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Seznam použitých zkratek 

 

CNS  centrální nervový systém 

DKA  diabetická ketoacidóza 

DZZ  diplomovaný zdravotnický záchranář 

DM  diabetes mellitus 

GIT  gastrointestinální trakt, trávicí trakt 

Glc  glukóza 

HHK  hyperglykemické hyperosmolární kóma 

HKK  hyperglykemické ketoacidotické kóma 

i.c.  intracelulární 

JIP  jednotka intenzivní péče 

kcal  kilokalorie 

kJ  kilojoule 

o.  osmolarita 

PAD  perorální antidiabetika 

PNP  přednemocniční péče 

RM  referenční meze 

TAG  triacylglyceroly 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

Korekce  hyperglykemie  v  přednemocniční  péči (PNP)  nemine  snad  žádného 

zdravotnického záchranáře. Úkol zdánlivě jednoduchý a snadný může mít při chybném 

řešení až  smrtící komplikace. 

  Tato skutečnost má značný podíl na výběru tématu mé absolventské práce 

Hyperglykemie a její korekce v PNP. 

Zaujala mě přirozená regulace glykemie v organismu i její selhání, které vede ke 

zvýšení krevního cukru, hyperglykemii, též její příčiny, projevy, diagnostika, zásady 

léčby a úprava hyperglykemie v přednemocniční péči (PNP).            

  Teoretická část  práce je zaměřena na přirozenou regulaci krevního cukru, na 

které se podílejí střeva, játra, slinivka břišní, hormony, kosterní svaly, tuková tkáň a 

ledviny, dále na příčiny hyperglykemie, její projevy, diagnostiku a zásady léčby. Prostor 

je věnován  onemocnění diabetes mellitus, nejčastější příčině  hyperglykemie a jeho 

akutním komplikacím, které vyúsťují v hyperglykemické ketoacidotické kóma nebo v 

hyperosmolární diabetické kóma. Jsou uvedeny změny vnitřního prostředí, které 

hyperglykemie způsobí, úprava homeostázy a možné komplikace při korekci 

hyperglykemie. 

  V praktické části absolventské práce jsem si pomocí dotazníkového šetření 

prověřovala znalosti zdravotnických záchranářů a sester ve výjezdových skupinách v 

této problematice. Zjišťovala jsem, zda by záchranáři sami dokázali poskytnout 

adekvátní přednemocniční péči, zda znají možná rizika a komplikace  při chybné 

intervenci. 

  Přínosem této práce je prohloubení a rozšíření  znalostí k pojmu hyperglykemie 

a s nimi minimalizace iatrogenního poškození pacienta. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

Rozšířit a prohloubit znalosti v této problematice. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Zmapovat znalosti záchranářů a sester ve výjezdových skupinách o 

hyperglykemických stavech, jejich příčinách a příznacích. 

 

Zmapovat znalosti záchranářů a sester ve výjezdových skupinách 

ohledně korekce hyperglykemie v PNP, včetně následného umístění 

pacienta. 
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2 Teoretická část 

2.1 Glykemie 

Glykemie i glykémie pochází z řeckého glykys sladký a haima krev, či 

z latinského aemia, (- emie  označuje vztah ke krvi) a  značí hladinu cukru (glukózy) 

v krvi. Hladiny krevního cukru jsou organismem velmi přesně udržovány v rozmezí asi 

3,5 – 5,6 mmol/l. [9,11] 

Milimol (mmol): v biochemii a medicíně se u koncentrací roztoku používá 

jednotka milimol na litr. Jedná se o dílčí jednotku látkového množství. Jeden mmol 

různých látek obsahuje vždy stejný počet částic (atomů, molekul, iontů, elektronů aj.), 

ale liší se hmotností. [34] 

2.1.1 Glukóza 

Glukóza (Glc),         , dříve glukosa, pochází z řeckého glykys sladký nebo 

gleukos mošt a sladké víno, také označována jako D-glukosa, dextrosa, hroznový cukr, 

škrobový cukr či krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexos.  Jedná 

se o bezbarvé krystaly nebo bílý prášek  sladké chuti, který je dobře rozpustný ve vodě. 

