33)
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R
Refluks żołądkowo-przełykowy (Przypadek 29)
Retinol (Przypadek 51)
Reumatyzm (Przypadek 40)
Reumatoidalne zapalenie stawów (Przypadek 40)
Rdzeniak (Przypadek 20)
Rogówka mała (Przypadek 32)
Rogówka olbrzymia (Przypadek 32)
Ropień mózgu (Przypadek 20)
Ropień okołomigdałkowy (Przypadek 17)
Rozlany kurcz przełyku (Przypadek 29)
Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (Przypadek 43)
Rozszczep czaszki utajony (Przypadek 3)
Rozszczep kręgosłupa (Przypadek 3)
Róża (Przypadek 30)
Rumień wielopostaciowy (Przypadek 45)
Rzęsistkowica (Przypadek 44)
Rzeżączka (Przypadek 44)
Rzucawka (Przypadek 11)

S
Sarkoidoza (Przypadek 40)
Serce płucne (Przypadek 26)
Sercowy zespół X (Przypadek 28)
Skąpodrzewiak (Przypadek 20)
Skolioza (Przypadek 8)
Skręt jądra (Przypadek 54)
Skrobiawica (Przypadek 26)
Skurcz tętnicy środkowej siatkówki (Przypadek 52)
Splot Auerbacha (Przypadek 29)
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Stan padaczkowy (Przypadek 37)
Stawy Charcota (Przypadek 40)
Stenoza aortalna (Przypadek 28)
Stenoza mitralna (Przypadek 26)
Stwardnienie rozsiane (Przypadek 38)
Stwardnienie rozsiane postać Marburga (Przypadek 38)
Stwardnienie zanikowe boczne (Przypadek 38)
Stłuszczenie wątroby (Przypadek 14)
Syderoza (Przypadek 14)
Syringomielia (Przypadek 3)
Szczelina odbytu (Przypadek 6)
Szkarlatyna (Przypadek 17)
Szkorbut (Przypadek 51)
Sztywność karku (Rozdział 2)
Szyja Nerona (Przypadek 51)
Ślepota kurza (Przypadek 51)
Ślepota zmierzchowa (Przypadek 52)
Świnka (Przypadek 17)

T
Tarcza zastoinowa (Przypadek 52)
Tętniak aorty (Przypadek 27)
Toczeń odmrozinowy (Przypadek 40)
Toczeń rumieniowaty układowy (Przypadek 51)
Toksoplazmoza (Przypadek 52)
Torbiel Bakera (Przypadek 40)
Torbielowatość nerek (Przypadek 46)
Triada Addisa (Przypadek 13)
Triada Charcota (Przypadek 14)
Triada Cushinga (Przypadek 22)
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Triada Trottera (Przypadek 48)
Trójkąt Little’a (Przypadek 48)
Trójkąt śmierci (Przypadek 1)
Twardzina układowa (Przypadek 47)
Tryper (Przypadek 44)
Tyfus plamisty (Przypadek 45)

U
Uchyłek Meckela (Przypadek 9)
Uchyłkowatość jelita grubego (Przypadek 9)
Uchyłkowatość okrężnicy (Przypadek 9)
Udar cieplny (Przypadek 48)
Udar niedokrwienny mózgu (Przypadek 1)
Uszkodzenie neuronu obwodowego (Rozdział 2)
Uszkodzenie neuronu ośrodkowego (Rozdział 2)
Uszkodzenie układu pozapiramidowego (Rozdział 2)
Uszkodzenia móżdżku (Rozdział 2)

W
Wiąd rdzenia (Przypadek 44)
Witamina A (Przypadek 51)
Witamina B1 (Przypadek 51)
Witamina B2 (Przypadek 51)
Witamina B3 (Przypadek 51)
Witamina B6 (Przypadek 51)
Witamina B9 (Przypadek 51)
Witamina B12 (Przypadek 51)
Witamina C (Przypadek 51)
Witamina D (Przypadek 51)
Witamina E (Przypadek 51)
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Witamina K (Przypadek 51)
