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Úvod 
Farmakologie je věda, která se zabývá různými interakcemi mezi léčivy a živým 

organismem.  Zabývá  se  farmakokinetikou  („to  co  organismus  dělá  s  léčivem“)  a 

farmakodynamikou  („to  co  léčivo  dělá  s  organismem“).  Pro  studenty,  zejména  bez 

zdravotnické  praxe,  není  pochopení  těchto  mechanismů  úplně  jednoduché.  Své 

znalosti jsme měli možnost si ověřit na soutěži naší školy s názvem „Den pro záchranu 

života“, kde jednou z disciplín byla právě farmakologie. Smyslem úkolu bylo správně 

zkombinovat účinnou látku, obchodní název léku a indikační skupinu. Domnívám se, že 

mnoho z nás nedosáhlo takových výsledků, jaké bychom si představovali. Léčiva jsou v 

přednemocniční  péči  používána  každodenně  a  jejich  znalost  je  pro  záchranáře 

nezbytností.  Proto jsem se snažila napsat takový text, který bude sloužit nejen mě, ale 

bude užitečný také pro mé spolužáky. 

Teoretická  část  mé  práce  je  rozdělena  na  dvě  části.  V  první  části  jsem  se 

zaměřila na popsání jednotlivých léků používaných v akutní péči ve vybraných akutních 

stavech, tedy léčiv, které jsou ve vozech rychlé záchranné služby. Ve druhé části teorie  

popisuji  vybrané  akutní  stavy:  akutní  infarkt  myokardu,  astma  bronchiale,  cévní 

mozkové příhody, diabetes mellitus, které patří k častým výjezdům rychlé záchranné 

služby. 

V praktické části mé absolventské práce, se zabývám jednoduchým dotazníkem, 

který obdrželi  studenti  3. ročníku oboru zdravotnický záchranář, jeho posouzením a 

vyhodnocením.
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1 Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl 

• Cílem mé práce je seznámit se s léky, které se používají u vybraných akutních stavů, 

zařadit je do indikačních skupin, popsat mechanismus účinku, dávkování, způsob 

aplikace, nežádoucí účinky a kontraindikace. 

1. 2 Dílčí cíle

• Popsat  vybrané  akutní  stavy  (akutní  infarkt  myokardu,  astma  bronchiale,  cévní 

mozková příhoda, diabetes mellitus)

• Zhotovit  jednoduchý  dotazník  pro  studenty  3.  ročníku  oboru  diplomovaný 

zdravotnický záchranář a zjistit jejich znalosti v oboru farmakologie

•  Vyhodnotit dotazník a výsledky zpracovat

7



2 Teoretická část 
Níže  uvádím  charakteristiky  vybraných  lékových  skupin  a  léčiv  obsažených  v 

záchranářské brašně, užívaných u mnou vybraných akutních stavů.

2. 1 Vybraná léčiva používaná v léčbě akutních stavů

2. 1. 1 Vegetativní nervový systém (VNS)

Řada  život  zachraňujících  léčiv  působí  ovlivněním  vegetativního  nervového 

systému.

2. 1. 1. 1 Anatomický popis

Nervový  systém  tvoří  centrální  nervový  systém (mozek  a  mícha)  a  periferní 

nervový systém. Ten se dále dělí na somatický a vegetativní nervový systém. Somatický 

nervový systém obsahuje nervy senzorické a motorické . Zaznamenává stav ze zevního 

prostředí,  inervuje kosterní  svaly a jeho funkce jsou ovlivnitelné vůlí.  Naproti  tomu 

vegetativní nervový systém kontroluje především funkce vnitřních orgánů (srdce, plíce, 

cévy,  gastrointestinální  systém atp.) a další  systémy organismu mimo kosterní  svaly, 

jeho funkce není ovlivnitelná vůlí, proto se také označuje jako autonomní (viscerální) 

nervový systém. 

Autonomní  nervový  systém  se  skládá  z  aferentní  (vzestupné)  a  eferentní 

(sestupné)  části.  Aferentní  část  je  tvořena  primárními  viscerálními  senzorickými 

neurony, jež  např. sledují množství oxidu uhličitého, kyslíku a glukózy v krvi (glykémie),  

arteriálních tlaků ve velkých tepnách a chemické složení obsahu žaludku a střeva a 

signály  přenášejí  do  prodloužené  míchy.  Eferentní  část  se  dělí  na  sympatikus  a 

parasympatikus, které vedou signály opačným směrem.  

U  vegetativního  nervového  systému  všechna  nervová  vlákna  vystupující  z 

centrálního  nervového  systému  (CNS)  jsou  přepojena  v  gangliích  na  další  neuron 

(podle  pozice  se  rozdělují  na  pregangliové  a  postgangliové  neurony).  Sympatická 

8



pregangliová nervová vlákna vycházejí z CNS v míšních segmentech Th1 – L 3. Naproti  

tomu  parasympatická  nervová  vlákna  vycházejí  se  čtyřmi  hlavovými  nervy,  z  nich 

nejdůležitější  je  nervus  vagus.  Parasympatická  nervová  vlákna  vycházejí  i  z  S  2-4 

(inervují ledviny, močový měchýř, část rekta, pohlavní orgány).

Pregangliové  synapse  sympatiku  i  parasympatiku  jsou  cholinergní  (jako 

neurotransmiter zde funguje acetylcholin na nikotinových receptorech). Postgangliové 

synapse parasympatiku jsou také cholinergní, receptory, které jsou zde acetylcholinem 

aktivovány,  jsou  muskarinové  receptory  (v  periferních  orgánech,  žlázách,  hladkých 

svalech, ale i v mozku). Acetylcholin ovlivňuje ještě také nikotinové receptory v mozku 

a  kosterních  svalech.  Všechny  postgangliové  synapse  sympatiku  jsou  adrenergní 

(hlavním neurotransmiterem je noradrenalin), a receptory, které jsou zde aktivovány, ,  

jsou  α a  β  receptory a jejich podtypy. Výjimkou jsou receptory na potních žlázách, 

které jsou cholinergní.  [Lincová, Farghali a kol., 2007; Silbernagl,Despopoulos, 2004]

2. 1. 1. 2 Neuromediátory sympatiku

Sympatická postgangliová vlákna jsou na koncích varikózně zduřená a v těchto 

místech probíhá z aminokyseliny L-tyrozinu postupná enzymatická přeměna nejprve na 

dopamin (neurotransmiter např. dopaminergních drah v CNS) a dále na noradrenalin 

(NA), který je základním mediátorem sympatiku. Ve dřeni nadledvin a v adrenergních 

neuronech prodloužené míchy nakonec vzniká z noradrenalinu adrenalin. Všechny tyto 

mediátory jsou souhrnně nazývány katecholaminy. 

Pokud  je  neuron  sympatiku  podrážděn,  dojde  k  uvolnění  NA  do  synaptické 

štěrbiny  a  jeho  navázání  na  adrenergní  receptory  (viz  dále).  Ukončení  účinku 

katecholaminů  nastává  neuronálním  zpětným  vychytáváním  a  odbouráváním 

mediátorů enzymy katechol-O-methyltransferázou (COMT) a také monoaminooxidázou 

(MAO). Až 70 % NA je zpětně vychytáno do presynaptického zakončení, část je uložena 

do vezikul a část inaktivována MAO. Noradrenalin také aktivuje v synaptické štěrbině 

presynaptické α2  receptory (tzv. autoreceptory), což inhibuje další uvolňování NA do 

synapse.
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Pregangliová  sympatická  vlákna  působí  přímo  na  buňky  dřeně  nadledvin 

(cholinergně) a zde dochází vlivem nervových impulsů k uvolnění adrenalinu z buněk 

exocytózou do krve. Podněty pro vyplavování adrenalinu jsou např. tělesná námaha, 

chlad,  horko,  úzkost,  zlost,  bolesti,  stres,  nedostatek  O2 a  pokles  krevního  tlaku. 

Hlavním  posláním  uvolněného  adrenalinu  je  mobilizovat  zásobní  energii  (lipolýza, 

glykogenolýza).

Na základě citlivosti selektivity, mohou být adrenergní receptory rozděleny na 2 

hlavní typy α a β a další podtypy. Níže uvádím nejdůležitější efekty spojené s vybranými 

podtypy těchto receptorů v záchranářské práci: 

• α1-receptory se vyskytují mj. v hladkých svalech periferních cév (kontrakce arteriol), 

dále v uteru, sfinkterech močového měchýře a trávicího ústrojí (kontrakce), v oku 

(dilatace pupily = navození mydriázy), v CNS (zvýší aktivitu sympatiku), ve slinných 

žlázách, v játrech (zvýší se glykogenolýza). 

• α2-receptory se vyskytují v presynaptických neuronech (autoreceptory) mj. v CNS 

(snižují aktivitu sympatiku), ve slinných žlázách (je snížená sekrece), pankreatu (je 

snížená sekrece inzulínu), tukových buňkách (je snížená lipolýza).

• β1-receptory  jsou  převážně  v  buňkách  myokardu,  jejich  aktivace  má  účinky 

pozitivně chronotropní, dromotropní a inotropní. V ledvinách se přes β1-receptory 

zvyšuje bazální uvolňování reninu.

• β2-receptory  jsou  aktivovány  adrenalinem  a  působí  např.  dilataci  bronchiolů 

(bronchodilatace), relaxaci svaloviny uteru (tokolytický účinek) a trávicího ústrojí a 

dilataci velkých cév v kosterních svalech. Jejich prostřednictvím stoupá vyplavování 

inzulinu, zvyšuje se glykogenolýza. 

Adrenalin  působí  na  všechny  podtypy  adrenergních  receptorů,  zatímco 

noradrenalin převážně na α1  a β1 (na β2 minimálně).

Dopamin  je  prekurzorem  noradrenalinu,  přirozeně  se  vyskytuje  v  bazálních 

gangliích  CNS a  nervových zakončeních  periferních  mesenterických  a renálních cév. 

Aktivuje  β-receptory (hlavně β1 v  myokardu),  ve  vysoké koncentraci  i   α-receptory. 

Navíc  působí  na  vlastních  D  -  receptorech  (D1 působí  vazodilatačně  na  renální  a 
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splanchnické  arterioly,  D2 jsou  umístěné  presynapticky,  snižují  tak  uvolňování 

noradrenalinu). [Silbernagl,Despopoulos, 2004]

2. 1. 1. 3 Neuromediátory parasympatiku 

Acetylcholin  (ACH)  je  ester  kyseliny  octové  a  cholinu,  je  syntetizován  v 

cytoplazmě  neuronů  a  skladován  ve  váčcích  presynaptického  neuronu.  Pokud  je 

neuron podrážděn, uvolní se ACH do synaptické štěrbiny (vlivem vzestupu Ca2+ iontů) a 

naváže se na cholinergní receptory postsynaptického neuronu. Účinek ACH je ukončen 

štěpením enzymem acetylcholinesterázou (ACHE) v synaptické štěrbině, až 50 % takto 

uvolněného cholinu je přijato zpět do presynaptické části nervového zakončení.

Existují  dva  hlavní  typy  receptorů  pro  ACH:  N  (nikotinové,  na  něž  se  váže 

nikotin) a M (muskarinové, na něž se váže muskarin, obsažený v jedu muchomůrky 

červené).  N  -  cholinergní  receptory  na  nervosvalové  ploténce  a  ve  vegetativních 

gangliích  se  liší  jinými  podjednotkami,  ale  oba  jsou  spojené  iontovými  kanály  (při 

navázání mediátoru se otevírají a do buňky proudí více kationů Na+, Ca2+, resp. z buňky 

vystupují  K+).  Receptor M1 se vyskytuje ve vegetativních gangliích, CNS a v buňkách 

endokrinních  žláz,  receptor  M2 v  srdci  a  receptor  M3 v  buňkách  hladké  svaloviny. 

Většina  orgánů  je  inervována  jak  sympatikem,  tak  parasympatikem,  ale  odpověď 

orgánů může  být  protichůdná,  jako  například  v  srdci,  nebo naopak se  mohou tyto 

účinky doplňovat. [Silbernagl,Despopoulos, 2004]

2. 1. 1. 4 Látky ovlivňující VNS (Vegetativní nervový systém)

Sympatomimetika

Jsou látky napodobující účinky podráždění  sympatického nervového systému. 

Dělíme  je  na  přímo  působící  na  adrenergní  receptory,  a  nepřímo  působící. 

Sympatomimetika  přímá  působí  přímo  přes  vazbu  na  receptor  (stimulují  α  či  β 

receptory). Přímá sympatomimetika dělíme na selektivní, což jsou látky působící pouze 

na určitý typ receptoru a neselektivní, které působí na více typů současně. Rozlišujeme 
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katecholaminová  (adrenalin,  noradrenalin,  dopamin,  isoprenalin,  dobutamin)  a 

nekatecholaminová sympatomimetika, která nejsou inaktivována COMT a mají nízkou 

afinitu  k  MAO,  a  proto  mají  delší  účinek  (např.  salbutamol,  fenoterol).  Nepřímá 

sympatomimetika zvyšují  koncentraci  NA (katecholaminů) v synaptické štěrbině buď 

podporou  uvolňování  mediátoru  ze  zásobních  vehikul,  nebo  zábranou  zpětného 

vychytávání mediátorů nebo zábranou jejich enzymatického rozkladu MAO a COMT. 

Vlastní  účinek  je  navozený  zvýšenou  hladinou  katecholaminů  (např.  efedrin, 

pseudoefedrin,  amfetamin,  metamfetamin  a  další).  Nepřímá sympatomimetika  jsou 

vždy neselektivní.

Sympatolytika 

Jsou  léky  tlumící  činnost  sympatického  nervového  systému.  Přímým  či 

nepřímým působením blokují adrenergní reakce. Přímá sympatolytika rozdělujeme na 

α a β sympatolytika podle toho, které receptory blokují. 

Parasympatomimetika

Napodobují  účinky,  které vznikou podrážděním  parasympatiku.  Jsou to látky, 

které působí na tři podtypy muskarinových receptorů (M-receptory). Jejich účinek je 

podobný  acetylcholinu.  Parasympatomimetika  můžeme  rozdělit  na  přímá  působící 

přímo na receptory a nepřímá, jež většinou blokují enzym acetylcholinesterázu, a tím 

zvyšují množství acetylcholinu.

Parasympatolytika 

Jsou léky tlumící činnost parasympatiku (acetylcholinu) většinou  kompetitivním 

blokováním jeho účinku na muskarinových receptorech (antimuskarinika). Dělí  se na 

lipofilní  látky,  s  terciárním  dusíkem  (atropin,  skopolamin),  které  dobře  prostupují 

membránami, dobře se vstřebávají z GIT a prostupují do CNS, a na hydrofilní látky s 

kvarterním  dusíkem,  které  membránami  špatně  procházejí  a  do  CNS  nepronikají  

(butylskopolamin, ipratropium aj.). [Lincová, Farghali a kol., 2007]
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2. 1. 2 Látky s pozitivně inotropním účinkem

• adrenalin (v léčivém přípravku s názvem Adrenalin®inj.) 

Jak  již  bylo  výše  popsáno,  adrenalin  je  stresový  hormon  dřeně  nadledvin, 

neurotransmiter v CNS, a uplatňuje se i jako neurotransmiter v periferním sympatiku. K 

jeho vyplavení dochází při fyzické, ale i psychické námaze. Adrenalin se jako přenašeč 

distribuuje krví a vyvolává systémové účinky. Působí na  α i  β  receptory (srdce, plíce, 

cévy atp.). Čím nižší je koncentrace adrenalinu, tím více aktivuje β receptory (β1 i  β2)  - 

proto  bývá  označován  jako  „inovazodilatátor“. Působí  krátkodobě,  zvyšuje  srdeční 

výdej  a  tepový  objem,  ale  výrazně  zhoršuje  metabolickou  situaci  v  myokardu.  Ve 

vyšších dávkách působí periferní  vazokonstrikci  a tím zvyšuje krevní  tlak.  Podává se 

pouze parenterálně, protože v trávicím ústrojí se adrenalin rychle rozkládá. Rozšiřuje 

bronchioly, což zvyšuje alveolární výměnu plynů.  