Glukóza patří k nejrozšířenějším organickým sloučeninám na Zemi. Vzniká při 

fotosyntéze a je výchozí látkou pro biosyntézu ostatních sacharidů. Volná se nachází  

v rostlinách, vázaná v disacharidech, sacharoze a laktoze. 

 Z hlediska lidského organismu je glukóza důležitým a primárním zdrojem 

energie pro všechny buňky a tkáně organismu. Zejména pro buňky CNS a červené 

krvinky, které na glukóze striktně závisí, je zcela nezbytná. Oxidací jednoho gramu 

glukózy získáme přibližně 17 kJ, tj. 4 kcal. Naše buňky z ní dovedou získávat energii i za 

nepřítomnosti kyslíku a to ji odlišuje od ostatních živin. Zdrojem glukózy v potravě je 

ovoce, med, rostlinné šťávy a složené cukry, jejichž  součástí je sacharoza, laktoza a 

škrob. Z trávicího traktu se do krve vstřebává pouze volná glukóza, která se v těle může 

uložit do zásoby v podobě glykogenu a při nedostatku se z něj uvolňuje. Účinkem 

mikroorganismů podléhá kvasným (fermentačním) procesům, z nichž nejvýznamnější 

je přeměna na ethanol nebo kyselinu mléčnou.  
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Vyrábí se kyselou nebo enzymovou hydrolýzou škrobu. Má rozsáhlé použití 

především v potravinářském průmyslu. Ve zdravotnictví je využívána v umělé výživě a 

její roztoky se podávají do žíly k zavodnění nemocných, jako nosiče pro jiné léky či jako 

lék samotný při hypoglykemii.                                                                        [9,11,19,31,35]                                                      

           

Zdroje krevní glukózy 

Sacharidy z potravy - trávení sacharidů v GIT, případně přeměna jiných živin z potravy 

na glukózu  

Rozklad jaterního glykogenu  - mezi jídly, zásoba jaterního glykogenu, v klidovém 

režimu, vystačí asi na 24h  

Glukoneogeneze (novotvorba glukózy) z necukerných zdrojů (laktát, glycerol, většina 

aminokyselin) – zdroj glukózy při dlouhodobém lačnění nebo při patologických 

podmínkách. V době protrahovaného hladovění činí podíl energie čerpané z glukózy na 

celkové spotřebě organismu pouze 20%, větší část energie se získá oxidací lipidů. [19] 

Zpracování krevní glukózy 

Glukóza jako zdroj energie  

 i.c. vstup nezávislý na inzulinu - mozek, erytrocyty  -  vstup glukózy do buněk 

není nijak omezován a tím mají zajištěnou přednostní dodávku 

 i.c. vstup závislý na inzulinu – tuková, svalová tkáň, myokard - tyto tkáně 

zodpovídají za metabolizmus až 80% glukózy z krve a mohou též využívat i jiné 

energetické substráty   

Zásobní látka 

 syntéza glykogenu v játrech a svalech  

 přebytek glukózy se přemění na mastné kyseliny a TAG – skladování zejména 

v tukové tkáni         

Stavební  molekula 

 ostatní  monosacharidy, deriváty monosacharidů apod. [2,19,20]  
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2.1.2 Přirozená regulace glykemie 

Krevní hodnoty glukózy jsou kontrolovány řadou orgánů (střeva, játra, slinivka 

břišní, kosterní svaly, tuková tkáň, ledviny), které zajišťují její přísun a odsun z krve. 

Tyto hodnoty jsou regulovány hormony, centrálním a periferním nervovým systémem 

a také metabolickými potřebami těla. Hormony jako inzulin, glukagon a inkretiny 

zvyšují nebo snižují hladiny glykemie. Vagová stimulace vede ke zvýšení uvolnění 

inzulinu. Stimulace sympatiku inhibuje uvolnění inzulinu. 