Wodogłowie (Przypadek 3)
Wodogłowie ex vacuo (Przypadek 3)
Wodogłowie komunikujące (Przypadek 3)
Wodogłowie nabyte (Przypadek 3)
Wodogłowie niekomunikujące (Przypadek 3)
Wodogłowie wrodzone (Przypadek 3)
Wodonercze (Przypadek 13)
Wrzody Curlinga (Przypadek 11)
Wrzody Cushinga (Przypadek 11)
Wstrząs (Przypadek 45)
Wstrząs anafilaktyczny (Przypadek 45)
Wstrząs endokrynny (Przypadek 45)
Wstrząs hipowolemiczny (Przypadek 45)
Wstrząs kardiogenny (Przypadek 45)
Wstrząs septyczny (Przypadek 45)
Wstrząs toksyczny (Przypadek 45)
Wstrząśnienie mózgu (Przypadek 49)
Wymioty (Rozdział 2)
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Przypadek 5)
Wrzód pełzający ostry (Przypadek 32)
Wrzód rogówki (Przypadek 32)
Wylew podspojówkowy (Przypadek 32)
Wymioty ciężarnych (Przypadek 11)
Wymioty ciężarnych niepowściągliwe (Przypadek 11)
Wyściółczak (Przypadek 20)
Wzdęcia (Rozdział 2)
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Z
Zaburzenia rytmu serca (Przypadek 49)
Zachyłek Rossenmullera (Przypadek 48)
Zaczerwienienie oka (Rozdział 9)
Zakażenie gronkowcami (Przypadek 10)
Zakażenie pałeczką okrężnicy (Przypadek 10)
Zakażenie wirusowe (Przypadek 10)
Zakażenie pokarmowe (Przypadek 10)
Zakażenie układu moczowego (Przypadek 46)
Zakrzepica zatoki jamistej (Przypadek 1)
Zakrzepica żyły nerkowej (Przypadek 13)
Zakrzepica żyły środkowej siatkówki (Przypadek 52)
Zanik nerwu wzrokowego (Przypadek 52)
Zanik wieloukładowy (Przypadek 38)
Zapalenie cewki moczowej (Przypadek 13)
Zapalenie dróg moczowych (Przypadek 13)
Zapalenie dróg żółciowych (Przypadek 14)
Zapalenie dróg żółciowych stwardniające (Przypadek 14)
Zapalenie dziąseł i przyzębia (Przypadek 51)
Zapalenie gardła (Przypadek 17)
Zapalenie gruczołu krokowego (Przypadek 46)
Zapalenie jajników (Przypadek 11)
Zapalenie jajowodów (Przypadek 11)
Zapalenie jądra i najądrza (Przypadek 54)
Zapalenie jelita kolagenowe (Przypadek 5)
Zapalenie jelita niedokrwienne (Przypadek 5)
Zapalenie kaletki maziowej (Przypadek 40)
Zapalenie kłębuszków nerkowych (Przypadek 13)
Zapalenie kości zniekształcające (Przypadek 8)
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Zapalenie krtani (Przypadek 18)
Zapalenie krtani podgłośniowe (Przypadek 18)
Zapalenie miedniczek nerkowych (Przypadek 13)
Zapalenie migdałków paciorkowcowe (Przypadek 17)
Zapalenie mózgu (Przypadek 21)
Zapalenie nerek odmiedniczkowe (Przypadek 13)
Zapalenie nerwu przedsionkowego (Przypadek 42)
Zapalenie nerwu wzrokowego (Przypadek 52)
Zapalenie odbytnicy (Przypadek 6)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (Przypadek 21)
Zapalenie osierdzia (Przypadek 28)
Zapalenie osierdzia bakteryjne (Przypadek 28)
Zapalenie osierdzia gruźlicze (Przypadek 28)
Zapalenie osierdzia wirusowe (Przypadek 28)
Zapalenie oskrzeli ostre (Przypadek 25)
Zapalenie oskrzeli przewlekłe (Przypadek 25)
Zapalenie otrzewnej (Przypadek 15)