Jeho  terapeutické  využití  v  praxi  je  hlavně  jako  kardiostimulans,  při 

kardiopulmonální   resuscitaci,  dále jako antialergikum u anafylaktické reakce a jako 

bronchodilatans  u  akutního  astmatického  záchvatu.  Při  anafylaktickém  šoku,  brání 

vyplavování  histaminu  z  žírných  buněk.  Způsobí  periferní  vazokostrikci,  snižuje 

permeabilitu  kapilár  a  rozšiřuje  bronchy.  Je  indikován  jako  lék  první  volby  při  

kardiopulmonální  resuscitaci  (KPR),  asystolii,  v  dávce  1  mg  každých  3  –  5  minut 

intravenózně  (i.  v.),  případně  intraoseálně.  Podává  se  také  pomocí  nebulizátoru  u 

status astmatikus a u anafylaxe (1 mg do 10 ml fyziologického roztoku k nebulizaci) 

nebo 1 mg s. c. Nežádoucími účinky po podání adrenalinu bývají bolesti hlavy a neklid.  

Patří mezi arytmogenní látky. Při vitální indikaci nemá žádné kontraindikace. [Lincová, 

Farghali a kol., 2007]

• dobutamin (Dobutamin®inf. sol.) 

Je  to  β1  selektivní  derivát  dopaminu,  který  nemá  afinitu  k  periferním 

dopaminovým receptorům. Působí především na srdci, kde navozuje výrazněji zvýšení 

stažlivosti srdečního svalu (inotropní účinek) než zrychlení frekvence srdečních stahů 
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(chronotropní účinek). Snižuje tlak a odpor v plicích a zvyšuje srdeční výdej. Používá se 

hlavně  u  kardiogenního  šoku  často  v  kombinaci  s  dopaminem  a  u  těžkých  forem 

srdečního  selhání.  Využívá  se  u  pravostranného  srdečního  selhání  a  pro  syndrom 

nízkého  srdečního  výdeje.  Je  kontraindikován  u  hypovolemie,  tachyarytmiích  a 

komorové fibrilaci. Podává se pouze ve formě intravenózní infúze (vzhledem k příliš  

krátkému biologickému poločasu). V 1 ampuli (50 ml) je obsaženo 250 mg účinné látky.  

Dávkování  záleží  na  aktuálním stavu  pacienta  (1  –  2  ampule  do 100  nebo  250  ml 

fyziologického roztoku). Jeho nežádoucími účinky jsou nauzea, zvracení a bušení srdce, 

atrytmie, palpitace a dušnost. [Lincová, Farghali a kol., 2007]

• dopamin (Tensamin®inf. sol.) 

Je  přirozený  katecholamin;  především  neurotransmiter  v  CNS.  Jeho  účinek 

výrazně  závisí  na  dávce.  Malé  dávky  způsobují  vazodilataci  v  cévách  ledvin  a  tím 

zlepšuje  jejich prokrvení,  což  je  velmi  důležité  u  hypovolemického a kardiogenního 

šoku. Tento efekt ve vyšším a vysokém dávkování mizí a postupně dochází naopak k 

periferní  vazokonstrikci.  Dopamin  je  indikován  u  hypotenze,  selhání  ledvin  a 

hypovolemického šoku. Je kontraindikován u závažné tachykardie a komorové fibrilace. 

Nesmí se ředit nebo jinak smísit s alkalickými roztoky, protože se v nich jeho účinek 

vyruší.  V 1 ampuli (5 ml) je obsaženo 200 mg účinné látky. Dávkování záleží na stavu 

pacienta (1 – 2 ampule do 100 nebo 250 ml fyziologického roztoku). Až při vysokých  

dávkách způsobuje stejné nežádoucí účinky jako dobutamin. [Lincová, Farghali a kol., 

2007]

2. 1. 3 Antiarytmika

Srdeční  arytmie  jsou  poruchy  srdečního  rytmu,  které  mohou  vzniknout  na 

podkladě  poruchy  tvorby  vzruchu  (poruchy  automacie),  poruchy  vedení  vzruchu 

(poruchy kontraktility) nebo kombinací obojího. [Martínková a kol., 2007] 

Arytmie jsou největší hrozbou zdravotníků v přednemocniční péči. Můžeme je 

rozdělit na benigní arytmie, to jsou ty, které neohrožují pacienta na životě a na maligní,  
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při kterých jsou pacienti v přímém ohrožení života. Arytmie lze rozdělit podle místa 

původu,  podle srdeční frekvence a podle vzniku srdečního stahu. Rozlišujeme např. 

tachyarytmie  (fibrilace  komor  a  flutter  komor  atp.)  a  bradyarytmie,  kam  řadíme 

například  AV  –  bloky  a  sinusovou  bradykardii.  V  přednemocniční  péči  se  používají 

antiarytmika především u tachyarytmií.

V následující tabulce je přehled antiarytmik podle jednotlivých tříd, ale pouze  

část těchto léčiv se používá při zásahu rychlé záchranné služby. Patří sem především 

amiodaron, metoprolol a atropin. Antiarytmika všeobecně by se mezi sebou neměla 

kombinovat.

                                          ANTIARYTMIKA 

I. třída- blokátory Na+  kanálů Ia – chinidin, 

procainamid,disopyramid

Ib – lidokain, trimekain, mexiletin

Ic - propafenon

II. třída – adrenergní β blokátory metoprolol, esmolol

III. třída – blokátory K+  kanálů amiodaron, sotalol, bretylium

IV. třída – blokátory Ca2+  kanálů verapamil, dilthiazem

Další látky atropin, digoxin, adenosin 
    Tabulka č. 1 Rozdělení antiarytmik  [vlastní, podle PharmDr. Šustkové]

2. 1. 3. 1 Blokátory K+ kanálů

• amiodaron (Cordarone® inj.)

Prodlužuje  akční  potenciál  a  tlumí  působení  sympatiku  (prodlužuje  tak 

repolarizaci  síní  a  komor).  Snižuje  rychlost  převodu  AV  uzlu.  Má  velmi  dlouhý 

biologický  poločas.  Je  indikován  u  KPR po  3.  výboji,  u  fibrilace  síní,  flutteru  síní  a 

supraventrikulárních  a  komorových  tachyartmiích.  Je  kontraindikován  u  sinusové 

bradykardie,  šokovém stavu a při  srdeční  insuficienci.  Mezi  hlavní  nežádoucí  účinky 

amiodaronu patří tremor, hypotenze a bradykardie. Dávkování užíváme 150 – 300 mg 

ve 20 ml 5% glukózy i. v. rychle u KPR. Jinak se podává 5 mg / kg pomalu i. v. V 1 ampuli  
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(3  ml)  je  obsaženo  150  mg  účinné  látky.  Při  vitální  indikaci  není  amiodaron 

kontraindikován. [Martínková a kol., 2007]

2. 1. 3. 2 β blokátory 

Blokádou sympatiku na  β1  snižují sílu i frekvenci srdečních kontrakcí i vodivost 

převodního  systému  srdečního.  Snižují  nároky  myokardu  na  spotřebu  kyslíku,  díky 

negativně chronotropním i inotropním účinkům. Účinek  β blokátorů je tím výraznější, 

čím  silněji  byl  tonus  sympatiku  před  jejich  podáním  zvýšen. β  blokátory  jsou 

kontraindikovány u hypotenze, srdečního selhávání, bradykardií, chronické obstrukční 

bronchopulmonální  nemoci  (CHOPN)  a  astma  bronchiale.  [LULLMANN,  MOHR, 

WIHLING, 2002]

• metoprolol (Betaloc® inj.) 

Je  selektivní  lipofilní  β1 blokátor  bez  vnitřní  sympatomimetické  aktivity  (β1 

receptory jsou především v srdci). Používá se při stabilní i nestabilní angině pectoris,  

AIM, jako antihypertenzivum a při tachyarytmiích. Jeho dávka je  2 - 3 mg i. v. pomalu  

až do dávky 5 mg, postupně dále až do dávky 15 mg. V 1 ampuli (5 ml) je 5 mg účinné  

látky. Mezi jeho nežádoucí účinky patří nauzea, zvracení, bradykardie a hypotenze. Je 

kontraindikován u těžké hypotenze, CHOPN a AV – bloku III. stupně. 

2. 1. 3. 3 Parasympatolytika 

• atropin (Atropin biotika® inj.)

Je  přirozený  alkaloid  nacházející  se  v  rostlinách  čeledi  lilkovitých,  například 

rulíku  zlomocném.  Je  to  kompetitivní  antagonista  všech  subtypů  muskarinových 

receptorů.  Inhibuje  na  efektorových  orgánech  účinky  acetylcholinu  uvolněného  z 

postgangliového nervového zakončení parasympatiku. Ovlivnění tohoto účinku není ve 

všech orgánech stejné.  Mezi  první  projevy účinku atropinu je  útlum slinných žláz a 

zástava pocení. Právě proto by se neměl používat u dětí při febrilních křečích, protože 
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způsobuje hypertermii. Zástava pocení nastává při dávce nad 1mg. Atropin vyvolává 

dlouhodobou mydriázu, akomodaci vidění do dálky a zvyšuje nitrooční tlak. Vyšší dávky 

atropinu  mohou  vyvolat  tachykardii  blokádou  vagového  účinku.  Má  účinky  také 

spasmolytické na hladké svalstvo,  a proto se používal  při  žlučníkových a ledvinných 

kolikách (dnes se již k tomuto účelu nepoužívá). Jeho účinek výrazně závisí na dávce. 

Atropin proniká do CNS a při velmi vysokých dávkách jej tlumí. Mezi typické nežádoucí 

účinky  atropinu  patří  sucho  v  ústech,  poruchy  akomodace  vidění,  zácpa,  zvýšení  

nitroočního tlaku. Je indikován u akutních bradykardií a AV bloků, užívá se také jako 

antidotum  při  otravě  inhibitory  acetylcholinesterázy.  Dávkování  je  0,  5  mg  i.  v. 

maximálně  do  dávky  2-3  mg.  Aplikace  atropinu  je  možná  také  subkutánně  a 

intramuskulárně.  Po  i.  v.  aplikaci  se  účinek  dostaví  do  několika  minut,  po  s.  c.  do 

desítek minut, po i. m. do 30 – 45 minut. V 1 ampuli (1 ml) je obsaženo buď 0, 5 mg  

nebo  1  mg  účinné  látky.  Antidotum  při  předávkování  atropinem  (včetně  požití 

lilkovitých rostlin) je fysostigmin. [LULLMANN, MOHR, WIHLING, 2002]

2. 1. 4 Vazodilatancia – nitráty

Nitráty jsou různé estery kyseliny dusičné vyvolávající relaxaci hladkého svalstva 

cév  uvolněním  oxidu  dusnatého  (hlavně  dilatace  koronárních  cév).  Snižují  tak  žilní 

návrat a periferní odpor, což snižuje srdeční práci a zlepšuje se tak nabídka kyslíku v  

srdci. Nitráty jsou používány hlavně při stabilní i nestabilní angině pectoris, akutním 

infarktu myokardu, levostranném srdeční selhání s plicním edémem a u hypertenzní 

krize. Pro klinickou praxi je důležitý vznik tolerance (tachyfylaxe), ke které dochází při  

opakovaném podání velmi rychle. Rychlost vzniku tolerance je individuální u každého 

jedince.  Nitráty  nedokážou otevřít  trombem uzavřenou tepnu,  ale  u  zúžení  mohou 

povolit  spasmus  věnčité  tepny.  Nejpoužívanějším  zástupcem  této  skupiny  je 

izosorbiddinitrát (Isoket®). [Martínková a kol., 2007]
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• glyceroltrinitrát  (Nitroglycerin® orm. tbl.  slg.,  Nitromint® aer.  dos.,  Nitromint® 

orm. tbl. slg.) 

Působí hlavně na hladkou svalovinu cév. Je používán u akutních záchvatů anginy 

pectoris, selhání levé komory s edémem plic a u AIM. Aplikuje se pouze sublingválně 

(tablety)  nebo  bukálně  ve  formě  spreje.  Toto  podání  má  své  opodstatnění,  jelikož 

vykazuje vysoký efekt prvního průchodu játry. Po vstřebání se totiž rychle v játrech 

rozkládá na neúčinný metabolit. Má rychlý nástup účinku, do 1 – 3 minut, s krátkou 

dobou působení (20 – 30 minut). Nevýhodou je, že na něj vzniká snadno tolerance. 

Mezi  nežádoucí  účinky  glyceroltrinitrátu  patří  bolesti  hlavy.  Je  kontraindikován  u 

kardiogenního a hypovolemického šoku, dále potom u dětí a v graviditě. U pacientů,  

kteří jsou léčeni s poruchou erektilní dysfunkce (Viagrou), dochází k významné interakci 

jež může vést k závažné hypotenzi. Dávkování u AIM je 0, 5 mg – 1 mg sublingválně,  

nebo 1 – 2 vdechy formou spreje, kdy při jednom stlačení je uvolněno 0,4 mg účinné 

láky. [Lincová, Farghali a kol., 2007]

•  izosorbiddinitrát = ISDN (Isoket® orm. sprej,Isoket inf.sol.) 

Je v současné době nejpoužívanějším nitrátem. Je stabilnější než nitroglycerin, 

ale použití je stejné. Při průchodu játry se rozkládá na dvě složky, z nichž je jen jedna  

účinná.  Aplikuje  se  také  sublingválně  a  i.  v.  eventuelně  p.  o.  Užívá  se  k  profylaxi  

stenokardií při ischemické chorobě srdeční. ISDN se dobře vstřebává, účinek nastupuje 

během hodiny a podle stupně retardace trvá 5–10 hodin. Užívá se také ve formě i. v. 

roztoku (Isoket roztok 0,1%). ISDN podáváme naředěný ve fyziologickém roztoku či 5% 

glukóze v dávce 2–12 mg za hodinu. Je kontraindikován u hypotenze a šokových stavů a 

graviditě. Nežádoucím účinkem ISDN může být vznik tachykardie. Roztok Isoketu je buď 

50 nebo 100 ml, kdy v 1ml je obsažen 1 mg účinné látky. [Lincová, Farghali a kol., 2007]
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2. 1. 5 Bronchodilatancia 

Bývají také označována jako úlevová antiastmatika, která můžeme rozdělit na 

krátkodobě účinná a dlouhodobě účinná.  Krátkodobá bronchodilatancia se používají 

především  v  akutní  péči.  Řadíme  mezi  ně  β2  sympatomimetika,  anticholinergika  - 

parasympatolytika a methylxantiny.

2. 1. 5. 1 Sympatomimetika 

• adrenalin –  popsán výše

• salbutamol (Ventolin® Inh. sol., Ventolin Inhaler N® inh. sus.) 

Patří  mezi  β2  selektivní  sympatomimetika. Je  krátkodobě  účinný  s  rychlostí 

účinku do několika minut. Relaxuje svalstvo bronchů bez ohledu na spouštěcí faktor 

bronchospazmu. Používá se nejčastěji v inhalační formě v dávce 1 až 2 vdechy nebo 

pomocí  nebulizátoru  (2  ml  do  2  ml  fyziologického  roztoku).  Je  indikován  u  astma 

bronchiale  a  akutních  stavech  s  reversibilní  obstrukcí  dýchacích  cest.  Mezi  jeho 

nežádoucí  účinky  patří  bolesti  hlavy,  tachykardie  a  periferní  vazodilatace.   Je 

kontraindikován při vážných arytmiích a při použití v kombinaci inhibitory MAO.

• fenoterol (Berotec ®aer.) 

Je také krátkodobě účinný, účinek nastoupí velmi rychle a trvá asi 4 – 6 hodin.  

Po  vysokých  dávkách  působí  také  na  β1  receptory  v  srdci  a  vyvolává  tachykardii. 

Používá se také jako tokolytikum (β2 účinek) při nebezpečí předčasného porodu. Při 

astmatickém  záchvatu  často  dochází  k  předávkování  samotným  pacientem. 

Nežádoucím účinkem při předávkování jsou tachykardie, bolesti hlavy, třes, hypertenze 

a arytmie. Aplikuje se v dávce je  1 - 2 vdechy, dávku je možné opakovat až za 6 hodin. 

Je kontraindikován v kombinaci s inhibitory MAO.
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2. 1. 5. 2 Parasympatolytika 

• ipratropium (Atrovent® inh.sol.)