Inzulin - hormon slinivky břišní, urychluje transport glukózy do buněk, tlumí sekreci 

glukagonu a snižuje její hodnoty v krvi. Glukagon - hormon slinivky břišní, zvyšuje 

hladinu glykemie.  Inkretiny - hormony uvolňované v GIT po požití potravy, pomáhají 

snižovat hladinu glykemie, stimulují slinivku břišní k produkci inzulinu, navozují pocit 

sytosti a zpomalují vyprazdňování žaludku po jídle, dále působí na alfa buňky slinivky 

břišní, ve kterých dochází ke snížení sekrece glukagonu, což též napomáhá snižovat 

hladinu glukózy.  [1,9,29] 

Na vychytávání glukózy se společně podílí mozek, svaly, oblast splanchniku 

(gastrointestinální trakt a játra), ledviny a tuková tkáň. Glukóza je také metabolizována 

a vylučována ledvinami. [9] 

Po požití jídla , kdy dochází k vzestupu glykémie, se tělo rychle snaží snížit koncentraci 

glukózy v krvi. Za normálních okolností glykemie zřídka stoupne nad hodnoty 7,7 

mmol/l a to i po jídle obsahující velké množství sacharidů.  

2.1.2.1 Střeva 

 Buňkami tenkého střeva jsou po požití potravy vylučovány hormony, které 

stimulují různé mechanismy, které napomáhají normalizovat postprandiální glykemii 

(glykemie po jídle). Nazývají se inkretiny a patří mezi ně:  GLP-1 (glukagonu podobný 

peptid 1, glukagon like peptid 1) a  GIP (glukózo-dependentní inzulinotropní peptid 

nazývaný také gastrický inhibiční polypeptid) 
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Oba hormony GLP-1 a GIP stimulují sekreci inzulinu v β-buňkách slinivky břišní. 

Hormon GLP-1 snižuje sekreci glukagonu z α-buněk slinivky břišní. [9,29]   

Další střevní hormony jako sekretin, cholecystokinin, gastrin, somatostatin se též 

podílejí na regulaci glykemie. [30]                                                      

 

2.1.2.2 Játra (hepar) 

 Druhý největší a nejtěžší orgán lidského těla. Hmotnost jater je 1 200 – 1 500g, 

tvoří asi 2% hmotnosti těla. Jsou uložena pod pravou klenbou brániční a jejich dolní 

okraj zpravidla nepřesahuje oblouk žeberní. Povrch jater je až na úzký pruh v místě, 

kde játra přirůstají k bránici, a v místě jaterní branky krytý lesklým peritoneem, pod 

nímž je tenké vazivové pouzdro. Poloha jater je zajištěna jejich srůstem s  bránicí 

peritoneálními závěsy a vztlakem břišních orgánů. 

Játra hrají klíčovou roli v regulaci glykemie. Při nízké glykemii uvolňují glukózu do krve a 

naopak. Tato funkce není automatická, je řízena hlavně hormony, produkovanými 

slinivkou, zejména inzulinem, glukagonem, somatostatinem a pankreatickým 

polypeptidem. Část požité glukózy se mění v játrech na rychlou zásobní formu, 

glykogen. Při hladovění se k udržení normoglykemie štěpí jaterní glykogen na glukózu a 

normalizuje hladinu glykemie. Při déletrvajícím lačnění dojde k vyčerpání  glykogenu 

(asi po 24 hodinách) a v játrech stoupá produkce glukózy z bílkovin a tuků.  

Přes nervová zakončení n. vagus v játrech se v řízení hladiny glykemie uplatňují i 

nervové vlivy z CNS. [9,13,29] 

2.1.2.3 Slinivka břišní (pancreas) 

 Protáhlá, 20 cm dlouhá žláza šedorůžové barvy, o hmotnosti 110 g. Skládá se 

z hlavy (caput) uložené v duodenálním okénku, z těla (corpus) uloženého před bederní 

páteří a z ocasu (cauda) zasahujícího k dolnímu pólu sleziny. Svojí zadní stěnou přirůstá 

slinivka břišní k zadní stěně břišní. [13] 

Pancreas  představuje dvě žlázy v jedné: má exokrinní a endokrinní část. Až devadesát 

devět procent její hmotnosti tvoří tenké exokrinní žlázy zvané aciny (lalůčky žlázy), 
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které produkují trávicí šťávu (2 až 3 litry za den) odváděnou do dvanáctníku. Mezi aciny 

je roztroušeno kolem milionu malých trsů endokrinních buněk zvaných Langerhansovy 

ostrůvky. V souvislosti s regulací glykemie nás zajímá právě tato její endokrinní část, 

tvořící nejvíce dvě procenta z celkové masy slinivky. 

