6. 10. 2016

Príznaky a syndrómy
v medicíne
„Predmet často nevidíme, pretože nevieme
ako ho vidieť, a nie preto, že máme nejaký
deficit v zrakovom orgáne ....“

Tomáš Koller
T.K.

T.K.
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Roly v medicíne/nemocnici
Nomenklatúra / terminológia
Najčastejšie symptómy v medicíne
Analýza príznakov
Klinické znaky
Klinická diagnóza
Najčastejšie klinické syndrómy

T.K.

1. Roly v medicíne

T.K.

V hlavnej úlohe

Vzťahy medzi rolami

Senior doctor

patient

Komunikačný jazyk je odlišný

T.K.

T.K.

Student / young doctor
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Pacient
„....je mi nejako zle“
„....neviem sa nadýchnúť“
„bolí ma .....“
„...neviem prehĺtať“

Študent
Cieľ:

„i feel unwel...“
„i can´t breathe ...“
„ I feel pain in ...“
„ i can´t eat ...“

Cesta:
1. Komunikáciou identifikuj hlavné symptómy pacienta (TO)
2. Analyzuj hlavné príznaky
3. V prípade nejasností otázky opakuj inými slovami
4. Pokračuj v otázkach skríningu funkcií orgánov
5. Pokračuje v kompletnej anamnéze
• LA, OA, RA, AA, abúzy, Epid. A
6. Úplne fyzikálne vyšetrenie

patient

-

Reč pacienta je laická
Závisí od úrovne vzdelania/intelektu
Od úrovne analýzy príznakov samotným pacientom
Od závažnosti stavu pacienta

T.K.

akú má pacient diagnózu ?

T.K.

Lekár

Osnova / Outline
2. Nomenklatúra / terminológia

„Povedzte mi o pacientovi“
Chce počuť:
1. Hlavné príznaky pacienta
2. Ich možnú súvislosť s OA a liečbou
3. Relevatné nálezy pri fyzikálnom vyšetrení
4. Hypotézy klinickej diagnózy
5. Hypotézy diff. dg.
6. Návrh doplňujúcich vyšetrení
T.K.

T.K.

Názvoslovie symtómov

„Klinický“

nomenclature
1. a system of names used in the classification
of an art or science or other field or subject.

T.K.

T.K.
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Príznak / Symptóm

Názvoslovie príznakov
• Je medzinárodne
štandardizovaná
• Môže mať malé
regionálne rozdiely
– Kvôli odlišnostiam v
najčastejších chorobách
– Vzhľadom na históriu danej
medicínskej školy

• Je abecedou medicíny a
medicínskej komunikácie
a dokumentácie
slex.sk
T.K.

T.K.

Príznaky
• Neexistuje oficálny úplný
zoznam prízakov a
syndrómov
• Často sú špecifické pre
orgánové systémy
– Ale môžu sa prelínať
• Dyspnoe, únava ....

• MKCH 10 – WHO
• V čase sa môže meniť
– Nové choroby
– Nové poznatky o chorobách
– Nové vyšetrovacie metódy

T.K.

Standardized nomenclature

T.K.

ICD-10

T.K.

T.K.

3

6. 10. 2016

Osnova / Outline

Časté príznaky / common symptoms

3. Najčastejšie príznaky v medicíne

T.K.

Celkové príznaky
• Horúčka
• Triaška
• Slabosť/únava
• Kŕče
• Šok
• Zväčšené lymfatické uzliny
• Nadmerné potenie
• Generalizované opuchy
• Kachexia

T.K.

Časté príznaky / common symptoms
Choroby srdca a ciev
• Bolesti na hrudníku
• Synkopa
• Mdloba
• Palpitácie
• Únava
• Dyspnoe
• Opuchy
• Klaudikácie

Časté príznaky / common symptoms

Heart and vascular disease
• Chest pain
• Syncope
• Malaise
• Palpitations
• Fatigue
• Dysnea
• Edema
• Claudication

T.K.