Ipratropium  bromid  je  hydrofilní  kvarterní  amoniová  sůl  (derivát  atropinu), 

blokující  muskarinové receptory v hladkém svalstvu bronchů. Působí delší dobu než 

běžná β2-mimetika, má také delší nástup účinku (30-60min). Pro inhalační podání je k 

dispozici  v  dávkovači  s  jednotlivou  dávkou  0,02  mg na  jeden  vdech  a  v  roztoku  k 

inhalaci v nebulizátoru. Je-li podáván s β2-agonisty má aditivní účinek, proto je s nimi 

kombinován,  hlavně u akutní  exacerbace astma bronchiale.  Je  lékem první  volby u 

chronické obstrukční pulmonální nemoci. U ipratropia jsou nežádoucí účinky ojedinělé, 

po  inhalaci  se  totiž  resorbuje  minimálně,  protože  špatně  prochází  biologickými 

membránami.  U systémového vstřebání  by navodil  nežádoucí  účinky „atropinového 

typu“. Způsoby aplikace ipratropinu jsou tedy buď v nazálním spreji u rýmy nebo jako 

bronchodilatans  inhalačně  -  ve  formě aerosolu  nebo ve  formě roztoku určeného k 

nebulizaci. [Lincová,Farghali,2007]   
   

• ipratropium + fenoterol (Berodual N® inh. sol.,Berodual N® aer.) 

Je  kombinací  β2-sympatomimetika  s  parasympatolytikem,  kdy  se  oba 

bronchodilatační  mechanismy  vhodně  kombinují  a  potencují.  Parasympatolytikum 

ipratropium  brání  účinku  acetylcholinu,  který  se  může  aktivně  podílet  na 

bronchokonstrikci.  Typickými  příznaky  předávkování  fenoterolem,  které  se  projeví 

především v kombinaci,  jsou bolesti  hlavy,  tachykardie, tremor, bušení srdce a jiné. 

Dávkování u Berodual N inh. aer. je 1 – 2 vdechy, které je možné opakovat za dalších 5  

minut, maximální počet vdechů je 8 za 24 hodin. Možná dávka u Berodual® inh. sol. je 

2  –  4  ml  do  fyziologického  roztoku  k  nebulizaci.  Podle  potřeby  je  možné  dávku 

opakovat za 1 hodinu. 

20



2. 1. 5. 3 Methylxantiny 

Jsou  antagonisté  adenosinového  receptoru.  Stimulují  dechové  centrum  a 

navozují bronchodilataci, působí tedy dvěma vhodnými efekty. V CNS dále potencují 

účinek  β2-mimetik.

• aminofyllin (Syntophyllin® inj.) 

Jedná se o komplex látek, vyznačující se lepší rozpustností ve vodě, a proto je 

vhodný k aplikaci ve formě roztoků nebo injekcí. Je indikován u status astmatikus, těžké  

chronicko  obstrukční  bronchopulmonární  nemoci  (CHOPN)  a  idiopatické  apnoe  u 

novorozenců.  Působí  vazodilatačně,  snižuje  odpor  v  plicním  oběhu,  má 

kardiostimulační  účinek  (inotropní  a  chronotropní)  a  má  protizánětlivý  účinek  na 

bronchiální sliznici. Má relativně nízký terapeutický index (menší rozpětí mezi toxickou 

a terapeutickou dávkou), což znamená, že snadno dochází k nežádoucím účinkům až 

předávkování.  Jeho  aplikace  musí  být  velmi  pomalá,  protože  jinak  způsobuje 

tachyarytmie,  dušnost  a  pocit  horka.  Při  příliš  rychlé  aplikaci  je  nutné  počítat  se 

vznikem křečí. Dávkování je 6 mg/ kg, u kuřáků se tato dávka zvyšuje přibližně o jednu 

třetinu. V jedné ampuli (10 ml) je 240 mg účinné látky. Aplikuje se 1 ampule do 250 ml  

fyziologického  roztoku.  Bolusová  aplikace  je  možná,  ale  za  stálého  monitorování 

fyziologických funkcí. 

2. 1. 6 Glukokortikoidy 

Kortikosteroidy  (kortikosteroidní  nebo  kortikoidní  hormony)  jsou  steroidní 

hormony syntetizované  z  cholesterolu vznikající  v  buňkách  kůry  nadledvin.  Kůra 

nadledvin je rozdělena na 3 odlišné zóny:

• vnější  zóna – produkující  mineralokortikoidy (např.  aldosteron),  které  řídí  v  těle 

hospodaření s minerály a vodou.

• střední  zóna  –  produkující  glukokortikoidy (např.  kortisol),  které  regulují 

metabolismus cukrů a bílkovin

• vnitřní zóna – produkující  malé množství hormonů s androgenním, estrogenním a 

21



gestagenním účinkem.

Sekrece  kortikosteroidů  je  řízena  adrenokortikotropním  hormonem  (ACTH) 

produkovaným  adenohypofýzou.  V  lidském organismu vzniká  především  kortisol 

(hydrokortison).  Je  řazen  do  skupiny  steroidů  s  výrazným  protizánětlivým, 

antialergickým a  imunitu ovlivňujícím (tlumícím) účinkem. Jeho základní fyziologickou 

funkcí je regulace látkové výměny cukrů, snižuje utilizaci glukózy v periferii, takže má 

hyperglykemizující efekt. Zvyšuje tvorbu glykogenu a jeho ukládání do jater. Podporuje 

glukoneogenezu z  proteinů,  čímž  rovněž  zvyšuje  glykémii.  Hlavním  katabolickým 

účinkem je rozklad proteinů a snížení jejich tvorby. 

Kortikoidy  se  používají  v  rámci  substituční  terapie  a  ve  vyšším  dávkování  v 

nejrůznějších  indikacích  (revmatologické,  kožní).  Kritériem  pro  výběr  daného 

glukokortikoidu  je  např.  jeho  poměr  mezi  glukokortikoidní  a  mineralokortikoidní 

aktivitou (kdy se zadržuje v těle voda, retencí sodíku a dochází k vyplavování draslíku). 

Hlavním využitím kortikoidů v akutní  péči  je  jejich protizánětlivé a  imunosupresivní 

působení, včetně alergických reakcí. Jsou indikovány např. při bronchiálním astmatu a 

anafylaktickém  šoku.  Nežádoucí  účinky  v  akutní  péči  nemají,  ty  se  objevují  až  při 

dlouhodobém  užívání.  Při  život  zachraňujících  stavech  nejsou  kontraindikována. 

[Lincová,Farghali,2007]

• kortisol, hydrokortison (Hydrokortison® inj.) 

Je  životně  důležitý  hormon.  Jedná  se  tedy  o  látku  tělu  vlastní,  která  má 

relativně vyvážené glukokortikoidní a mineralokortikoidní účinky. Je krátkodobě účinný, 

asi tak 1 hodinu. Používá se u astmatického záchvatu a při šokových stavech. Mezi jeho 

hlavní  nežádoucí  účinek patří  hypotenze při aplikaci megadávky, která je způsobena 

náhle vzniklou vazodilatací. V 1 lahvičce je 100 mg prášku, který se ředí ve 2 ml vody na 

injekci. Dávkování je 100 – 300 mg i. v. při astmatickém záchvatu. [LULLMANN, MOHR, 

WIHLING, 2002]
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• metylprednisolon (Solu – medrol® inj.) 

Je syntetický derivát bez mineralokortikoidní aktivity. Je to jeden z nejlépe do 

buněk  (včetně  plic)  pronikajících  kortikoidů.  Používá  se  při  šokových  stavech, 

epiglotitidě,  astmatickém  záchvatu,  alergii,  subglotické  laryngitidě,  a  u  poranění 

páteře.  Dnes  je  nejvíce  využíván  na  stanovištích  RLP.  Dávkování  je  30  mg  /  kg 

intravenózně, ale záleží na aktuálním stavu pacienta. 1 lahvička obsahuje 40, 125, 250,  

500  nebo  1000  mg účinné  látky.  Rozpouští  se  přiloženým  rozpouštědlem,  které  je 

součástí balení. 

• dexametason (Dexamed® inj.) 

Je syntetický derivát s minimální mineralokortikoidní aktivitou. Má nejrychlejší 

nástup  účinku  ze  všech  kortikoidů.  Nástup  účinku  po  intramuskulární  aplikaci  je 

pomalejší, ale jeho účinek je delší. 1 ampule (2 ml) obsahuje 8 mg účinné látky. Dávka  

je  přísně  individuální,  záleží  na  stavu  pacienta.  Většinou  se  podává  1  ampule.  Je 

indikován u status astmatikus a šokových stavech a u celé řady závažných stavů.

2. 1. 7 Antiagregancia a antikoagulancia 

Antiagregancia  a  antikoagulancia  jsou  látky,  které  ovlivňují  proces  krevní 

srážlivosti. Konkrétně se jedná o antitrombotika, která mají dva mechanismy působení. 

2. 1. 7. 1 Postup hemostáze

Jde o řadu na sebe navazujících reakcí. Účastní se jí velké množství faktorů a 

existuje mnoho možností,  jak ji  ovlivnit.  Krev se dostane do kontaktu s poškozenou 

cévou nebo tkání a nastává adheze (přilnutí destiček) a agregace (shluknutí) destiček. 

Dochází k aktivaci trombocytů (= krevní destičky). Uvolní se krevní destičkový faktor 

tromboxan, zároveň se z porušené tkáně uvolňují tkáňové koagulační tromboplastiny. 

Za normálních okolností se v krvi vyskytují inaktivní plazmatické faktory, při kontaktu s 

tkáňovými a destičkovými faktory se tyto faktory aktivují. Dojde k přeměně rozpustné 

bílkoviny  fibrinogenu  v  nerozpustnou  bílkovinu  fibrin.  Vytvoří  se  fibrinová  síť.  Tato 
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přeměna  je  způsobena  trombinem,  ten  vzniká  z  inaktivního  protrombinu,  aktivace 

protrombinu závisí na kalciových iontech a na destičkových tkáňových faktorech. 

Koagulum = sraženina je rozpouštěna pomocí fibrinolytického mechanismu. Ten 

zabraňuje, aby nedocházelo k neúčelnému a škodlivému pokračování krevního srážení. 

Při  fibrinolýze  se  neaktivní  plazminogen  mění  pomocí  aktivátoru  plazminogenu  v 

plazmin, ten štěpí fibrin a tak dochází k rozpouštění trombu.

2. 1. 7. 2 Antiagregancia 

Agregace  trombocytů  je  důležitý  fyziologický  mechanismus,  který  ale  za 

určitých  okolností  může  být  nežádoucí.  V  agregačním  procesu  hrají  roli  dva 

antagonistické  faktory.  Tromboxan,  který  agregaci  zvyšuje  a  vzniká  převážně  v 

trombocytech a prostacyklin, který ji naopak inhibuje a vzniká v cévním endotelu. Obě 

tyto látky vznikají působením cyklooxygenázy.

Antiagregancia  jsou  látky  bránící  aktivaci  a  agregaci  trombocytů  (shlukování 

destiček). Trombocyt lze také stabilizovat, tedy snížit jeho odpověď na aktivační podnět 

(např. dipyridamol). Právě agregace destiček a tvorba trombů v arteriální krvi vedou k 

infarktu myokardu. Vznik trombu můžeme ovlivnit na různých úrovních. Vzhledem k 

tomu,  že  aktivace trombocytů probíhá různými mechanismy,  bývá vhodné různě,  u 

pacientů  s  velkým rizikem trombózy  často  zvolit  kombinaci  preparátů.  [LULLMANN, 

MOHR, WIHLING, 2002]

• kyselina acetylosalicylová = ASA (Kardegic® inj., Aspegic® inj.) 

Po  podání  vyvolá  okamžitou  blokádu  agregace  trombocytů.  Blokuje  enzym 

cyklooxygenázu  a  tím  zabraňuje  syntéze  tromboxanu.  Acetylace  je  ireversibilní  a 

blokáda trvá do té doby, než se vytvoří nové destičky. Účinek ASA je závislý na množství  

podané látky. Již jednotlivá dávka od 75 – 100 mg má účinek antiagregační, teprve 500 

– 1000 mg má účinek analgetický a antipyretický a až dávky nad 1500 mg mají účinky 

protizánětlivé.  S  vyššími  dávkami  se  také zvyšuje  riziko  nežádoucích  účinků.  ASA je 

indikována u infarktu myokardu a nestabilní angině pectoris. Dávkování je 500 mg i. v. 1 
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lahvička obsahuje 500 mg účinné látky, která se ředí do 5 ml vody na injekci. Může se 

podávat také ve formě tablet (Anopyrin® 100 – 400 mg p. o.). Hlavním nežádoucím 

účinkem je krvácivost a často se také objevují alergické reakce. Nesmí se používat u 

dětí,  protože  zde  hrozí  (zejména  ve  spojení  s  virovou  nákazou)  riziko  sice  velmi  

vzácného,  ale  závažného  nežádoucího účinku  (=Reyův  syndrom).  Reyův  syndrom  je 

velice vážný stav, který je charakterizován ztukovatěním jater, narušením jejich funkce 

a akutním poškozením mozku. ASA je kontraindikována u krvácivých stavů, například u 

vředů. [LULLMANN, MOHR, WIHLING, 2002]

• clopidogrel (Plavix® tbl.) 

Blokuje  agregaci  trombocytů  selektivní  inhibicí  adenosindifosfátu.  Po 

perorálním podání je velmi rychle resorbován. [AISLP, CD-ROM] Používá se u akutního 

koronárního syndromu bez ST elevace (angina pectoris) a akutního infarktu myokardu s 

ST elevací v dávce až 600 mg, tj. 8 tablet. Jeho kombinace s ASA je výhodná, protože se 

snižuje  riziko  rezistence  pro  pacienta.  Kontraindikace  jsou  stejné  jako  u  ASA. 

Nežádoucími účinky je především riziko krvácení. 

2. 1. 7. 3 Antikoagulancia

Použití antikoagulancií vychází z předpokladu, že zpomalí narůstání trombu ve 

věnčité  tepně,  nebo  že  zabrání  vzniku  dalšího  trombu  v  jiné  oblasti  koronárního 

řečiště. Antikoagulancia jsou léčiva potlačující srážlivost krve tím, že blokují koagulační 

faktory  a  tím  i  vlastní  koagulaci.  Jejich  použití  je  především  v  léčbě  trombóz  a 

následných embolií. 

• heparin (Heparin® inj.)

Je látka tělu vlastní, která je obsažena v žírných buňkách. Získává se izolací ze  

zvířecí krve. Nevstřebává se z trávicího traktu, proto se podává pouze parenterálně. 

Zvyšuje účinnost antitrombinu (=blokátor trombinu, blokuje přeměnu protrombinu v 

trombin  a  tím  i  přeměnu  fibrinogenu  ve  fibrin),  což  znamená,  že  zamezí  vzniku 
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fibrinové sítě. Inaktivuje srážecí faktory. [Martínková a kol., 2007] Používá se k profylaxi 

tvorby  trombů,  jak  u  akutního  infarktu  myokardu  nebo  při  akutní  plicní  embolii. 

Hlavním a zásadním nežádoucím účinkem heparinu je krvácení,  které často probíhá 

skrytě. Vzácně může dojít k alergickým reakcím. Výhodou heparinu je, že po podání  

vyvolá  okamžitý  účinek  a  také,  že  má  specifické  antidotum  protamin  sulfát,  který 

okamžitě jeho účinek vyruší. Dávkování je 5 000– 10 000 j. IU (mezinárodní jednotky), 1 

lahvička (10 ml) obsahuje 50 000 j. účinné látky, v 1ml je 5000 j. Ředí se pouze do 

fyziologického roztoku nebo glukózy. Je kontraindikován u  akutního krvácení. 

2. 1. 8 Krystaloidní a koloidní roztoky 

2. 1. 8. 1 Krystaloidní roztoky

Jedná se o vodné roztoky nízkomolekulárních cukrů a minerálů (iontů), které se 

používají k udržení objemu krve, například při krvácení, úporném zvracení a masivních 

průjmech (k  doplnění  extracelulární  tekutiny).  Snadno procházejí  stěnami  kapilár,  a 

proto se opět velmi rychle vyloučí z těla ven. Příkladem je Fyziologický roztok (Infusio 

natrii chlorati®), což je 0, 9 % roztok chloridu sodného, má stejný osmotický tlak jako 

plazma. Používá se k doplnění tekutin a také při ztrátě sodíku. Fyziologický roztok se 

používá také jako nosný roztok pro aplikaci léčiv (rozpouštědlo).  Hartmanův roztok, 

který obsahuje chloridové, vápenaté, draselné a hořečnaté ionty a mléčnan sodný, se 

používá  u  velkých  ztrát  elektrolytů,  jako  jsou  popáleniny,  traumata  nebo 

hypovolemický šok.  Roztok chloridu draselného 7, 5 % (Infusio kalii chlorati® inf. sol.) 

je  iontový  koncentrát,  k  prevenci  a  terapii  hypokalémie.  Fyziologická  koncentrace 

draslíku  v  krvi  je  důležitá  pro  přenos  nervových  impulzů,  regulaci  acidobazické 

rovnováhy a osmotického tlaku. Jeho aplikace musí být velmi pomalá, protože jinak 

hrozí zástava srdce. Vzhledem k nemožnostem přesného laboratorního vyšetření, se v 

přednemocniční péči nepodává. A nakonec sem řadíme roztoky glukózy (glukóza 5%, 

10%,  40%).  Nízké  koncentrace  se  používají  k  doplnění  vody  a  energetických  zásob 

organismu. Glukóza 5  % se používá jako nosný roztok pro některá léčiva,  například 
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Cordarone® inj.  Glukóza  10%  je  aplikována  u  ebriety  či  jako  parenterální  výživa. 