Langerhansovy ostrůvky o velikosti 0,5 – 1 mm obsahují 4 buněčné typy, konkrétně  

Alfa-buňky (α-buňky), Beta-buňky (β-buňky), Delta-buňky (δ-buňky) a PP buňky.  

Nejdůležitější buňky pro metabolismus glukózy a produkci hormonů jsou Alfa a Beta-

buňky. 

 Beta-buňky, jsou nejpočetnější, protože zaujímají cca 70-80% objemu ostrůvku a tvoří 

jádro, neboli dřeň Langerhansových ostrůvků, produkují inzulin – anabolický, klíčový 

hormon k udržení normoglykemie, jehož hlavním úkolem je otevírat vstup glukózy do 

buněk, urychlovat její transport do buněk a tím snižovat její hodnoty v krvi. Beta-buňky 

produkují inzulin jako odpověď na zvýšenou koncentraci glukózy v krvi. Čím vyšší 

hladina glukózy, tím víc inzulinu, tím více a rychleji se dostává glukóza do buněk a 

hladina krevního cukru opět klesá. Inzulin současně snižuje hyperglykemii 

prostřednictvím několika dalších mechanismů, jako například urychlením přeměny 

glukózy na glykogen (živočišný škrob) cestou glykogeneze (tvorba škrobu z glukózy) a 

podporou lipogeneze (tvorba tuků). Denní sekrece inzulinu činí 20 – 40 j./den, polovina 

této sekrece je z B-buněk uvolňována kontinuálně, přibližně ve stejné úrovni, jen 

v časných ranních hodinách je sekrece inzulinu nižší. Tuto sekreci označujeme jako 

bazální sekreci. Po sekrečním stimulu (především po jídle), je uvolňováno dalších 10 – 

20 jednotek inzulinu (stimulační sekrece).  

 Alfa-buňky, cca 20%, produkují glukagon – katabolický hormon uvolňující glukózu, 

tuky i bílkoviny ze zásob do krve, jako odpověď na sníženou koncentraci glukózy v krvi.  

Stimuluje játra, která zrychlí přeměnu glykogenu na glukózu a současně podporuje 

tvorbu nových molekul glukózy z kyseliny mléčné a některých dalších aminokyselin. 

 Delta-buňky produkují somatostatin, který inhibuje sekreci pankreatických enzymů, 

sekreci inzulinu i glukagonu, sekreci růstového hormonu, gastrinu, zpomaluje 

vyprazdňování žaludku i žlučníku, kontroluje rychlost resorpce glukózy ze střeva. 
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 PP-buňky produkují pankreatický polypeptid, který inhibuje sekreci bikarbonátu a 

enzymů v pankreatické šťávě. 

Langerhansovy ostrůvky nemají samostatné vývody. Sekret buněk přechází přímo do 

bohaté sítě krevních a lymfatických kapilár, kterými jsou ostrůvky obklopeny. 

[1,2,8,9,10,20,22,30] 

   

Slinivka břišní s pankreatickým vývodem a žlučovodem, ve výřezu Langerhansův 

ostrůvek s α, β a δ buňkami 

[25] 

 

2.1.2.4 Kosterní svaly  

 Svalová tkáň představuje z kvantitativního hlediska nejdůležitější oblast pro 

periferní vychytávání glukózy. Je zodpovědná za většinu vychytávání glukózy (75- 80%).  

Svaly spotřebovávají glukózu především v klidu, kdy si vytvářejí zásoby glykogenu. 

Jakmile glukóza vstoupí do buňky, může být okamžitě využita jako zdroj energie nebo 

uložena ve formě glykogenu. Svaly jsou naší největší zásobárnou glukózy, ale svalový 

glykogen slouží pouze pro práci svalů a není využíván k jinému účelu. 