Choroby pľúc a pleury
• Bolesť na hrudníku
• Kašeľ
• Expektorácia
• Hemoptýza
• Dyspnoe
• Zachrípnutosť
• Čkanie - singultus

Pulmonary and pleural diseases

•
•
•
•
•
•
•

Chest pain
Cough
Expectoration
Hemoptysis
Dyspnea
Voice alterations
Hiccups

T.K.

Časté príznaky / common symptoms

T.K.

General symptoms
• Fever
• Chills
• Fatigue/exhaustion
• Seizures
• Shock
• Lymphadenopathy
• Sweating
• Generalized oedema
• Cachexia

Časté príznaky / common symptoms

Choroby tráviaceho traktu

Digestive tract disease

Urologicko-nefrologické

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nechutenstvo
Anorexia
Bulímia
Dysfágia/odynofágia
Regurgitácia
Pálenie záhy
Nauzea
Vracanie
Hemateméza
Meléna/hematochézia
Zápcha
Hnačka
Ikterus

Loss of apetite
Anorexia
Bulimia
Dysphagia/odynophagia
Regurgitation
Pyrosis
Nausea
Vomiting
Haematemesis
Melaena/hematochezia
Constipation
Diarrhea
Jaundice

Polakizúria
Dyzúria
Nyktúria
Anúria
Retencia moča
Inkontinencia moča
Pálenie pri močení
Hematúria
Bolesti v lumbálnej oblasti
Opuchy

Uro-nephrologic
• Pollakisuria
• Dysuria
• Nycturia
• Anuria
• Urine retention
• Urine incontinence
• Haematuria
• Lumbar pain
• Edema

T.K.
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Osnova / Outline

Časté príznaky / common symptoms
Kostno-kĺbový aparát
• Bolesť kĺbov
• Bolesť chrbice
• Opuch kĺbov
• Haemarthros
• Pyartros
• Hydrarthros

4. Analýza príznakov

Osteoarticular
• Joint pain
• Back pain
• Joint edema
• Haemarthros
• Pyarthros
• Hydrarthros

T.K.

T.K.

Analýza príznakov

Analýza príznakov

• Musí byť starostlivá a dôkladná

•

–
–
–
–
–
–

– Čas a trpezlivosť
• Priateľský rozhovor s pacientom

– Zacielený na hlavný príznak (alebo dva) pre ktoré je
pacient momentálne v ambulancii/nemocnici

Odkedy ?
Ako často ?
Nástup – s., min., dni, mesiace
Trvanie ?
Podobné ťažkosti v minulosti ?
Priebeh v čase: (horšie, stabilné), (častejšie, menej často)

•

Okolnosti vzniku a ústupu ťažkostí

•

Vzťah ku fyziologickým aktivitám:
–
–
–
–
–
–
–

• Všetky dôležité nálezy overené počas rozhovoru
• Napr. sumarizáciou na konci pred pacientom
• Alebo otázka položená inými slovami

T.K.

Priebeh v čase :
days/months

Námaha (srdce, pľúca, anémia)
Dýchanie
Jedlo (GIT)
Stolica
Močenie
Spánok
Sexuálna aktivita

T.K.

Analýza príznakov
•

Presná lokalizácia (ukáže zmeranie fyzik. vyšetrenia)
–
–
–
–

Bolesť, vyžarovanie
Svrbenie
Pálenie
Kožné lézie

•

Intenzita

•

Charakter príznakov

•

Vzťah ku denným aktivitám

– 0-10 pre bolesť

– Bolesť – ostrá, tupá, pálivá, trhavá, pulzujúca, tlaková ......

–
–
–
–
–

Skríning funkcie orgánových systémov
– Bolesť
– Zv. Teplota
– Hmotnosť
– Chôzda
– Dýchavica
– Kašeľ

₋
₋
₋
₋
₋
₋

Trávenie
Stolica
Moč
Pohyb
Spánok
Nálada

Práca
Bežná osobná hygiena
Obliekanie
Jedlo, pitie
Spánok

T.K.
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Klinický znak

Osnova / Outline
5. Klinické znaky

Klinický znak:
Objektívne zistiteľný lekárom

T.K.

T.K.