Glukóza 40 % se používá u nejtěžších forem hypoglykémie v dávce 80 ml bolusově. 

2. 1. 8. 2 Koloidní roztoky 

Jsou makromolekulární látky, které nahrazují složení plazmy svým osmotickým 

složením. Používají se k doplnění a udržení krevního objemu u velkých krevních ztrát.  

Svým osmotickým tlakem váží  vodu,  jsou pomalu rozkládána a nemohou tak volně 

prostupovat stěnami kapilár. To znamená, že vydrží v oběhu déle než krystaloidy. Jejich 

uplatnění je v akutní péči především k doplnění krevního objemu. Rozdělujeme je na 

plazmaexpandéry  a  plazmatické  náhradní  roztoky.  Při  podání  koloidních  roztoků  je 

nutné podat také krystaloidní roztoky, protože koloidy na sebe váží  vodu a proto je 

nutné tuto vodu doplnit krystaloidními roztoky a to v poměru krystaloid – koloid 3:1.

Plazmaexpandéry 

Mají  osmotický  tlak  vyšší  než  osmotický  tlak  plazmy.  Nasávají  tekutinu  z 

extracelulárního prostoru do intracelulárního (cévního). Po jejich podání se objem v 

cévách zvětší nejen o podané množství, ale také o tekutinu nasátou z intravaskulárního 

prostoru. Řadíme sem infuze  dextranu 70 (Tensiton®),  který je dnes používán málo, 

vzhledem k jeho nežádoucím účinkům a také roztoky hydroxyethylškrobu (Voluven®). 

Typickým  nežádoucím  účinkem  je  především  alergie,  resp.  přecitlivělost  včetně 

anafylaktické reakce, proto se musí aplikovat zpočátku pomalu a teprve až při dobré 

snášenlivosti povolit podání většího množství.  V cirkulaci zůstávají  déle než želatina. 

Požívají se u hypovolémie, hemoragických a traumatických šoků, CMP trombotického 

původu. [Češka, 2010]

Plazmatické náhradní roztoky

Jsou přípravky izoosmolární s krevní plazmou. Zvětšení objemu je stejné jako 

množství  podaného  roztoku.  Tyto  roztoky  se  používají  u  absolutní  nebo  relativní 

hypovolémie. Řadíme sem především roztoky želatiny (Gelofusin®).
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2. 1. 9 Opioidní analgetika 

K  tlumení  bolesti  se  v  akutních  stavech  používají  především  silná  opioidní 

analgetika. Působí na opioidní receptory endogenního antinocicepčního (proti bolesti 

působícího) systému, které jsou lokalizovány na nervových buňkách. Rozlišujeme tři 

typy opioidních receptorů – κ (kapa), µ (mí) a δ (delta). Rozdíly v působnosti opioidních 

analgetik  jsou  mimo jiné  rozdílnou  afinitou  k  jednotlivým typům těchto  receptorů. 

Jednotlivé účinky působením na opioidní receptory: 

• μ - receptory – silná supraspinálmí analgezie, euforie, útlum dýchání a závislost

• κ - receptory – spinální analgezie, dysforie a sedace

• δ - receptory – dechová deprese, snížení motility trávicího ústrojí, spinální 

analgezie

Opioidní analgetika jsou látky působící především v CNS.  Receptory se vyskytují 

v různých oblastech mozku a spinální míchy, ale také v nervových pleteních trávicího 

ústrojí  a  močového  měchýře.  Jejich  účinky  na  CNS  se  projevují  útlumem  vnímání 

bolesti a útlumem dechového centra, zpočátku vyvolávají zvracení, protože dochází k 

podráždění určité části v prodloužené míše a tlumí kašel. Jejich periferním účinkem je 

především obstipace (zácpa), která je typickým problémem především u chronického 

podávání opioidů. Opioidy způsobují retenci moči, protože stimulují svěrač močovodu. 

Vyprazdňování žaludku je zpomaleno (spazmus pyloru) a opioidy také inhibují odtok 

žluči a pankreatické šťávy. Zvyšují nitrolební tlak, proto se musí dbát velké opatrnosti v  

použití  u úrazů hlavy,  dále snižují  krevní  tlak a tonus dělohy. Opatrnosti  je  třeba u 

astmatiků,  protože  mohou  vyvolat  astmatický  záchvat.  Při  předávkování  dochází  k 

útlumu  dechového  centra,  všechny  účinky  opioidů  je  možno  zrušit  podáním 

antagonisty naloxonu. Intoxikace opioidy je provázena výraznou miózou, tu způsobují  

všechna  opioidní  analgetika.  Opioidní  analgetika  se  nesmí  používat  v  kombinaci  s 

inhibitory  monoaminooxydázy  (například  antidepresiva),  protože  to  může  způsobit 

prohloubení  útlumu  dechu  a  vyvolat  horečku  s  následným  deliriem.  [LULLMANN, 

MOHR, WIHLING, 2002]
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• morfin (Morfin® inj.)  

Morfin  je  základním  představitelem  opioidních  analgetik,  působí  jako  plný 

agonista na všechny typy opioidních receptorů. Morfin má vagové účinky, projevující se  

zpomalením srdeční frekvence a vazodilatací v žilách a tepnách. Vazodilatace v žilním  

řečišti snižuje návrat žilní krve k srdci i nitrosrdeční plicní tlaky, čímž se zmenší srdeční  

zátěž [Kolář, 1999,s. 232].

Používá se tedy u krutých bolestí způsobených úrazem, infarktem myokardu a 

plicním edémem, a dále u nádorových onemocnění, kde je jeho použití dlouhodobé.  

Jeho použití u úrazů hlavy je absolutně kontraindikováno, protože zvyšuje nitrolební 

tlak. Aplikace morfinu je možná parenterálně, epidurálně, subkutánně, také perorálně,  

i když tato aplikace je nespolehlivá. Jednotlivá dávka morfinu může být 10 – 20 mg, kdy 

v 1 ml (1 ampuli) je 10 mg účinné látky. Kontraindikován u dětí do 1 roku, protože je 

zde riziko vzniku zvýšeného útlumu dechu. 

• fentanyl (Fentanyl® inj.) 

Je  jedno z  nejpoužívanějších opioidních analgetik  v  přednemocniční  péči.  Je 

mnohonásobně (až 100násobně) účinnější než morfin, ale má kratší dobu působení,  

přibližně 30 minut. Fentanyl nejen že se používá k tlumení bolesti, ale má také výrazné  

sedativní  působení,(to  má  morfin  také,  fentanyl  má  jen  všechny  efekty  výraznější) 

čehož se využívá při úvodu do anestezie. Používá se v dávce 0,10 – 0, 15 mg i. v. Ve 2  

ml  je  100  mikrogramů  (0,  100  mg)  účinné  látky.  Často  se  používá  v  kombinaci  s  

diazepamem  (dávka  5  mg.  i.  v.).  Tato  kombinace  má  analgosedativní  účinek 

(analgosedace) a zároveň omezuje vznik fibrilace komor, dávkování je 0, 10 až 0, 15 mg,  

tzn. 1 – 2 ampule. Nejčastějšími nežádoucí účinky jsou hypotenze, nauzea a zvracení.

•  sufentanil (Sufenta® inj.) 

Použití je stejné jako u fentanylu (sufentanil je asi 5krát účinnější). 1 ampule (2 

ml)  obsahuje  10  mikrogramů účinné  látky.  Používá  se  též  k  úvodu do analgezie.  K  

utlumení bolesti se používá v dávce 0, 5 – 5 mikrogramů. Podává se frakcionovaně,  
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protože velmi výrazně tlumí dechové centrum. Nežádoucí  účinky jsou stejné jako u 

fentanylu. 

2. 1. 10 Diuretika 

• furosemid (Furosemid® inj.) 

Je  nejpoužívanější  diuretikum  v  PNP.  Patří  mezi  kličková  diuretika.  Působí  v 

místě Henleovy kličky, kde inhibuje kotransport NA2+,  K+ a Cl2+  iontů zpět do krve a 

přitom  zadržuje  vodu  v  nefronu  (zvyšuje  objem  moči  v  nefronu).  Je  zvýšeno  i 

vylučování  kalciových a hořčíkových iontů.  Má vazodilatační  účinek při  aplikaci  i.  v.,  

čímž se snižuje takzvaný preload (předtížení). Má velmi rychlý a silný nástup účinku (2 

– 15 min.), ale také krátký, maximálně 4 hodiny. Účinek závisí na dávce. Používá se při  

edému mozku a plic, selhávání ledvin, levostranného srdečního selhání, hypertenzní 

krize,  arteriální  hypertenzi,  ascitu  a  intoxikací.  Právě  u  intoxikací  se  využívá  jeho 

schopnosti takzvané forsírované diurézy (současně doplňujeme vodní a iontové ztráty). 

Je kontraindikován u dehydratace, hypokalémie, hypokalcémie a u dětí mladších 3 let. 

Mezi  nežádoucí  účinky  patří  trombóza,  porucha elektrolytové  rovnováhy a  zvýšená 

glykémie.  Zvláštním nežádoucím účinkem je  reversibilní  porucha  (až  ztráta)  sluchu. 

Dávkování: 20 – 60 mg v akutním případě až 80 mg i. v. nebo v infuzi 40 – 240 mg max. 

4mg/min. V 1 ampuli  (2ml) obsahuje 20 mg furosemidu. U Furosemid Forte je v 1  

ampuli (10ml) obsaženo 125 mg účinné látky.  [Lincová,Farghali, 2007]

2. 1. 11 Benzodiazepiny

Všechny pozorované účinky benzodiazepinů (BZD) jsou odvozeny od ovlivnění  

GABAa  -  receptorového  komplexu  v  CNS.  Kyselina  gama–aminomáselná  (GABA)  je  

hlavním  inhibičním  neurotransmiterem  v  centrálním  nervovém  systému.  

Benzodiazepiny  mají  sedativní,  hypnotické,  anxiolytické,  myorelaxační,  amnestické  a  

antikonvulzivní vlastnosti. [Lincová,Farghali, 2007, s. 156].

Jejich  účinek  je  závislý  na  dávce.  V  terapeutických  dávkách  neovlivňují  
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vegetativní centra ani regulaci krevního tlaku [Atlas, 2007, s. 224].

Všechny  BZD  navozují  toleranci,  proto  se  při  opakovaném  podávání  musejí 

zvyšovat  dávky,  jinak  by  nedošlo  k  požadovanému  efektu.  Není  snadné  se  jimi 

předávkovat, mají vysoký terapeutický index. Pokud k závažným stavům dojde, je to 

většinou spojené s užíváním nevhodných tlumivých látek, jako je alkohol a tento stav 

může  skončit  až  smrtí.  U  benzodiazepinů  se  jako  antidotum  používá  flumazenil  

(Anexate inj. sol.).

BZD  mohou  u  dětí  navodit  paradoxní  reakci  (nervozitu,  úzkost,  agitovanost 

atp.).  U  starých  lidí  není  užívání  BZD  příliš  vhodné  vzhledem  k  nadměrnému  a 

dlouhodobému tlumivému efektu a poruchám paměťových funkcí  (u  starých lidí  je  

třeba snížit dávkování BZD na poloviční dávky).

• diazepam (Apaurin® inj., Diazepam Desitin® rectal tube) 

Má rychlý nástup účinku. Jeho účinek je dlouhodobý, protože dochází ke vzniku 

aktivních metabolitů. Protože se pomalu eliminuje z těla, může docházet ke kumulaci v 

organismu,  obzvláště  pak  u  starých  lidí.  Váže  se  vysoce  (přes  90%)  na  plazmatické 

bílkoviny. Používá se u křečových stavů, včetně status epilepticus a febrilních křečí, dále 

potom ke  zklidnění  pacienta,  který  pociťuje  strach  a  úzkost.  Aplikace  je  možná  ve 

formě tablet, čípků nebo injekčně (i. v., i. m.). Účinek se dostaví do 15 minut. U dětí se 

používají velmi často ve formě rektálních čípků (např. u vysokých horeček k prevenci  

křečí). Je kontraindikován u akutní otravy alkoholem. Nežádoucím účinkem je při rychlé 

intravenózní aplikaci vznik možné hypotenze. Dávkování je přísně individuální, většinou 

však  5  -10  mg i.  v.  Apaurin  injekce  v  1  ampuli  (2  ml)  obsahují  10  mg diazepamu. 

[Lincová,Farghali, 2007]

• midazolam (Dormicum® inj.) 

Je  tetracyklinový  benzodiazepin,  který  je  rozpustný  ve  vodě  a  má  výrazné 

sedativní  účinky.  [LULLMANN,  MOHR,  WIHLING, 2002]  Používá  se  jako  součást 

analgosedace  v  kombinaci  s  fentanylem.  Je  také  součástí  tzv.  totální  intravenózní 
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anestezie  (TIVA).  Užívají  se  kombinace  midazolam  +  fentanyl  nebo  midazolam  + 

ketamin. Působení midazolamu je krátké, asi tak 1 hodinu. Má amnestické účinky, což 

znamená, že dokáže „vymazat“ paměť po celou dobu jeho působení. Toho se využívá 

především u dětí. Má také analgetické účinky probíhající na míšní úrovni. Může také 

mírně utlumit  dýchání.  Dávkování:  k  sedaci  0,  07 –  0,  1  mg /  kg i.  v.,  k  úvodu do  

anestezie 0, 15 – 0, 20 mg/ kg v kombinaci s analgetiky. Podává se frakcionovaně. 1 

ampule (1 ml) obsahuje 5 mg účinné látky. 

2. 1. 12 Antiemetika 

• thiethylperazin (Torecan® inj.) 

Je fenothiazinový derivát,  jehož hlavním účinkem je blokáda dopaminergních 

receptorů. Tyto receptory se nacházejí v CNS (prodloužené míše), regulují fyziologické 

procesy  spojené  se  zvracením  a  závratí.  Blokují  eferentní  signály,  které  podporují  

centrum  pro  zvracení.  Jedná  se  o  velice  lipofilní  látku,  která  působí  již  v  nízkých  

dávkách  a  má  relativně  málo  nežádoucích  účinků.  Mezi  nežádoucí  účinky  patří 

ospalost, hypotenze, sucho v ústech – efekty tzv. atropinového typu (inhibuje aferentní 

vagové impulzy).  Podává se ve formě perorálních tablet, čípků a injekcí. Jeho výhodou 

je možnost podávání v 1. trimestru těhotenství. Dávkování je většinou 6, 5 mg, což je 1 

ampule (1 ml). [Lincová,Farghali, 2007]
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2. 2 Vybrané akutní stavy 

2. 2. 1 Akutní infarkt myokardu 

Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní koronární syndrom. Jedná se o akutní 

ložiskovou ischemickou nekrózu  myokardu,  která  vzniká  v  důsledku náhlého ucpání 

věnčité tepny zásobující příslušnou myokardiální oblast. [Češka, 2010]

2. 2. 1. 1 Převodní systém srdeční

Převodní systém srdeční tvoří sinusový uzel, síňokomorový uzel, Hisův svazek, 

Tawarova raménka (pravé a levé), Purkyňova vlákna v komorách. Funkci srdce zajišťují 

dva druhy buněk, které se liší svými anatomickými a funkčními vlastnostmi. Jedná se o 

buňky svalové a buňky vodivého systému. Buňky vodivého systému mají na rozdíl od 

svalové  buňky schopnost  samovolně tvořit  vzruch  a  tím zajišťují  srdeční  automacii. 

Vzruch vzniká v sinoatriálním uzlu. Je uložen ve stěně pravé síně přímo pod vstupem 

horní duté žíly. Vzruchy, které vznikají v SA uzlu se rozptýlí na svalové buňky obou síní. 