 Bez inzulinu je za normálních okolností buněčná stěna svalové buňky pro glukózu 

naprosto nepropustná. Teprve inzulin otevírá za normálních okolností (pomocí 
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glukózových transportérů, GLUT4) vstup pro glukózu do buňky. Buňky využívají jen 

tolik glukózy, kolik jim inzulin dovolí, ale při zátěži je to jinak. V anaerobních 

podmínkách při submaximální zátěži se stěna svalové buňky stává pro glukózu 

propustnou a sval tak může zpracovávat glukózu také bez přítomnosti inzulinu. [9,20] 

 

2.1.2.5 Tuková tkáň 

Zpracování glukózy tukovou tkání představuje pouze 5 % periferního 

vychytávání glukózy. Přesto je největším úložištěm pro skladování přebytečné glukózy 

ve formě triglyceridů (neutrálních  tuků). Hromadění tuku je jediná funkce tukové 

buňky, adipocytu. Tuk vychytává z krve a také ho sama vyrábí z glukózy. Inzulin 

podporuje syntézu triglyceridů a jejich ukládání do tukové tkáně. [9,20] 

2.1.2.6 Ledviny 

 Párový orgán fazolovitého tvaru uložený v retroperitoneálním prostoru v horní 

části bederní krajiny po obou stranách páteře. Rozměry ledvin jsou 12 × 6 × 3 cm, 

hmotnost 150 g. Spolu s nasedajícími nadledvinami jsou obklopeny tukovým vazivem, 

které je chrání proti otřesům a částečně tepelně izoluje. Vlastní povrch ledvin kryje 

tenké vazivové pouzdro. [13] 

Glukóza je za normálních podmínek volně filtrována ledvinami a téměř všechna se 

zpětně resorbuje a vrací do oběhu. Ovšem glukóza patří mezi tzv. prahové látky a 

překročí-li se jistá hranice, renální práh, objeví se glukóza v moči. Hodnota renálního 

prahu je individuální, uvádí se glykemie cca 10mmol/l. Glukóza v moči váže na sebe 

v ledvinách vodu a zvyšuje tím množství moči (osmotická diuréza). Glykosurie (cukr 

v moči) je nejčastěji spojena s diabetem, a u zdravých jedinců se může objevit po 

intenzivní fyzické zátěži, stresu či vzácně jako důsledek jiného metabolického defektu.  

Ledviny se tedy podílejí na homeostáze glukózy třemi hlavními mechanizmy:  

 uvolňují glukózu do krevního oběhu procesem glukoneogeneze (novotvorba 

glukózy z necukerných zdrojů)  

  vychytávají glukózu z krevního oběhu, a tím pokrývají svou potřebu energie 
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  zpětně vstřebávají glukózu v proximálním tubulu  [9,30,31] 

2.1.2.7 Hormony  

 Hladina glykemie je dále ovlivňována katecholaminy, růstovým hormonem, 

glukokortikoidy a hormony štítné žlázy.  

 Adrenalin mobilizuje energetické rezervy v době hladovění, při tělesné námaze, 

stresových situacích, onemocnění, traumatech apod. Snižuje sekreci inzulinu a zároveň 

stimuluje glykogenolýzu v játrech. Adrenalin rovněž stimuluje proces glykolýzy, tedy 

odbourávání glukózy za vzniku velkého množství energie, kterou můžeme okamžitě 

využít. 

Všechny tyto hormony krevní cukr zvyšují. 

2.2 Hyperglykemie 

2.2.1 Definice hyperglykemie 

 Hyperglykemie (hyper, řecky - nad; ve složeninách: zvětšení, nadbytek, zvýšení) 

je patologický stav, kdy je v krvi zvýšená koncentrace glukózy jako důsledek porušené 

glukózové rovnováhy v organismu.  

Glukóza nemůže být buňkami využita, v krvi jí je nadbytek, ale buňky hladoví (tzv. 

„hladovění uprostřed blahobytu“). Aktivují se hormony s opačným účinkem na hladinu 

glukózy, než má inzulin (tzv. protiregulační hormony, tj. glukagon, adrenalin, kortizol a  

růstový hormon somatotropin). Organismus se tak snaží zdroje energie buňkám zajistit 

jiným způsobem. Dochází k vystupňování štěpení tuků (lipolýza), bílkovin (proteolýza) a 

zásobního cukru glykogenu (glykogenolýza) a také novotvorby glukózy 

(glukoneogeneze). Hyperglykemie se tak ještě více zvyšuje. 