Syndróm

Klinické znaky
• Kompletné fyzikálne vyšetrenie
– SPG
•
•
•
•
•

Syndróm sa skladá minimálne 1 z:
Príznakov
Znakov
Laboratórny nález
Zobrazovacie vyšetrenie

Vedomie, kontakt, orientácia
Poloha, postoj, chôdza
Kostra, svalstvo, výživa
Končatina a koža
Teplota tela, krvný tlak, pulz

– SPL
•
•
•
•

Hlava a krk
Hrudník
Brucho
Končatiny

T.K.

Osnova / Outline

Najdôležitejšie pojmy
• Klinická diagnóza

6. Ako stanoviť klinickú diagnózu

– Diagnóza, ktoru stanovíme analýzou príznakov a pozorovaných
fyzikálnych znakov
» Napr.. progresívna dysfágia pre tuhú, potom tekutú stravu, podvýživa

• Diferenciálna diagnóza
– Všetky možné choroby s podobným klinickým obrazom –
príznakmi a fyzikálnym vyšetrením
» Napr. karcinóm pažeráka, achalázia, veľká struma, mediastinálna masa

• Etiologická diagnóza
– Choroba – ktorá spôsobila aktuálny stav pacienta
» Napr. proximálny spinocelulárny karcinóm pažeráka T3N1M0
» Použitím doplňujúcich vyšetrení:
• gastroskopia, CT, histologizácia
T.K.

T.K.
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Klinická diagnóza

Klinická diagnóza
Analýza

Príznaky

Príznaky

+

Kompletná anamnéza

+
Fyzik. Vyšetrenie

Klinické znaky

Klinické znaky

=

=

Klinická diagnóza

Klinická diagnóza

(Aspexia, palpácia, perkusia, auskultácia)

Syntéza po zohľadnení:
Taking into account:
Vek
Pohlavie
Osobná anamnéza
Ostatná anamnéza

Diferenciálna diagnóza
Diferenciálna diagnóza 1.

Diferenciálna diagnóza 2.

Diferenciálna diagnóza 3.

Pomocné vyšetrenia
Etiologická diagnóza

Etiologická diagnóza
T.K.

Diagnostický test

T.K.

Príklad
Príznak/symptom

Príklad

1

Centrálna kardiálna bolesť viac ako 20 min.
Bez vyžarovania

Príznak/symptom

+

2

Silná bolesť v epigastriu
Vracanie, zastavené vetry

+

Klinický znak/clinical sign

Potenie, obezita, hypertenzia

Klinický znak/clinical sign

=

=

Klinická diagnóza
Clinical diagnosis

Klinická diagnóza
Clinical diagnosis

Angina pectoris
Acute coronary syndrome

Diferenciálna diagnóza
Diferenciálna diagnóza

Etiologická diagnóza
T.K.

Laboratórne testy, EKG
Zobrazovacie testy
Genetické testy

Infarkt myokardu, perikarditída,
myokarditída, disekcia aorty

Difúzna bolestivosť brucha
Oslabená črevná aktivita
Rizikové faktory: alkohol, obezita

Abdominálny algický syndróm
Pankreatitída
Perforovaný
ulkus
Peritonitída
Spodný IM

amylázy v sére, USG, endoskopia, EKG

Ekg, troponín, echokg, CT

Akútny infarkt myokardu

Etiologická diagnóza

Akútna alkoholová pankreatitída

T.K.

Čas/time

Čo je to ?

Ľahká diagnóza

Príznak/symptom 1.
Príznak/symptom 2.
Príznak/symptom 3.
Klinický znak/clinical sign 1.
Klinický znak/clinical sign 2.
Klinický znak/clinical sign 3.

Etiologická diagnóza/etiological diagnosis
T.K.

Diferenciálna diagnóza/differencial diagnosis

T.K.
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Neľahká diagnóza

Čas/time

Čas/time

Príznak/symptom 1.

Doplňujúce vyšetrenia

Príznak/symptom 1.

Príznak/symptom 2.

Príznak/symptom 2.

Príznak/symptom 3.

Príznak/symptom 3.

Klinický znak/clinical sign 1.

Klinický znak/clinical sign 1.