Tento vzruch dále postupuje do atrioventrukulárního (AV) uzlu. Vzruch se z AV uzlu 

dále šíří přes Hisův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna na svalové buňky 

pravé a levé komory, kde vyvolává srdeční stah. [Dylevský,2007]

2. 2. 1. 2 Patofyziologie

Příčinou  infarktu  myokardu  bývá  uzávěr  koronární  tepny,  aterosklerozou,  s 

následnou ischemií, která vždy omezuje levou komoru. Porušuje hlavně stažlivost stěny 

levé komory v systole, která omezí přečerpávající schopnost srdce jako pumpy. Poruchy 

systolické funkce levé komory se dělí podle závažnosti omezení stažlivosti na:

• hypokinezu - nejlehčí stupeň, jedná se pouhé snížení stažlivosti 

• akinezu - střední stupeň, vymizení stažlivosti 

• dyskinezu  -  nejtěžší stupeň, část levé komory se při systole vydouvá 

Akutní infarkt myokardu také snižuje poddajnost stěny levé komory v diastole 

vlivem  ischemie,  což  se  projevuje  především  v  době  plnění  komory  krví  na  konci  
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diastoly. Zvýšený diastolický tlak v komoře se přenáší na síně, plicní žíly i kapiláry. Z 

toho vyplývá, že jakmile hodnota tlaku v plicích přesáhne určitou hodnotu, přestane i  

schopnost  bílkovin  vázat  na  sebe  vodu  a  tato  tekutina  uniká  do  mimokapilárního 

prostoru až do alveolů. Klinickým projevem tohoto hromadění je plicní městnání až 

otoky plic. [www.kardio-cz.]

2. 2. 1. 3 Klinický obraz infarktu myokardu 

Typickými  příznaky  u  infarktu  myokardu  jsou  bolesti  na  hrudi  (stenokardie), 

které jsou lokalizovány za hrudní kostí a vystřelují na přední plochu hrudníku. Mohou 

vystřelovat do levé paže, čelisti, krku, zad a do břicha. Bolesti mají charakter pálení,  

bodání, řezání, trvají alespoň 30 minut. Tyto bolesti přetrvávají a jsou velmi intenzivní a  

neustupují, ani pokud je člověk v klidu a ani v případě podání nitrátů. Velmi často jsou 

tyto  bolesti  doprovázeny  dušností.  Bolesti  vystřelující  do  břicha  jsou  typické  pro 

infarkty  spodní  stěny.  U  pacientů  se  projevuje  úzkost  (mají  strach  ze  smrti),  jsou 

zpocení,  mají  pocit  na  zvracení  a  mívají  studené  dolní  končetiny.  Bolesti  na  hrudi 

mohou doprovázet vegetativní příznaky. 

Diferenciální diagnóza bolesti na hrudi:

• disekce aorty

• plicní embolie

• vertebrogenní bolesti

• pleuritida

• náhlá příhoda břišní 

Fyzikální nález:

Srdeční frekvence

V akutním stadiu bývá srdeční frekvence různá. U zdravého dospělého člověka 

se pohybuje v hodnotách 60 – 90/min.  Stav,  kdy se frekvence pohybuje 60/min.  a 
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méně, hodnotíme jako bradykardie. Pokud jsou hodnoty vyšší než 90/ min., hovoříme 

o tachykardii.  U akutního infarktu  můžeme pozorovat  jak  bradykardii  a  tachykardii, 

záleží  na  tom,  zda  došlo  ke  stimulaci  vagu  (bradykardie)  anebo aktivaci  sympatiku 

(tachykardie),  vlivem  srdečního  selhání,  nebo  silné  bolesti.  Při  stimulaci  sympatiku 

dochází k vyplavování katecholaminů.

Krevní tlak

V raném stadiu  infarktu  se  krevní  tlak  může  zvýšit  na  hypertenzní  hodnotu 

(160/90  mmHg),  což  je  způsobeno  nejspíš  aktivací  sympatiku  vlivem  bolesti,  

doprovázenou tachykardií. Jedná se o takzvaný hyperkinetickou cirkulaci (hypertenze a 

tachykardie).  U  nemocných  s  kardiogenním  šokem  je  možné  pozorovat  hypotenzi 

(90/60 mmHg). 

Dechová frekvence

Dušnost  je  subjektivní  pocit  nedostatku vzduchu  provázený  zvýšeným 

dechovým  úsilím.  Normální  počet  dechů  za  minutu  je  14  –  18/min.  u  dospělého 

člověka.  Na  počátku  AIM  bývá  zrychlená  dechová  frekvence  (tachypnoe),  zpravidla 

způsobená  anginózní  bolestí,  strachem  nebo  může  být  příznakem  levostranného 

srdečního selhání. 

2. 2. 1. 4 EKG klasifikace 

• Infarkt myokardu s elevacemi (zvýšením) S – T úseku = STEMI – k tomu, aby byly 

klinicky významné, musí být alespoň ve dvou svodech. Vznikají ještě předtím, než 

dojde k nekróze srdečního svalu, tj. vzniku patologického kmitu Q. 

• Infarkt myokardu bez elevací S - T úseku (non – Q typ) =  NSTEMI  – jedná se o 

depresi úseku ST. Typickou známkou je nepřítomnost patologického kmitu Q. 
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2. 2. 1. 5 Komplikace infarktu myokardu  

Nejčastější komplikací je vznik srdeční arytmie, kardiogenního šoku, srdečního 

selhávání, asystolie (zástava srdce) aj. Mezi nejobávanější komplikace AIM patří maligní 

arytmie. 

Tachyarytmie 

• fibrilace komor = míchání komor

Řadíme ji mezi maligní arytmie, které patří k nejčastějším příčinám náhlé smrti.  

Při  fibrilaci  komor  komplexy  QRS  na  EKG  úplně  chybějí  a  jsou  nahrazeny 

nepravidelnými kmity a vlnami. Srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí od 150 – 600/ 

minutu.  Nejčastější  kardiální  příčinou  vzniku  fibrilace  jsou  poruchy  v  převodním 

systému  v  srdci  u  AIM.  Klinický  obraz  se  projevuje  ztrátou  vědomí,  neslyšitelnou 

srdeční akcí a nehmatným pulzem. Srdeční komory nejsou schopny přečerpat krev a 

jejich výdej je prakticky nulový.  Nejúčinnější léčbou je provedení defibrilace bifazickým 

výbojem o energii 200 J. Léčbu je možné doplnit farmakoterapií, podáním antiarytmika 

amiodaronu (Cordarone® inj.).[Kolář,1999]

Obrázek č. 1 Fibrilace komor [http://vnl.xf.cz,6]

• flutter komor =  kmitání komor

Také  patří  mezi  maligní  arytmie,  které  se  projevují  rychlými  nepravidelnými 

stahy srdečního svalu. Frekvence bývá až 300/ minutu, ale může být i vyšší. Převod na 

komory je z nějakého důvodu zablokován, a proto vliv na plnění komor je stejný jako u 

fibrilace  komor.  Léčba  je  stejná  jako  u  fibrilace,  to  znamená,  že  je  nutné  provést 

defibrilační výboj.
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Obrázek č. 2 Flutter  komor [http://vnl.xf.cz, 6]

• komorová tachykardie 

Komorová tachykardie je zrychlená srdeční činnost s frekvencí nad 100/ minutu. 

Obvykle je frekvence 150 – 200/ minutu. Patří také do skupiny maligních arytmií, u  

nichž je léčba pouze defibrilačním výbojem. Jakákoli komorová tachykardie, která je 

neléčená, přechází  do bezpulzní  komorové tachykardie, při  níž je nehmatný pulz na 

periferii (krční tepně) a tudíž ani srdce není schopno žádného výkonu. Dalším stadiem 

je fibrilace komor. Léčba je tedy stejná jako u komorové fibrilace. 

Obrázek č. 3 Komorová tachykardie [http://vnl.xf.cz, 6]

Zvláštní  typ  komorové  tachykardie  „torsade  de  pointes“ patří  mezi  maligní 

komorové  arytmie.  Srdeční  frekvence  je  v  rozmezí  200  –  250/  minutu,  přičemž 

amplitudy QRS komplexů při  této tachykardii  pomalu narůstají  a  klesají.  V  akutním 

stavu se provádí defibrilace. Na obrázku č. 4 je červeně označena měnící se amplituda 

u „torsade de pointes“. 

Obrázek č. 4 Torsade de pointes [http://www.stefajir.cz, 7]
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Bradyarytmie 

• sinusová bradykardie

U sinusové bradykardie je srdeční frekvence nižší než 60 / minutu, rytmus je 

pravidelný, vlny P a komplexy QRS jsou normální. Jde o nejčastější bradykardii, která se 

fyziologicky  vyskytuje  v  klidu,  zejména  ve  spánku,  kdy  převládá  aktivace 

parasympatiku. Často se s ní můžeme setkat u pacientů léčených antiarytmiky anebo 

po prodělaném infarktu myokardu. Farmakoterapie je dána aplikací atropinu (Atropin® 

inj.) v dávce 0, 5 mg – 3 mg i. v. [Kolář,1999]

Obrázek č. 5 Sinusová bradykardie [http://www.stefajir.cz, 7]

• atrioventrikulární blokády (AV)

Poruchy AV -  bloku jsou poruchy převodu vzruchu ze  síní  na komory.  K AV- 

blokádám často dochází u AIM zejména spodního typu. Jsou vyvolány různým stupněm 

porušení vedení v AV uzlu. Léčba spočívá v podání atropinu (Atropin® inj.) 0, 5 – 3 mg 

i.v. a případně doplněnou o kardiostimulaci. 

Srdeční selhávání

Srdeční  selhání  je  patologický stav,  kdy dochází  k selhání  srdce jako pumpy. 

Srdce není schopno přečerpat krev a zajistit tak metabolické potřeby organismu. Vzniká 

z poruchy funkce levé komory (levostranné) nebo vzácně také z poruchy funkce pravé 

komory (pravostranné). Komplikací, která vzniká v důsledku levostranného srdečního 

selhání je plicní edém, při němž dochází k nahromadění tekutiny v plicích, díky přetlaku 

v plicním žilním řečišti. 

Vzniká  hypotenze,  která  může  vyústit  až  v  kardiogenní  šok,  který  vzniká 

nejčastěji  z  rozsáhlé  nekrózy  myokardu.  Pacient  bývá  apatický,  bledý,  má  chladné 
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končetiny a je přítomna oligurie.  Léčba kardiogenního šoku spočívá v podávání látek 

zlepšujících  srdeční  stažlivost  a  látky  zvyšující  krevní  tlak,  jako  jsou  katecholaminy 

(dopamin, dobutamin, NA, adrenalin). [Kolář,1999]

2. 2. 1. 6 Léčba AIM v přednemocniční péči

Léčba  AIM  je  striktně  individuální  a  řídíme  se  aktuálním  stavem  pacienta. 

Podávání léčiv při AIM se většinou používá:

• opioidní analgetika: morfin 5 – 10 mg s. c, je výhodnější, lze i i. v. nebo fentanyl 0, 

10 – 0, 15 mg i. v.

• benzodiazepiny: diazepam v dávce 5mg i. v. 

• beta – blokátory: při tachykardii s hypertenzí – metoprolol (Betaloc® inj.) v dávce 5 

– 15 mg i. v. pomalou aplikací velmi opatrně

• nitráty: izosorbidinitrát (Isoket 0, 1 %®) 2 – 10 mg/ hod. i. v.  - nesmí se podávat u 

hypotenze a infarktu pravého srdce, na začátek, pokud je přítomna hypertenze, tak 

se aplikuje pod jazyk. Rozeznání od AIM je v tom, že pokud je tato léčba účinná, 

pacient přestane cítit bolest a jedná se o nestabilní anginu pectoris.

• oxygenoterapie - kyslíkovou léčbu by měl mít každý pacient s dušností a trvajícími 

bolestmi, obzvláště, jsou–li přítomné známky srdečního selhání. Podává se 100% 

kyslík maskou ( 5l/min) nebo nosním katétrem (12l/min).  

• antikoagulační léčba: heparin 5 – 10 000 j. IU

• antiagregační léčba: kyselina acetylosalicylová (Kardegic® inj.) v dávce 500 mg i. v. a 

dále je možné podat clopidogrel (Plavix® 75mg) v dávce 6 – 8 tablet

• diuretika: při plicním edému - furosemid 0, 25 – 1 mg / kg i. v.  

Při  asystolii  je  nutné  zahájit  kardiopulmonální  resuscitaci:  léčba  při  KPR  je  podání 

adrenalinu 1 mg každých 3 – 5 minut, amiodaron po 3. výboji v dávce až 300 mg i. v.  

Dříve se podával u KPCR také atropin, ale podle nových „guidelines“ se při resuscitaci  

nedoporučuje. 
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2. 2. 2  Astma bronchiale

Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest,  které je 

spojeno s hyperreaktivitou průdušek a vede k opakujícím se stavům dušnosti, pískotu, 

bolesti  na hrudi a kašli.  Dochází  k reversibilnímu omezení průchodnosti  průdušek a 

průdušinek. Je spojen s edémem brochiální sliznice, zvýšenou sekrecí hustého hlenu a  

kontrakcí  hladké  svaloviny  (bronchospazmus).  Postupem  času  vede  ke  ztíženému 

dýchání  až  k  dechové  nedostatečnosti.  Na  vzniku  astmatu  se  podílí  řada  faktorů, 

například alergeny ze zevního prostředí, roztoči, plísně, ale také potravinová a léková 

alergie.  Hlavními  buňkami,  které  se  účastní  tohoto  zánětu,  jsou  žírné  buňky  a 

eozinofilní granulocyty. Astma bronchiale můžeme rozdělit z hlediska výskytu příznaků 

a jejich frekvence na intermitentní a perzistující.  [Češka, 2010]

2. 2. 2. 1 Klinický obraz

Astma  bronchiale  se  projevuje  mnoha  příznaky,  které  mohou  být  jasně 

prokazatelné, nebo naopak se nemoc může skrývat za zcela netypickými příznaky. Pro 

astma je typická variabilita u každého jedince a rychlost rozvoje vzniku. Mezi hlavní  

příznaky patří dušnost, která je způsobená bronchokonstrikcí průdušek, hypersekrecí  

vazkého  hlenu  a  otokem  sliznice  dýchacích  cest.  Otoky  bronchiální  sliznice  jsou 

způsobeny  jejím  zduřením.  Dalším  projevem  jsou  slyšitelné  pískoty  (fenomény)  na 

dálku,  nazývaán stridor.  Je  přítomná klasická expirační  dušnost,  která je  způsobená 

zúžením dýchacích cest. Při fyziologickém dýchání se naopak dýchací cesty při výdechu 

mírně rozšíří. U nemocného s lehkým stupněm astmatu může dojít k dramatickému 

vývoji. [Češka, 2010]

2. 2. 2. 2 Astmatický záchvat

Podcenění  závažnosti  astmatu  je  jedním  z  rizikových  faktorů  úmrtnosti. 

Astmatický  záchvat  vzniká  nenadále,  v  denních  i  nočních  hodinách.  Je  typickým 

projevem astmatu.  Poslechově slyšíme pískoty, vrzoty. Je přítomná klasická expirační 

dušnost, která je způsobená zúžením dýchacích cest. Pacient lapá po dechu, je slabý, 
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není schopen plynulé řeči a pociťuje úzkost. Často hledá úlevovou polohu, kdy sedí a 

opírá se o horní končetiny, usnadňuje si tak dýchání a zapojuje pomocné dýchací svaly. 

Tato poloha se nazývá ortopnoická poloha. Většina záchvatů končí do 30 minut. Pokud 

astma přetrvává déle  než  30 minut,  jedná se  o status  astmatikus.  Záchvaty  jsou  u 

každého pacienta jiné, a proto také na každého pacienta působí jiná léčba. 

2. 2. 2. 3 Status astmatikus 

Je prodloužený akutní astmatický záchvat, který trvá desítky minut až dny. Jde o 

velmi  závažný  stav,  kdy  pacientovi  nezabrala  dosavadní  farmakoterapie.  Má  těžký 

průběh,  dochází  k  ohrožení  vnitřního  prostředí  organismu,  vyčerpává,  dýchání  je 

povrchní, hrozí dehydratace, ventilace je nízká, což je způsobeno nedostatkem kyslíku 

ve  tkáních,  v  organismu  se  hromadí  oxid  uhličitý,  rozvíjí  se  obraz  akutní  dechové 

nedostatečnosti  a  může  dojít  až  k  oběhovému  selhání.  Pacient  není  schopen  říct  

souvislou větu, je neklidný a má strach ze smrti. V plicích stoupá tlak vzduchu a dochází  

ke zhoršenému průtoku krve v plicích. 