Často je spojena s klinickými i dalšími biochemickými projevy. Hyperglykemické stavy 

se nejčastěji vyskytují v souvislosti s onemocněním diabetes mellitus, ale existují i jiné 

příčiny. [7,16] 

Normoglykemie:  cca 3,3 – 5,6 mmol/l (Laboratoře Budějovická, P-4; referenční meze 

tj. rozmezí, ve kterém by se hodnota měla pohybovat, má každá laboratoř své, krajní 

meze se mohou trochu lišit) 
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Porušená glukózová tolerance, hraniční koncentrace glukózy na lačno, prediabetes: 

5,6 – 7,0 mmol/l 

 

2.2.2 Příčiny hyperglykemie 

 Diabetes mellitus  (úplavice cukrová, lidově cukrovka) 

 1. typu (autoimunitní), 2. typu (obezita, nízká fyzická aktivita, věk), těhotenská 

cukrovka, LADA (latentní autoimunitní diabetes dospělých, klasifikuje se jako diabetes 

1. typu) a MODY (genetické defekty β-buněk) 

 Dekompenzace DM 

například při vynechané dávce inzulinu, nedostatečné dávce, vytažení nebo zalomení 

kanyly u pacientů na inzulinové pumpě, aplikace znehodnoceného inzulinu, vynechání 

PAD, dehydratace, infekce, dietní chyba (vysoký obsah cukru ve stravě) 

 Léky, které ovlivňují metabolismus glukózy a zvyšují hladinu glukózy v krvi:  

kortikoidy, beta-blokátory, antipsychotika a diuretika ze skupiny thiazidů 

U pacientů léčených kortikoidy krátkodobě se hyperglykemie objeví poměrně rychle, 

po vysazení kortikoidů obvykle dochází k úpravě. Při dlouhodobém užívání vzniká stav 

ne nepodobný cukrovce 2. typu (obdobně je tomu i u Cushingova syndromu) 

 Některé závažné stavy 

Zvýšení glykemie bývá součástí obranných reakcí organismu na akutní zátěž. Větší 

chirurgický zákrok, septické stavy, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, 

popáleniny, horečnaté infekce, zánětlivá onemocnění  apod.  

Onemocnění pankreatu, endokrinní poruchy, nádorová onemocnění [7,16,18,27] 

 

2.2.3 Projevy a příznaky hyperglykemie 

Mnoho pacientů si na postupně se rozvíjející vysoké hodnoty krevního cukru 

 časem zvykne, takže nemají subjektivní pocit hyperglykemie, projevující se obvykle 

jako celková slabost, únavnost, malátnost, sucho v ústech, žízeň a časté (i noční) 

močení. 

Pacienti se tak dozvídají náhodně ze standardních odběrů, že jejich glykemie 

mnohonásobně převyšuje hranici normy. Setkala jsem se s pacienty (nebyli to 

diabetici), jejichž glykemie ze žilní krve byla,  26 mmol/l, 33 mmol/l  i 42 mmol/l a  
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žádné subjektivní potíže neuváděli nebo jim nepřikládali žádný význam (nehojící se 

plíseň na nohách, zhoršení zraku a vlastně trochu více močí…) 

 

Tady bych chtěla zdůraznit (z dotazníkového šetření jasně vyplývá, že v této otázce 

záchranáři nejvíce chybovali), že neexistuje přímá úměra mezi hodnotou glykemie a 

klinickým stavem pacienta, jinými slovy: výše hyperglykemie neodpovídá závažnosti 

stavu!  

Výši naměřené glykemie určuje též úroveň hydratace, která je obecně lepší u mladších 

lidí, proto mnohdy u závažných stavů nenaměříme příliš vysoké hodnoty krevního 

cukru. (Do ketoacidotického kómatu se může dostat pacient s glykemií 16 mmol/l i 

nižší) 

 

Naproti tomu pacienti, kteří mají značně zvýšenou glykemii teprve krátkou dobu nebo 

jen přechodně, si stěžují na poruchy zraku (neostré vidění), tlak v hlavě, únavu, 

nevolnost, nauzeu, zvracení, případně na bolesti břicha. Můžeme pozorovat suchou 

kůži, zarudlé sliznice, zmatenost, zápach acetonu z úst, (zápach se přirovnává 

k zápachu shnilého ovoce), Kussmaulovo dýchání (hluboké, rychlé), podrážděnost, 

spavost až letargii, dušnost,  poruchy vědomí.. 