Zapalenie pęcherza moczowego (Przypadek 13)
Zapalenie pęcherzyka żółciowego (Przypadek 14)
Zapalenie płuc atypowe (Przypadek 24)
Zapalenie płuc bakteryjne (Przypadek 24)
Zapalenie płuc i opłucnej (Przypadek 24)
Zapalenie płuc wirusowe (Przypadek 24)
Zapalenie płuc zachłystowe (Przypadek 24)
Zapalenie pochwy (Przypadek 11)
Zapalenie pochwy drożdżakowe (Przypadek 11)
Zapalenie pochwy guzkowate (Przypadek 11)
Zapalenie pochwy rzęsistkowe (Przypadek 11)
Zapalenie przydatków (Przypadek 11)
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Zapalenie rogówki alergiczne (Przypadek 32)
Zapalenie rogówki bakteryjne (Przypadek 32)
Zapalenie rogówki miąższowe (Przypadek 32)
Zapalenie rogówki różowate (Przypadek 32)
Zapalenie rogówki wirusowe (Przypadek 32)
Zapalenie siatkówki (Przypadek 52)
Zapalenie skórno-mięśniowe (Przypadek 8)
Zapalenie spojówek (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek epidemiczne (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek infekcyjne (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek Moraxa-Axnefelda (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek noworodków (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek ostre (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek pneumokokowie (Przypadek 33)
Zapalenie spojówek przewlekłe (Przypadek 33)
Zapalenie sromu (Przypadek 44)
Zapalenie stawów (Przypadek 40)
Zapalenie stawów dnawe (Przypadek 40)
Zapalenie stawów krwawiączkowe (Przypadek 40)
Zapalenie stawów łuszczycowe (Przypadek 40)
Zapalenie stawów młodzieńcze idiopatyczne (Przypadek 40)
Zapalenie stawów neuropatyczne (Przypadek 40)
Zapalenie stawów reaktywne (Przypadek 40)
Zapalenie stawów ropne (Przypadek 40)
Zapalenie stawów septyczne (Przypadek 40)
Zapalenie stawów zwyrodnieniowe (Przypadek 40)
Zapalenie szyjki macicy (Przypadek 44)
Zapalenie szyjnych węzłów chłonnych (Przypadek 17)
Zapalenie ślinianek (Przypadek 51)
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Zapalenie śluzówki jamy ustnej (Przypadek 51)
Zapalenie tarczycy podostre (Przypadek 18)
Zapalenie tarczycy ostre (Przypadek 18)
Zapalenie tęczówki (Przypadek 52)
Zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe (Przypadek 19)
Zapalenie tętnicy rzęskowej tylnej (Przypadek 52)
Zapalenie tętnicy skroniowej olbrzymiokomórkowe (Przypadek 19)
Zapalenie trąbki słuchowej nieżytowe (Przypadek 35)
Zapalenie trzustki ostre (Przypadek 14)
Zapalenie trzustki przewlekłe (Przypadek 14)
Zapalenie ucha środkowego (Przypadek 35)
Zapalenie ucha wewnętrznego (Przypadek 42)
Zapalenie ucha zewnętrznego (Przypadek 34)
Zapalenie uchyłków jelita (Przypadek 9)
Zapalenie wątroby (Przypadek 14)
Zapalenie wątroby alkoholowe (Przypadek 14)
Zapalenie wątroby autoimmunologiczne (Przypadek 14)
Zapalenie wątroby wirusowe (Przypadek 14)
Zapalenie wielomięśniowe (Przypadek 8)