2. 2. 2. 4 Léčba astmatu

Léčba  astmatu  je  závislá  na  individuální  potřebě  pacienta.  Při  těžkém  život 

ohrožujícím astmatickém záchvatu jsou podávána léčiva zachraňující  život,  jako jsou 

bronchodilatancia, kortikoidy a kyslík. 

Bronchodilatancia: 

• adrenalin (Adrenalin® inj.) – sympatomimetikum, v dávce 0, 1 – 0, 3 mg inhalačně 

nebo i. v. lépe s. c., při této aplikaci se pomaleji vštřebává a nemá systémový účinek 

na srdce

• ipratropium  (Atrovent®  aer.  dos.) –  anticholinergikum  (parasympatolytikum),  v 

dávce 1-2 vdechy

• aminophyllin (Syntophyllin®  inj.)  –  methylxantin,  v  dávce  240  mg  i.  v.  velmi 

pomalu do 250 ml fyziologického roztoku

Kortikoidy:  Používají u astmatického záchvatu, protože snižují hyperreaktivitu plic 
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• dexametazon (Dexamed® inj.) v dávce 50 – 100 mg, 1 ampule což je 8mg

• hydrokortison (Hydrokortison® inj.) 200 – 300 mg i. v.

• methylprednisolon (Solu–medrol® inj.) v dávce 60 – 120 mg i. v.

Oxygenoterapie: 2 – 5l/minutu

2. 2. 3 Cévní mozková příhoda

Cévní mozkové příhody jsou onemocnění cévního původu, při kterých dochází k 

rychle  se  rozvíjejícímu ložiskovému poškození  mozku přetrvávajícímu několik  hodin, 

nebo vedoucímu ke smrti. Jedná  se o velice vážné onemocnění, které se vyskytuje u 

všech věkových kategorií a různého pohlaví. Rozdělujeme je na cévní mozkové příhody 

ischemické a hemoragické. 

2. 2. 3. 1 Mozek a jeho zásobení 

Mozek a mícha tvoří centrální nervový systém. Mozek je rozdělen na 4 hlavní  

části:  mozkové  hemisféry,  mezimozek,  mozkový  kmen  (střední  mozek,  most  a 

prodloužená mícha)  a  mozeček.   Mozek je  velmi  citlivý na zásobení  krví.  Musí  mít  

dostatek  kyslíku  a  živin,  především  glukózy.  Krev  je  do  mozku  přiváděna  dvěma 

karotickými tepnami (arteria carotis interna et externa) a dvěma páteřními tepnami 

(aa. vertebrales). Tyto tepny se v mozku dále větví a propojují se v lebce a umožňují tak  

okysličení mozku. Nervové buňky jsou schopné vydržet bez kyslíku pouhých 5 minut. 

Pokud dojde k úplnému přerušení dodávky kyslíku do mozku, nastává bezvědomí do 10  

sekund. [Dylevský ,2007].

2. 2. 3. 2 Ischemické cévní mozkové příhody 

Mozkové ischemie tvoří asi 80 % všech cévních mozkových příhod. Jsou typické 

pro starší dehydratované osoby. Vznikají v důsledku kritického snížení mozkové perfuze 

v určité oblasti  mozku. Na vzniku se podílejí  různé mechanismy. Mozkové ischemie 

mohou vzniknout z kardiální příčiny, kdy dochází k embolizaci, buď v důsledku fibrilace 

síní,  nebo  pokud  jde  o  onemocnění  srdečních  chlopní.  Další  možnou  příčinou  je 
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vaskulární  porucha,  která  je  způsobena  především  cévními  spasmy  především 

aterosklerózou. [Češka, 2010]

Klinický obraz

CMP  může  mít  řadu  klinických  projevů,  které  jsou  většinou  neurologického 

původu, ale také může probíhat úplně asymptomaticky, tedy bez příznaků. Záleží to 

vždy na tom, která oblast mozku je postižena. Typickým příznakem cévních mozkových 

příhod  je  slabost  pacienta,  který  je  zmatený,  dezorientovaný,  má  potíže  udržet 

rovnováhu, špatně se mu chodí. V obličeji jsou vidět známky povislého koutku, jazyk se  

neplazí  středem,  ale  jde  jen  k  jedné  straně  úst.  Povislým  koutkem  mohou  také 

samovolně  vytékat  sliny.  U  pacienta  je  přítomna  afázie,  tedy  porucha  řeči,  kdy 

nemocný není schopný pořádně artikulovat. Dalším projevem CMP je paréza (částečné 

ochrnutí) nebo plegie (úplné ochrnutí, ztráta hybnosti). Je typické, že parézy i plegie se 

vyskytují vždy pouze na jedné polovině těla. K poškození mozkové tkáně došlo vždy na 

druhé straně,  než je  způsobená paréza nebo plegie.  Dalšími  příznaky jsou pocit  na 

zvracení, závratě a bolesti hlavy a často také rozostřené vidění. Při těžkých formách 

CMP pacient upadá do bezvědomí a může to skončit až smrtí. 

2. 2. 3. 3 Tranzitorní ischemická ataka (TIA)

Je přechodná forma CMP, která má původ v aterosklerotickém uzavření karotid 

nebo  vertebrobasilárním  povodí,  bez  vývoje  mozkového  infarktu.  Tento  stav  je 

krátkodobý, většinou dojde k obnově do 1 hodiny, typicky do několika minut, případně 

trvá  maximálně  24  hodin.  Tento  stav  musíme  považovat  za  velmi  varovný  signál, 

protože až 5 % neléčených TIA se rozvine v CMP. 

Klinický obraz

Pokud dojde k atace na karotitidách (karotická TIA), jsou přítomné známky v 

poruše  motoriky,  kdy  má  pacient  slabost  až  parézu  v  dolních  končetinách  nebo 

poloviny těla. Může mít  sníženou citlivost  na vnější  smyslové podněty (hypestezie). 
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Dalším příznakem je špatná komunikace, nesrozumitelně mluví, špatně spí, čte a počítá 

a  může dojít  k výpadku části  nebo celého jednoho zorného pole.  Tyto příznaky se  

mohou navzájem kombinovat. 

Při  postižení  vertebrogenní  části  může mít  pacient omezený pohyb končetin, 

citlivost na polovině nebo celém obličeji (jazyk, ústa), zrakové postižení se projevuje 

výpadky jedno nebo oboustranné poloviny zorného pole a může být přítomná ataxie,  

což je porucha hybnosti a koordinace pohybů.  

Jejich společnými příznaky jsou bolesti hlavy, výjimečně poruchy vědomí. Také 

sem zahrnujeme takzvané „drop ataky“, kdy dochází ke ztrátě napětí svalů dolních 

končetin a pádu, bez ztráty vědomí, pacient se zvedne sám. [www.zbynekmlcoch.cz]

2. 2. 3. 4 Hemoragické cévní mozkové příhody 

Tvoří asi 20 % všech mrtvic. Je daleko závažnější než ischemická. Asi 15 % všech 

hemoragických iktů je intracerebrálních, které vznikají prasknutím cévní stěny v mozku, 

a  vyplavená  krev  poškozuje  ostatní  mozkovou  tkáň.  A  asi  5  %  se  přisuzuje 

subarachnoideálnímu krvácení, tedy krvácení pod pavoučnicí, kde je mozkomíšní mok. 

Nejčastější příčina je ruptura aneuryzmatu tepen Willisova okruhu a odstupů hlavních 

mozkových  arterií.  Jde  o  krvácení  do  zevního  prostoru.  Aneuryzma  vzniká  během 

života, je způsobeno aterosklerózou, zánětem nebo traumatem. [Češka, 2010]

Klinický obraz

Klinický  obraz  je  závislý  na  rozsahu  a  rychlosti  postižení.  Charakteristickým 

příznakem  bývá   náhle  vzniklá  prudká  bolest  hlavy,  jakoby  v  hlavě  „něco  prasklo“. 

Bolest  je  ostrá,  bodavá  a  je  doprovázená  nauzeou  a  zvracením  s  rozvojem 

meningeálního syndromu (tuhá šíje).  Pacient  může  náhle  upadnout  a  mít  poruchu 

vědomí. Dalším projevem je hemiparéza, na postižené straně je přítomna mydriáza, 

hemihypestezie, afázie, při poškození nedominantní hemisféry dochází k nevšímavosti 

druhé poloviny těla. Pacient není schopný se udržet vsedě a padá na postiženou stranu 

mozečku. [www.afazie.cz].
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2. 2. 3. 5 Farmakoterapie

Farmakoterapie  cévní  mozkové  příhody  se  v  poslední  době  hodně  zúžila,  a 

proto  v  přednemocniční  péči  pacienty  léčíme pouze  symptomaticky.  Můžeme tedy 

podávat léky proti zvracení: antiemetika – thiethylperazin (Torecan® inj.), většinou stačí 

1 ampule bolusově a sufentanil (Sufenta® inj.), proti bolesti hlavy. Podání kyslíku pokud 

je to nutné, 3 – 5l/ min. Dříve se používal etofyllin (Oxantil® inj.), protože způsobuje 

vazodilataci hladkých cév. Každý pacient s CMP má být směřován na iktovou jednotku,  

kde  mu  bude  poskytnuta  adekvátní  péče  s  vhodnou  farmakoterapií.  Pro  zklidnění 

pacienta můžeme v případě potřeby užít clonazepam. 

2. 2. 4 Diabetes mellitus 
Diabetes  mellitus  (DM)  neboli  úplavice  cukrová  je  chronické  metabolické 

onemocnění, projevující se nadměrně vysokou hladinou glukózy v krvi (hyperglykemie), 

která je způsobena absolutním nedostatkem inzulinu (dependentní = diabetes mellitus 

1. typu) nebo jeho relativním nedostatkem (non dependentní = diabetes mellitus 2.  

typu). Kromě hyperglykemie jsou přítomné poruchy metabolismu sacharidů, zejména 

glukózy  a  následně  také  poruchy  metabolismu  bílkovin  i  tuků.  Organismus  začne 

využívat  místo  glukózy  mastné  kyseliny  a  aminokyseliny  (tvoří  základ  bílkovin  a 

peptidů). [Češka, 2010]

2. 2. 4. 1 Slinivka břišní (pankreas)

Je žláza se zevní i vnitřní sekrecí (exokrinní a endokrinní). Slinivka je žláza, ležící  

za žaludkem. Hlavní endokrinní funkcí slinivky břišní je tvorba dvou hlavních hormonů 

–  inzulinu  a  glukagonu.  Buňky,  které  vylučují  hormony,  jsou  seskupeny  v 

Langerhansových ostrůvcích. Tyto ostrůvky vylučují přímo do krve hormon inzulin. 

• inzulin

Je hormon snižující hladinu krevního cukru. Udržováním stálé hladiny cukru je 

zajištěn  permanentní  přísun  cukru  pro  tkáně  a  orgány,  pro  které  je  cukr  hlavním 
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zdrojem energie. Je tvořený v β buňkách Langerhansových ostrůvků. Je to hormon, 

který  umožňuje  tělním  buňkám  vychytávat  z  krve  glukózu  a  tím  vlastně  snižuje 

zvýšenou  hladinu  glukózy  v  krvi.  Jeho  vylučování  stoupá  po  jídle.  Váže  se  na 

plazmatické  bílkoviny  a  inzulinové  receptory,  uložené  v  cílových  tkáních  (svalová  a 

tuková tkáň).  Uvolňování  inzulinu je  navozeno řadou dalších látek,  mezi  které patří 

například aminokyseliny, glukagon z β buněk, mastné kyseliny atp.  Při jeho absolutním 

nedostatku nebo při jeho nedostatečném účinku vzniká diabetes mellitus. K léčebným 

účelům se dělí podle rychlosti svému nástupu účinku a doby jeho trvání a také se liší i  

způsobem podání. Pokud není jasná příčina bezvědomí, nesmíme nikdy podat inzulin, 

protože ten by stav ještě daleko zhoršil. 

Inzulinová  terapie  je  pouze  v  injekčních  přípravcích  aplikovaných  pod  kůži. 

Protože se jedná o látku bílkovinné povahy,  není  možné inzulin podávat  perorálně, 

neboť by došlo k rozkladu inzulinu vlivem trávicích šťáv a tudíž by se do těla dostaly  

pouze neúčinné zbytky. [Dylevský ,2007]

• glukagon 

Glukagon je peptidový hormon, tvořený v α buňkách Langerhansových ostrůvků 

ve slinivce břišní.  Má opačné účinky než inzulin. Jeho vylučování se zvyšuje v případě 

velkého poklesu hladiny glukózy a mastných kyselin v krvi. Při hypoglykemii se uvolňuje  

glukagon, který v játrech podporuje glykogenolýzu (rychlé získání energie z cukru) a 

glukoneogenezi  (tvorba  glukózy  z  aminokyselin  a  laktátu),  a  tím  zvyšuje  hladinu 

glykémie.[Dylevský ,2007]

2. 2. 4. 2 Příčiny vzniku diabetu

K nedostatku inzulinu může dojít  z  mnoha příčin.  Příčinou vzniku diabetu 1. 

typu  je  zničení  (destrukce)  β  buněk  slinivky  břišní  autoimunitním  procesem  a  tím 

pádem i k nulové produkci inzulinu. Tento typ diabetu je závislý na léčbě dodávaného 

(exogenního) inzulinu ve formě injekcí. Pacient bez dávky nemůže přežít a hrozí vznik 

metabolické acidózy, protože v krvi se hromadí ketonové látky. Ty vznikají, protože se v 
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metabolismu  místo  glukózy  využívají  mastné  kyseliny  a  nízkomolekulární 

aminokyseliny. 

Diabetes 2. typu se vyznačuje relativním nedostatkem inzulinu.  Pacienti s tímto 

diabetem mají většinou na začátku onemocnění jen mírně zvýšenou glykemii. Dochází 

ke  zvýšené  hladině  inzulinu  v  krvi,  protože  buňky  nejsou  schopny  tento  inzulin 

zpracovat.  Tento typ se léčí perorálními antidiabetiky, tam kde nestačí pouze dietní 

režim. V případě tohoto typu diabetu, jsou tyto poruchy způsobeny buď poruchou 

funkce β buněk, při které není schopna slinivka břišní dlouhodobě vyrovnávat zvýšené 

nároky  na  vylučování  inzulinu,  nebo  je  to  dáno  tzv.  inzulinovou  rezistencí,  kdy  je 

snížená  citlivost  nebo  necitlivost  receptorů  v  tkáních  na  vlastní  inzulin.  Inzulin  se 

přitom vytváří v dostatečném množství, glukóza (hlavní zdroj energie), špatně prochází 

přes  buněčnou membránu,  buňka glukózu  hůře  přijímá,  anebo ji  nepřijímá vůbec. 

Glukóza tak špatně vstupuje do metabolismu. [Češka, 2010]

2. 2. 4. 3 Klinický obraz

Klinické příznaky u rozvinutého diabetu jsou žízeň, polydipsie a polyurie (spolu s 

nykturií), nechutenství, malátnost, neostré vidění a křeče. Celková únava jsou dalšími 

příznaky, které na sobě pacient nemusí vůbec pozorovat. Při těžké dekompenzaci může 

dojít k rozvoji některých akutních stavů s poruchou vědomí. Pacienti s diabetem jsou 

náchylnější k některým infekcím, především urogenitálním a kožním. 

Při dlouhodobém diabetu, trvajícím několik let, se vyskytují pozdní komplikace 

mikrovaskulární  (diabetická  retinopatie,  nefropatie,  syndrom  diabetické  nohy)  a 

makrovaskulární  komplikace  (ateroskleróza).  Všechny  tyto  příznaky  mají  oba  typy 

diabetu.  Jsou však více typické pro diabetus 1.  typu,  protože se zde hyperglykémie 

rozvíjí rychleji a je výraznější. [Češka, 2010]

47



2. 2. 4. 4 Akutní komplikace diabetu

Hypoglykémie

Patří mezi nejobávanější komplikace v léčbě diabetu. Samostatná hypoglykémie 

není vyvolána nemocí, nýbrž špatnou inzulinovou léčbou. Jejím důvodem je nepoměr 

mezi  relativně  vysokou  hladinou  inzulinu  v  krvi  a  nedostatkem  glukózy.  Vzniká  v 

případě předávkování inzulinem nebo pokud se pacient po aplikaci inzulinu dostatečně 

nenají. Za těchto okolností je obvyklá dávka inzulinu nadměrná a právě zvýšená hladina 

inzulinu vyvolá hypoglykémii. Také při snížené funkci jater a ledvin, po požití alkoholu 

nebo  při  nadměrné  fyzické  aktivitě  se  také  zvyšuje  nebezpečí  rizika  vzniku 

hypoglykémie. 