Klinický znak/clinical sign 2.

Klinický znak/clinical sign 2.
Klinický znak/clinical sign 3.

Klinický znak/clinical sign 3.
Laboratory result 1.
Laboratory result 2.
Imaging 1.
Imaging 2.

Etiologická diagnóza/etiological diagnosis

Diferenciálna diagnóza/differencial diagnosis

T.K.

Etiologická diagnóza/etiological diagnosis

Diferenciálna diagnóza/differencial diagnosis

T.K.

Viac kameňov do mozaiky

Etiologická diagnóza
• Stanovená na základe mozaiky indícií
–
–
–
–
–
–

Klinická diagnóza – príznaky a znaky
Rizikové faktory
OA
Laboratórne výsledky
Zobrazovacie vyšetrenia
Ostatné vyšetrenia

alebo
• Diagnostického testu
– Vyšetrenie, ktoré potvrdzuje dg.
– Je presne definované (histologicky, prah laborat. testu – troponín)
– Nie pre každú dg. existuje dg. test

T.K.

T.K.

Etiological diagnosis

Osnova / Outline

• Choroba v počiatočnom štádiu:

7. Najčastejšie klinické syndrómy

– Málo príznakov a znakov – indícií,
ktoré poukazujú na dg.
– Choroba lepšie liečiteľná
(kuratívne)

• Choroba v pokročilom štádiu
– Viac príznakov alebo znakov, ktoré
poukazujú na chorobu
– Choroba menej pravdepodobne
kuratívne liečiteľná

T.K.

T.K.
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Srdcové zlyhanie

T.K.

Angina pectoris

T.K.

Periférne artériové ochorenie - PAO

Varianty anginy pectoris

T.K.

T.K.

Pľúca embólia

T.K.

T.K.
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Tamponáda srdca

Chronická obštrukčná choroba pľúc

T.K.

T.K.

Cor pulmonale

Nádory pľúc

Superior vena cava syndrome
T.K.

Pancoast syndrome

T.K.

Biliárna bolesť
Torzia, spazmus
Trvalá
Náhly začiatok
Veľmi silná
Rýchlo sa zhoršuje
Hodiny

T.K.

T.K.
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Obštrukcia tenk. čreva

Kolická bolesť

Spazmus
Náhly začiatok
Opakujúce sa vlny
Krátko trvajúce
Minúty
Nie maximálna

Náhla
Silná
Spazmus
Nafúknutie
Krátka
Hnačka
Odchod plynov
Teploty

T.K.

T.K.

Gastro-ozofag. reflux
Peptic ulcer pain
Pálenie za sternom
Sekundy, minúty
Po jedle

T.K.

Spazmus, torzia
Ako pri hlade
Minúty, hodiny

T.K.

Ascites – portálna hypertenzia

Pankreatická bolesť
Trhajúca bolesť
Spazmus
Veľmi silná
Trvalá
Po jedle
Zastavené vetry

T.K.

T.K.
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Nefrolitiáza

T.K.

T.K.

Acromegaly

Hypothyroidism

T.K.

Growth hormone overproduction

T.K.

Nephrotic syndrome

Cachexia
 3.5 g bielkovín
 V moči
 24 hodín

T.K.

T.K.
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Pre-eclampsia

Záver
• Príznaky a znaky
– Abeceda medicíny
• absolútna

• Klinická diagnóza
– Pri posteli pacienta

• Differential diagnosis
– Všetky možné stavy
spôsobujúce aktuálny klinický
stav

• Etiologická diagnóza
– Choroba, ktorá spôsobila
aktuálny klinický problém
– Kapitoly v knihách podľa nej

T.K.

• Analýza príznakov a
fyzikálnych znakov
– tvorí klinickú diagnózu
– často smeruje ku etiologickej
diagnóze
– Základ klinickej výuky
– Vyžaduje čas a trpezlivosť
– Vyžaduje adekvátny
komunikačný jazyk
adaptovaný na pacienta
– Nikdy nesmieme vynechať pri
riešení akéhokoľvek
klinického problému
– Zlepšujeme sa v nej len a len
praxou

T.K.

T.K.
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