Zapalenie wsierdzia infekcyjne (Przypadek 28)
Zapalenie wyrostka robaczkowego (Przypadek 15)
Zapalenie wyrostka sutkowatego (Przypadek 35)
Zapalenie zatok (Przypadek 23)
Zapalenie żołądka (Przypadek 11)
Zator tętnicy krezkowej (Przypadek 16)
Zator tętnicy płucnej (Przypadek 45)
Zator t tętnicy środkowej siatkówki (Przypadek 52)
Zaśniad groniasty (Przypadek 11)
Zatrucie ciążowe (Przypadek 11)
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Zatrucie grzybami (Przypadek 10)
Zatrucie jadem kiełbasianym. (Przypadek 10)
Zatrucie tlenkiem węgla (Przypadek 1)
Zawał jelit (Przypadek 16)
Zawał mięśnia sercowego (Przypadek 28)
Ziarnica weneryczna pachwin (Przypadek 6)
Zespół Arnolda-Chiariego (Przypadek 3)
Zespół Barlowa (Przypadek 28)
Zespół Budda-Chiariego (Przypadek 14)
Zespół chorego węzła zatokowego. (Przypadek 50)
Zespół Conna (Przypadek 48)
Zespół CREST (Przypadek 47)
Zespół Cushinga (Przypadek 48)
Zespół Devica (Przypadek 38)
Zespół DIC (Przypadek 43)
Zespół Ehlersa-Danlosa (Przypadek 40)
Zespół Fanconiego (Przypadek 41)
Zespół Gilberta (Przypadek 14)
Zespół górnego otworu klatki piersiowej (Przypadek 27)
Zespół Guillaina-Barrego (Przypadek 38)
Zespół Hakima (Przypadek 3)
Zespół HELLP (Przypadek 14)
Zespół Heerfordta (Przypadek 40)
Zespół Hornera (Przypadek 27)
Zespół jelita drażliwego (Przypadek 9)
Zespół Klippla-Feila (Przypadek 8)
Zespół Landry’ego (Przypadek 38)
Zespół Leriche’a (Przypadek 47)
Zespół Libmana-Sacksa (Przypadek 51)
Zespół Lofgrena (Przypadek 40)
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Zespół Lyella (Przypadek 45)
Zespół Marfana (Przypadek 40)
Zespół MAS (Przypadek 49)
Zespół Mendelsona (Przypadek 24)
Zespół mięśnia pochyłego (Przypadek 8)
Zespół nerczycowy (Przypadek 13)
Zespół móżdżkowy (Przypadek 3)
Zespół opuszkowy (Przypadek 38)
Zespół Pickwicka (Przypadek 25)
Zespół płucno-sercowy (Przypadek 26)
Zespół Raynauda (Przypadek 47)
Zespół Reitera (Przypadek 40)
Zespół Reye’a (Przypadek 14)
Zespół Shy-Dragera (Przypadek 38)
Zespół Stein-Leventhala (Przypadek 44)
Zespół Stevensa-Johnsona (Przypadek 45)
Zespół Sjogrena (Przypadek 40)
Zespół tachy-brady (Przypadek 49)
Zespół Tietze’a (Przypadek 30)
Zespół Turnera (Przypadek 44)
Zespół Wernickego-Korsakowa (Przypadek 39)
Zespół Wisslera-Fanconiego (Przypadek 40)
Zespół WPW (Przypadek 49)
Zespół wydłużonego QT (Przypadek 49)
Zespół żebra szyjnego (Przypadek 8)
Zespół żyły głównej górnej (Przypadek 27)
Ziarnica złośliwa (Przypadek 24)
Zwężenie tętnicy nerkowej (Przypadek 48)
Zwyrodnienia klatki piersiowej (Przypadek 8)
Zwyrodnienie prążkowiowo-czarne (Przypadek 38)
Zwyrodnienie siatkówki (Przypadek 52)
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Zwyrodnienie siatkówki barwnikowe (Przypadek 52)
Żółtaczka (Przypadek 14)
Żylaki odbytu (Przypadek 6)
Żylaki przełyku (Przypadek 14)
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