Pro stanovení hypoglykémie je nutné znát hodnotu glykémie, normální hladina 

nalačno se pohybuje  v  rozmezí  3,9  –  5,5  mmol/  l.  Pokud je  tato hodnota pod 3,5 

mmol/l  v  kapilární  krvi,  objevují  se  první  příznaky,  které  jsou  podmíněny 

sympatoadrenergní  aktivací.  Řadíme  sem  třes,  bušení  srdce,  nevolnost,  kůže  je 

studená, pacient je  opocený a může jevit známky opilosti. Hodnoty glykémie mohou 

být ale jen orientační a u každého jedince se mohou lišit.

Pokud hladina glykémie klesne pod 2  mmo/ l  dochází  většinou k poruchám 

vědomí.  Ovlivnění  centrálního  nervového  systému  má  příznaky  jako  jsou  poruchy 

vidění,  nesrozumitelná  řeč,  spavost,  parestézie,  u  některých  se  objevuje  agresivita. 

Tyto  příznaky pacient  neumí  sám vyhodnotit,  a  proto  se  jim nedokáže  ubránit.  Při  

dlouhotrvající  hypoglykemii mohou nastat ireverzibilní změny centrálního nervového 

systému.  Může  tak  mít  na  svědomí  poruchy  paměti  a  myšlení  (demence),  trvalé 

poškození mozku, bludy, halucinace až dokonce smrt. [Zadák, Havel a kol., 2007]

Hyperglykemické kóma s ketoacidózou

Je závažný metabolický stav, který se vyskytuje častěji  u diabetu 1. typu, ale 

může se vyskytnout u diabetu 2. typu. Pacient nemusí mít poruchu vědomí, má spíše 

příznaky dehydratace, nauzeu, zvracení,  bolesti břicha a jiné. Až teprve těžká acidóza 

způsobí bezvědomí. Bezvědomí nastává kvůli zvýšené hladině ketonových látek v krvi. 
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Tělo je zaplaveno kyselými látkami, které vznikají, protože organismus získává energii z  

mastných  kyselin  a  aminokyselin  místo z  glukózy.  Typickým příznakem u acidózy  je 

Kussmaulovo dýchání (hluboké zrychlené dýchání). Hlubokým dýcháním se organismus 

zbavuje oxidu uhličitého a snaží se tak kompenzovat acidózu. U pacienta se objevuje 

silná žízeň, dehydratace, tachykardie, změny funkce ledvin a srdeční selhávání. Kůže je 

červená, suchá a teplá. V dechu je možné cítit aceton. [Češka, 2010]

Hyperosmolární hyperglykemické kóma

Jde o vzácný hyperglykemický stav, je typický pro starší pacienty s diabetem 2. 

typu, kdy ketonové látky v krvi jsou jen mírně zvýšeny. S narůstající hyperglykémií se  

může projevit polyurie, žízeň a jsou přítomny známky těžké dehydratace a hypotenze, 

která  může  vyústit  v  poruchu  vědomí  až  kóma.  Důvodem  bezvědomí  je  porucha 

reologických  vlastností  krve  (viskozita,  složení  a  obsah  krevních  bílkovin,  velikost 

červených  krvinek  se  zahuštěním  krve).  Dochází  k  poruchám  prokrvení  mozku  a 

následné kapilární ischemii.

 Oba  hyperglykemické  stavy  jsou  spojeny  s  glykosurií,  vedoucí  k  osmotické 

diuréze,  provázené  velkou  ztrátou  vody,  minerálů  a  elektrolytů.  Zvýšené  množství 

glukózy se nestačí  vstřebat a znemožňuje vodě,  aby se reabsorbovala zpět  do těla. 

[Češka, 2010]

 

2. 2. 4. 5 Léčba hypoglykémie 

Léčba  hypoglykémie  je  závislá  na  jejím  stupni.  Pokud  se  jedná  o  mírnou 

hypoglykémii,  pacient  ji  většinou  zvládne  sám.  Stačí,  když  požije  větší  množství 

sacharidů například ve formě slazených nápojů, kostky cukru, sušenky a jiné. 

Těžká hypoglykémie vyžaduje odbornou péči. V PNP se podává 40 – 80 ml 40% 

glukózy i.  v.,  nebo lze podat glukagon (Glucagen® inj.)  injekčně 1 mg i.  m/ s.  c.  u 

dospělých a 0,5 mg u dětí. Glukagon je injekční přípravek určený pro diabetiky k jejich 

osobní  spotřebě  a  není  účinný  při  hypoglykemii  způsobenou  alkoholem.  Účinek 

glukagonu se objeví do 10 minut, jestliže se tak nestane, musí se podat glukóza i. v. 
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3 Praktická část

3. 1 Metodika 

Praktická část mé práce se zabývá dotazníkovým šetřením, které proběhlo 3. 

března 2012. Dotazník byl anonymní a obsahoval třicet otázek, které sloužily pro účely  

zjištění  znalostí  z  oblasti  farmakologie  u  studentů  3.  (absolventského)  ročníku  VOŠ 

MILLS, oboru diplomovaný zdravotnický záchranář, z oblasti farmakologie. Dotazník byl 

rozdělen na dvě části, z čehož jedna část byla z obecné farmakologie a druhá část se  

věnovala znalosti  respondentů v oblasti  dávkování  a  ředění  léků.  Respondenti  měli 

vybírat jen jednu správnou ze čtyř navržených odpovědí. Studenty - respondenty jsem 

rozdělila do dvou kategorií. První kategorií jsou tzv. „zdravotníci“, tedy lidé, kteří mají i  

mimoškolní praxi v daném oboru a skupinu jsem označila písmenem A, druhou skupinu 

tvoří  tzv.  „nezdravotníci“,  tedy ti,  kteří  nemají  žádnou praxi,  tedy kromě té,  kterou 

absolvovali  v rámci školy.  Jsou označení, jako skupina B. Dotazník byl  předložen 45 

respondentům,  z  čehož  bylo  21  zdravotníků  (A)  a  24  nezdravotníků  (B).  Všichni 

dotazník  vyplnili  a  odevzdali  v  časovém  termínu  do  30  minut.  Dotazník  jsem 

vyhodnotila a porovnala výsledky obou skupin a také zpracovala celkové výsledky.
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3. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření dle jednotlivých otázek 

Odpovědi jsou zobrazeny v %, správné odpovědi jsou označeny tučně. V grafech 

uvádím  vždy  výsledky  u  každé  jednotlivé  otázky  –  tedy  úspěšnost  odpovědí  

respondentů v dané otázce v obou skupinách A i  B odděleně. Grafy jsou označené 

zkrácenými názvy otázek. 

1. Heparin je indikován u: 

• krvácení z gastrointestinálního traktu

• těžké hypertenze

• v přednemocniční péči se nepoužívá 

• STEMI 

Graf 1 Indikace heparinu [vlastní]  
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2. Morfin je indikován v přednemocniční péči:

• u úrazů hlavy 

• u plicního edému

• při izolovaném menším traumatu dolních končetin 

• u cévní mozkové příhody 

OTÁZKA Č.2-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 48

Správně
A; 52

Správně
B; 21

Špatně
B; 79

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 2 Indikace morfinu [vlastní] 

3. Furosemid:

• je kontraindikován u arteriální hypertenze

• má velmi pomalý nástup účinku

• je indikován u dehydratace

• je indikován k navození forsírované diurézy

OTÁZKA Č.3-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 10

Správně
A; 90

Správně
B; 92

Špatně
B; 8

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 3 Indikace furosemidu [vlastní] 
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4. Amiodaron se ředí do: 

• fyziologického roztoku

• 10% glukózy

• neředí se, aplikuje se pouze bolusově

• do 5% glukózy 

OTÁZKA Č.4-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 29

Správně
A; 71

Správně
B; 21

Špatně
B; 79

A Špatně
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Graf 4 Ředění amiodaronu [vlastní] 

5. K terapii či profylaxi záchvatu anginy pectoris se používají:

• antihypertenziva

• sympatomimetika

• nitráty

• beta blokátory

OTÁZKA Č.5-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 19

Správně
A; 81

Správně
B; 83

Špatně
B; 17

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 5 Použití léčiv u anginy pectoris [vlastní] 
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6. Pozitivně inotropní účinek na srdce má:

• atropin

• dobutamin

• verapamil

• aminofyllin

OTÁZKA Č.6-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 14

Správně
A; 86

Správně
B; 50

Špatně
B; 50

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 6 Znalost inotropního léku [vlastní] 

7. Atropin: 

• je parasympatomimetikum 

• snižuje nitrooční tlak 

• používá se u fibrilace komor

• způsobuje mydriázu 

OTÁZKA Č.7-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 57

Správně
A; 43 Správně

B; 63

Špatně
B; 38

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 7 Znalost atropinu [vlastní] 
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8. Látka, která má výrazný tokolytický i bronchodilatační účinek je:

• ipratropin

• salbutamol

• prazosin 

• fenoterol 

OTÁZKA Č.8-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 48

Správně
A; 52

Správně
B; 13

Špatně
B; 88

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 8 Znalost léku s tokolytickým a bronchodilatačním účinkem [vlastní] 

9. Při předávkování atropinem je indikován:

• digoxin

• skopolamin

• fysostigmin 

• butylskopolamin 

OTÁZKA Č.9-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 76

Správně
A; 24

Správně
B; 13

Špatně
B; 88

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 9 Antidotum při předávkování atropinem [vlastní] 
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10. Midazolam patří do skupiny: 

• benzodiazepinů

• opiátů

• barbiturátů

• anticholinergik 

OTÁZKA Č.10-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 19

Správně
A; 81

Správně
B; 83

Špatně
B; 17

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 10 Zařazení midazolamu do indikační skupiny [vlastní] 

11. Adrenalin svými účinky na α receptory vyvolá:

• periferní vazokonstrikci

• periferní vazodilataci

• bronchokonstrikci

• bradypnoe

OTÁZKA Č.11-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 24

Správně
A; 76

Správně
B; 71

Špatně
B; 29

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 11 Účinky adrenalinu na  α receptory [vlastní]
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12. U anafylaktického šoku adrenalin:

• způsobí vazodilataci v splanchnickém krevním řečišti 

• způsobí mohutný bronchokonstrikční účinek

• zabraňuje vyplavení histaminu z žírných buněk 

• způsobí těžkou hypotenzi 

OTÁZKA Č.12-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 38

Správně
A; 62

Správně
B; 42

Špatně
B; 58

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 12 Indikace adrenalinu u anafylaktického šoku [vlastní] 

13. U status astmatikus se nepoužívají: 

• bronchodilatancia 

• kortikoidy

• diuretika

• sympatomimetika 

OTÁZKA Č.13-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 29

Správně
A; 71

Správně
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Špatně
B; 21

A Špatně
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B Správně
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Graf 13 Znalost léku nepoužívaných u status astmatikus [vlastní] 
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14. Mezi kortikoidy s mineralokortikoidní aktivitou patří:

• kortison

• metylprednisolon

• dexametazon

• prednison

OTÁZKA Č.14-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 67

Správně
A; 33

Správně
B; 50

Špatně
B; 50

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 14 Znalost kortikoidu s mineralokortikoidní aktivitou [vlastní] 

15. Kyselina acetylosalicylová je:

• antiagregans

• antikoagulans

• antialergikum 

• antifibrinolytikum 

OTÁZKA Č.15-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 29

Správně
A; 71

Správně
B; 58

Špatně
B; 42

A Špatně
A Správně
B Správně
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Graf 15 Zařazení kyseliny acetylosalicylové do indikační skupiny [vlastní] 
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16. Antidotum při otravě organofosfáty (inhibitory acetylcholinesterázy) je: 

• acetylcystein (ACC® inj.)

• diazepam (Diazepam® inj.) 

• atropin (Atropin® inj.)

• pancuronium (Pavulon® inj.) 

OTÁZKA Č.16-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 33

Správně
A; 67

Správně
B; 67

Špatně
B; 33
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B Správně
B Špatně

Graf 16 Znalost antidota při otravě organofosfáty [vlastní] 

17. Sufenta® inj. sol. obsahuje v 1 ampuli (2 ml): 

• 0, 50 mikrogramů sufentanilu

• 1mikrogram sufentanilu 

• 10 mikrogramů sufentanilu 

• 20 mikrogramů sufentanilu 

OTÁZKA Č.17-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 57

Správně
A; 43

Správně
B; 33

Špatně
B; 67

A Špatně
A Správně
B Správně
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Graf 17 Znalost množství účinné látky v Sufenta® inj. sol. [vlastní] 
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18. Antidotum při otravě opiáty je:

• midazolam (Dormicum® inj.)

• naloxon (Naloxon WZF®inj., Nexodal®inj.) 

• clonazepam (Rivotril inj.)

• diazepam (Apaurin inj.)

OTÁZKA Č.18-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
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A; 95

Správně
B; 83

Špatně
B; 17
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B Správně
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Graf 18 Znalost antidota při otravě organofosfáty [vlastní] 

19. Takzvaná plná dávka amiodaronu je:

• 300 mg ve 20 ml 5% glukózy 

• 500 mg ve 20 ml fyziologického roztoku 

• 120 mg ve 20 ml 10% glukózy

• 20 mg bolusově 

OTÁZKA Č.19-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 43

Správně
A; 57 Správně

B; 83

Špatně
B; 17

A Špatně
A Správně
B Správně
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Graf 19 Znalost tzv. plné dávky amiodaronu [vlastní] 
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20. U hypovolemického šoku se používá kombinace krystaloidů a koloidů v poměru:

• 5 : 2

• 2 : 5

• 1: 3

• 3 : 1

OTÁZKA Č.20-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 43
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A; 57
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B; 54
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B Správně
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Graf 20 Znalost použití roztoků v určitém poměru [vlastní]  

21. Nejvyšší jednotlivá dávka atropinu je při s.c. aplikaci: 

• 0, 05 mg

• 0, 5 mg

• 1 mg

• 1, 5 mg 

OTÁZKA Č.21-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 57

Správně
A; 43

Správně
B; 42

Špatně
B; 58

A Špatně
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B Správně
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Graf 21 Dávkování atropinu při s. c. aplikaci [vlastní] 
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22. Aminophyllin (Syntophyllin® inj.) je indikován u status astmatikus (u nekuřáků) v 

maximální jednotlivé dávce: 

• 0, 5 g

• 2, 5 g 

• 1, 5 g

• 1, 2 g 

OTÁZKA Č.22-SKUPINA A, SKUPINA B
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Graf 22 Dávkování aminophyllinu u status astmatikus [vlastní] 

23. Kardegic® 0, 5 g (obsahuje kyselinu acetylosalicylovou) se těsně před použitím 

ředí, obsah lahvičky se rozpustí v:

• 2 ml vody na injekci

• 5 ml vody na injekci 

• 10 ml vody na injekci 

• 20 ml vody na injekci 

OTÁZKA Č.23-SKUPINA A, SKUPINA B
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A; 71
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Špatně
B; 50
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B Správně
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Graf 23 Znalost ředění Kardegic® 0, 5 g [vlastní] 
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24. Methylprednisolon (Solu–medrol®) je u spinálního traumatu vyjímečně aplikován 

opatrně ve formě i. v. bolusu – dávka (během 15 minut) je:

• 250 mg / kg i. v.

• 100 mg / kg i. v.

• 50 mg / kg i. v.

• 30 mg / kg i. v. 

OTÁZKA Č.24-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 48

Správně
A; 52

Správně
B; 46

Špatně
B; 54

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 24 Znalost dávky Solu-medrolu® u spinálního traumatu [vlastní] 

25. Kardegic® inj. se aplikuje při akutním infarktu myokardu v dávce: 

• 0, 25 - 0, 5 g i. v.

• 2 g i. v. 

• 5 g i. v.

• 10 g i. v.

OTÁZKA Č.25-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 29

Správně
A; 71

Správně
B; 42

Špatně
B; 58

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 25 Aplikace Kardegic® inj. u AIM [vlastní] 
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26. Heparin se u AIM v přednemocniční péči aplikuje v dávce: 

• 1000 – 2000 j. UI i. v.

• 5000 – 10000 j. UI i. v.

• 15 000 – 20 000 j. UI i. v.

• 25 000 – 30 000 j. UI i. v.

OTÁZKA Č.26-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 19

Správně
A; 81

Správně
B; 63

Špatně
B; 38

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 26 Znalost dávky heparinu v PNP [vlastní] 

27. Heparin® inj. obsahují v 1 ampuli (10 ml):

• 2000 j. heparinu

• 5000 j. heparinu

• 10 000 j. heparinu

• 50 000 j. heparinu

OTÁZKA Č.27-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 43

Správně
A; 57

Správně
B; 46

Špatně
B; 54

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 27 Znalost množství účinné látky v 1 ampuli Heparinu® inj. [vlastní] 
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28. U hypoglykemického kómatu se používá intravenózně: 

• 80 ml 40% glukózy

• 150 ml 40% glukózy

• 200 ml 40% glukózy

• 150 ml 20% glukózy

OTÁZKA Č.28-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 52

Správně
A; 48

Správně
B; 33

Špatně
B; 67

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 28 I. v. aplikace léku u hypoglykemického komatu [vlastní]

29. Adrenalin se při KPR používá u dospělých v dávce: 

• 5 mg každých 3 – 5 minut

• 2 mg každou minutu 

• 1 mg každých 3 – 5 minut

• 0, 5 mg každých 3 – 5 minut

OTÁZKA Č.29-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 38

Správně
A; 62

Správně
B; 71

Špatně
B; 29

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 29 Aplikace adrenalinu u KPR [vlastní]
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30. Cordarone inj. sol. obsahují v 1 ampuli (3 ml):

• 50 mg účinné látky

• 100 mg účinné látky

• 150 mg účinné látky 

• 300 mg účinné látky 

OTÁZKA Č.30-SKUPINA A, SKUPINA B

Špatně
A; 38

Správně
A; 62

Správně
B; 42

Špatně
B; 58

A Špatně
A Správně
B Správně
B Špatně

Graf 30 Znalost množství účinné látky v 1 ampuli Cordarone® inj. [vlastní]
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3. 3 Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření 

Vyhodnocení dotazníkového šetření:

Maximum dosažených správných odpovědí bylo 30. 

• žádný z dotázaných respondentů nezodpověděl všechny otázky správně

• nejúspěšnější byl respondent s celkovým počtem 26 správných odpovědí (tedy cca 

87 % správných odpovědí)

• celkově  byla  úspěšnější  skupina  A  (tedy  studenti  s  praktickými  zdravotnickými 

zkušenostmi), která měla celkem 63 % odpovědí správně a 37 % odpovědí špatně

• skupina B (studenti  bez vlastní  zdravotnické praxe) měla celkem 52 % odpovědí 

správně a 48 % odpovědí špatně

• celkově za obě skupiny bylo 57 % odpovědí správně a 43 % odpovědí špatně

• celkově lze říci,  že výsledky dosažené oběma skupinami nebyly příliš  uspokojivé 

(pozn: pro absolvování podobných testů při studiu farmakologie byla požadována 

minimálně 75% úspěšnost v řešení).
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Následující graf vyjadřuje procentualní podíl správných a špatných odpovědí u 

všech otázek za všechny respondenty celkově.
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Graf 31 Celkové vyhodnocení špatných a správných odpovědí [vlastní]

Graf č. 31 Vyjadřuje celkový podíl správných a špatných odpovědí u skupiny A i 

B.  Z  grafu vyplývá,  že  otázka č.  3  dělala respondentům nejmenší  problém, zatímco 

otázka č. 9 byla pro respondenty nejtěžší. 
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V následujícím grafu je na ose x vyjádřen počet správných odpovědí (maximum 

je  30,  neboť  bylo  30  otázek  v  dotazníku).  Je  zde  vyjádřen  procentualní  počet 

respondentů (samostatně pro zdravotníky a nezdravotníky), kteří odpověděli příslušný 

počet otázek z dotazníku správně.
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Graf 32 Celkové vyhodnocení správných odpovědí u obou skupin [vlastní]

Graf  č.  32  vyjadřuje  počet  správných  odpovědí  v  %  u  obou  skupin 

respondentů samostatně. Z grafu vyplývá, že nejnižší počet, tedy 3 správné odpovědi, 

měla 4 % respondentů ze skupiny B a nejlepší byli respondenti ze skupiny A, kteří měli  

26  správných  odpovědí  a  bylo  jich  5  %.  Nejvíce  respondentů  celkově  (19  % 

respondentů skupiny A) odpovědělo 24 otázek správně.
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Diskuze
Téma  Farmakoterapie  v  akutní  péči  jsem  si  pro  svou  absolventskou  práci 

vybrala, protože je mi tato problematika blízká a myslím si, že pro záchranáře je znalost  

léků podávaných v přednemocniční péči nezbytností. Zároveň jsem si chtěla utříbit a 

zdokonalit své znalosti a také vytvořit materiál, který by mým spolužákům srozumitelně 

přiblížil farmakoterapii jako takovou. Teoretická část mé práce se skládá ze dvou částí.  

V  první  části  jsem se  zabývala  vybranými  léčivy  používanými  v  akutních  stavech  v 

přednemocniční  péči.  Ve  druhé  části  práce  jsem  se  zabývala  popsáním  vybraných 

akutních stavů, se kterými jsem se setkala při mé praxi na záchranné službě. Hlavním 

zdrojem  informací  byla  literatura,  především  z  oblasti  farmakologie,  mé  vlastní 

zkušenosti  a dále také informace získané od záchranářů, pracujících na záchranných 

službách v Lysé nad Labem a Mělníce. Na trhu je mnoho knih, které nám poskytnout  

přehled o léčivech a jejich dávkování, ale ne vždy se tyto informace shodují ve všech  

směrech  se  záchranářskou  praxí.  Nejčastější  rozdíly  jsem  pozorovala  především  v 

údajích o dávkování. Proto je potřeba mít  na paměti,  že i  když existují  doporučená 

dávkování, je potřeba se vždy řídit aktuálním stavem pacienta.  

Součástí praktické části práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, které jsem 

realizovala  mezi  studenty  3.  ročníku  oboru  diplomovaný  zdravotnický  záchranář. 

Šetření nebylo zaměřeno na pouhé testování znalostí z oblasti farmakologie, ale na to, 

zda  jsou  respondenti  dostatečně  orientováni  ve  zkoumané  problematice,  zda  si 

uvědomují  potřebné  souvislosti  a  jsou  schopni  teoretické  poznatky  aplikovat  na 

konkrétní situace.  Vzhledem k tomu, že bylo toto dotazníkové šetření  provedeno v 

březnu,  tedy  tři  měsíce  před  závěrečnými  zkouškami,  domnívám  se,  že  výsledky 

nedopadly nejlépe. Respondenty jsem rozdělila do dvou kategorií. Skupinu A tvoří tzv.  

„zdravotníci" (tedy studenti se zdravotnickou praxí) a skupinu B „nezdravotníci"(tedy 

studenti bez vlastní zdravotnické praxe). Dotazník byl předložen 45 respondentům, z 

čehož bylo 21 zdravotníků (A) a 24 nezdravotníků (B). V dotazníku bylo 30 uzavřených 

otázek, každá s jednou správnou odpovědí.

U  otázky  č.  1  všechny  špatné  odpovědi  byly  u  respondentů  ze  skupiny  A 
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nesprávně označeny, protože uvedli, že Heparin se v PNP nepodává. Kdežto u skupiny B 

měli  respondenti  označené  i  jiné  odpovědi.  Jeden  respondent  dokonce  označil  za 

správnou odpověď, že se heparin podává u krvácení do GIT! Heparin a jeho použití v 

PNP je velmi diskutováno. I my jsme se při studiu setkali s názorem, že by se tento lék  

neměl podávat, ale v každé literatuře se píše, že heparin je indikován u STEMI infarktu.  

I  při  své  praxi  na  záchranné  službě  jsme  tento  lék  vždy  podávali.  Někdo  by  mohl 

namítat,  že  je  to  životu  nebezpečné,  ale  vždyť  proti  heparinu  existuje  účinné 

antidotum,  které  jeho  účinek  okamžitě  vyruší.  Samozřejmě  je  třeba  dbát  velké 

opatrnosti při jeho podání, ale pokud je stanovená přesná diagnóza STEMI infarktu, tak 

se domnívám, že má tento lék své opodstatnění. Případná rizika nebo určité nevýhody 

postupu  s  heparinem  jsou  stále  podle  odorníků  (kardiologů)  převážena  jeho 

přednostmi (jak je zřejmé z Doporučovaného farmakoterapeutického postupu v rámci 

přednemocniční péče).

Graf č. 2 vyhodnocuje další otázku, a to v jakém případě je morfin indikován v 

přednemocniční  péči.  Tato  otázka  byla  také  další  neznámou  pro  studenty,  druhá 

nejčastější  odpověď byla, že se morfin používá u úrazů hlavy. Vzhledem k tomu, že  

zvyšuje nitrolební tlak, je jeho použití v tomto případě absolutně kontraindikováno.

U otázky č. 4,  hlavně skupina B, neznala ředění amiodaronu a jejich druhou 

nejčastější odpovědí bylo, že se používá pouze bolusově. 

Stejně tak polovina respondentů u skupiny B v otázce č.  6  vyhodnotila jako 

látku s pozitivně inotropním účinkem atropin. Myslím si, že u této otázky respondenti  

nevěděli, co je inotropie. 

Obě skupiny respondentů také váhaly nad otázkou 8 (Která látka má tokolytický 

a  bronchodilatační  účinek?)  a  9  (Co  je  indikováno  při  předávkování  atropinem?), 

přičemž u osmé otázky se jich 7 nevyjádřilo vůbec. 

Téměř  40  % dotázaných  celkově  odpověděli  špatně  u  otázky  č.  15,  do  jaké 

skupiny patří kyselina acetylosalicylová, všichni jakou špatnou odpověď uvedli, že ASA 

je antikoagulans.

Otázka kortikoidů je také velkou neznámou pro studenty, u otázky č. 24 (týkající  
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se aplikace methylprednisolonu u spinálního traumatu)  u obou skupin nebyly výsledky 

zcela  dostačující.  Jako  druhou  nejčastější  odpověď  volili  dávku  250  mg/kg.  Otázka 

vhodnosti užití heparinu již byla diskutována výše, ale podle mého názoru je potřeba 

také znát kolik jednotek účinné látky heparinu je obsaženo v jedné ampuli (10 ml). 12  

ze všech respondentů odpovědělo, že heparin obsahuje v jedné ampuli 5000 jednotek. 

Tři dotazovaní se nevyjádřili vůbec. V kompetencích, které budeme mít  jako budoucí 

záchranáři, je také aplikace 40% glukózy při akutním hypoglykemickém kómatu. Graf č. 

28 ukazuje, že jak zdravotníci, tak i nezdravotníci si nejsou touto koncentrací jisti. 11 

respondentů celkově by podalo dávku 150 ml  a 6  respondentů se nebylo schopno 

vůbec vyjádřit.

Ze  srovnání  údajů  obou  skupin  respondentů  je  patrné,  že  skupina  A,  tedy 

zdravotníci,  jsou  na  tom  ve  znalostech  z  farmakologie  lépe,  než  studenti 

„nezdravotníci“  (B).  Zároveň  se  ale  domnívám,  že  ani  jedna  skupina  nedosáhla 

takových výsledků, na které by mohli být pyšní. Je pravda, že po odevzdání dotazníku 

jsem měla zpětnou odezvu od studentů, že pro ně byl obtížný. Každopádně jak již bylo 

řečeno, znalost léků je pro záchranáře nezbytností a myslím si, že rčení „opakování je 

matka moudrosti“, má v tomto případě svůj smysl.

Ke  zlepšení  situace  bych  navrhla  vytvořit  metodický  materiál  zaměřený  na 

vybraná léčiva  používaná  k  řešení  akutních  stavů  v  PNP tak,  aby  obsahoval  kromě 

potřebných informací také autoevaluční testy. Tak by bylo možné okamžitě hodnotit  

míru osvojení  si  potřebných poznatků a podle potřeby se k nim opakovaně vracet. 

Takový materiál však dalece přesahuje rámec této práce, může však být námětem pro 

další využití této práce do budoucna.  
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Závěr
Cílem  mé  absolventské  práce  bylo  seznámit  se  s  léky,  které  se  používají  u 

vybraných akutních stavů, zařadit tyto léky do indikační skupiny, popsat mechanismus 

účinku,  jejich  dávkování,  způsob  aplikace,  nežádoucí  účinky  a  kontraindikace. 

Teoretická část  práce se zaměřuje na popis  léků používaných u vybraných akutních 

stavů. Dále popisuji  vybrané jednotlivé akutní  stavy z pohledu záchranáře v terénu, 

tedy hlavní  příznaky,  příčiny vzniku,  možné komplikace u jednotlivých stavů a jejich 

léčbu. Zmíněné akutní stavy pro tuto práci jsem si vybrala, jelikož při své praxi během 

studia jsem se s těmito stavy setkala a chtěla jsem se o nich a jejich léčbě dozvědět  

více.

Abych získala informace o znalostech mých spolužáků, vytvořila jsem dotazník, 

který  měl  30  otázek.  Dotazník  byl  sestaven  tak,  aby  vypovídal  o  vědomostech 

respondentů v oblasti  obecné farmakologie a  v množství  podaného léčiva.  Celkové 

výsledky  jsem  graficky  znázornila  a  popsala.  Domnívám  se,  že  dotazníkové  šetření 

nedopadlo uspokojivě. Respondenti zařazení do skupiny A, tedy studenti s praktickými 

zdravotnickými zkušenostmi dopadli lépe než skupina B. Myslím si, že je to z důvodu,  

že tito studenti nemají dostatečnou praxi v dané problematice. 

Doufám, že  tato práce bude přínosem nejen pro mě, ale také poslouží  jako 

srozumitelný text pro další vzdělávání zdravotnických záchranářů. 
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Summary

Pharmacotherapy in Acute Care 

For the theme of my assignment, I was inspired by the last year's competition 

at MILLS College called Day to Save Lives. In one of the disciplines - pharmacology - 

was the time limit to classify several drugs according to their therapeutic groups and 

name their  indication. I have to say that I was surprised by the fact how difficult this  

discipline was for us. Unfortunately many of us did not achieve such good results that  

we expected. That's why I realized it could be beneficial to develop well-arranged and 

understandable text for trainee paramedics with the aim to orientate better in this  

field  of  emergency  medicine.  The  drugs  and  their  indication  belong  to  daily  and  

important  activities  of  paramedics.  Every  paramedic  should  be  familiar  with  the 

dosage of the drug, its indication, and other relevant information.  

The main aim of my work is to create the list of drugs that are used in selected 

acute conditions, indicate their group, describe mechanism of action, dosage, route of 

administration,  adverse effects,  contraindications .  The partial  aims are to describe 

selected acute conditions, create the questionnaire for 3rd grade trainee paramedics 

in order to detect  their knowledge in pharmacology, and assess the results of the 

questionnaire.

The  theoretical  part  of  my  work  has  two  parts  -  the  first  is  focused  on 

describing various drugs used in acute care – for example analgesics, bronchodilators,  

corticosteroids, antiarrhythmics. The next section describes theory of selected acute 

conditions. I decided to include to selected acute conditions the most common ones 

and also those that I gained during  my practice - for example heart attack, bronchial  

asthma, stroke, diabetes mellitus. Drugs are described in the following ways: according 

to  mechanism  of  their  action  -  effects  in  the  organism,  their  dosage,  route  of  

administration,  their  classification  according  to  therapeutic  group.  The  following 

description  is  given  for  acute  conditions:  the  anatomy  of  the  affected  organ,  the 

definition of causes, clinical features, symptoms, complications and treatment of the 
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disease.

The practical part of my work contains the evaluation of the questionnaire that 

was given to my classmates, I analysed their answers. The questionnaire was focused 

on the field of pharmacology, especially my classmates’ knowledge of drugs and their 

dosage. 

I  divided  my  classmates  into  two  groups:  1.  those  who  have  already 

experienced the healthcare and 2. those who have not experienced it. The results of 

the questionnaire show that  the first  group responds better  than the second one. 

Overall 57 % of answers were correct and 43 % of answers were wrong.  None of the 

surveyed respondents answered all questions correctly – the most successful of them 

responded 26 answers correctly from 30. The first group was more successful than the 

second one.  In  general,  the  results  obtained by  the  two groups  were not  entirely 

satisfactory. 

Key words: pharmacotherapy, drug, dosage, paramedic, acute condition 
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