Naměříme nízký krevní tlak. Zjistíme glykosurii, případně ketonurii (k. acetoctová a 

aceton).   

Typickým příznakem  chronické  hyperglykemie je všeobecný sklon k infekcím, zejména 

ke kožním plísním nebo k jiným, většinou svědivým dermatózám. Obzvláště závažné 

jsou infekty na noze, které se většinou rozvíjejí až při poruchách prokrvení nebo při 

periferní neuropatii. Trvale vysoké hodnoty krevního cukru napomáhají vzniku těchto 

komplikací a ztěžují hojení.  K dalším pozdním komplikacím hyperglykemie patří 

retinopatie (postižení sítnice), nefropatie (porucha funkce ledvin až ledvinové selhání) 

a  neuropatie (porucha až ztráty citlivosti  končetin, brnění).                                                                                         

[2,7,16] 

2.2.4 Akutní komplikace hyperglykemie 

Při selhání kompenzačních mechanizmů může hyperglykemie vyústit až do   

kómatu. Tyto stavy jsou děleny dle mechanizmu vzniku a klinických projevů na kóma 

ketoacidotické a hyperosmolární. [7] 
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2.2.4.1 Hyperglykemické ketoacidotické kóma 

Jedná se o akutní metabolickou komplikaci inzulin-dependentního diabetes mellitus, 

která může bezprostředně ohrozit život pacienta. Její mortalita ve vyspělých zemích 

stále činí 1-2%. Většině úmrtí by se dalo zabránit při včasném rozpoznání příznaků a 

okamžitému zahájení intenzivní terapie.  Příčinou diabetické ketoacidózy (DKA) je vždy 

relativní nebo absolutní nedostatek inzulinu, zvýšená produkce kontraregulačních 

hormonů provázená metabolickou acidózou, deficitem vody a minerálů. (již za 6-8 

hodin absolutního nedostatku inzulinu dochází ke zřetelnému zvýšení ketolátek [2]) U 

známých diabetických pacientů může být důvodem ketoacidózy vynechání inzulinových 

dávek, zalomená kanyla inzulinové pumpy, znehodnocený inzulin (sluncem, teplem), 

prošlý či dlouho načatý inzulin (déle než cca 3 týdny), prasklina v ampuli dávkovače, 

dlouhé ponechání kanyly inzulinové pumpy na jednom místě (vznik abscesu), nízké 

dávkování inzulinu, chybná aplikace inzulinu, akutní stresová situace, trauma či běžné 

infekce jako chřipka, angína, zejména s febrilním průběhem a různá zánětlivá 

onemocnění (zánět slepého střeva, záněty ledvin a močových cest, zápal plic).. 

Nevysvětlitelná nutnost náhlého zvyšování dávek inzulinu je často první předzvěstí 

blížícího se onemocnění. Též poruchy příjmu potravy, přejedení, zejména sladkostmi 

může vést až k DKA.  

Často se ketoacidóza objevuje, převážně v dětském věku, jako první příznak cukrovky 

1. typu u lidí, kteří  neměli doposud žádné jiné zdravotní problémy. 

Diabetická ketoacidóza se může rozvinout velmi rychle, během několika hodin!       

[1,2,7,16] 

 

2.2.4.1.1 Vznik DKA 

Zejména svalové a tukové buňky vlivem výrazného nedostatku inzulinu 

nemohou použít glukózu jako zdroj energie. Glukóza se do buněk nedostane. Proto se 

jako náhradní zdroj energie snaží využívat tuky a bílkoviny, jejichž nadměrným 

štěpením v játrech vznikají ketolátky (kyselina acetoctová, aceton a kyselina beta 

hydroxymáselná, která tvoří z ketolátek většinu). Tyto látky způsobují kyselost v těle, 

acidózu. Těžká acidóza narušuje základní buněčné děje a bezprostředně tak ohrožuje 

život. Acidóza rovna pH 6,9 a méně není slučitelná se životem. 
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Diabetická ketoacidóza je definována hodnotou pH pod 7,30 nebo sérovým 

hydrogenkarbonátem pod 15mmol/l ve spojení s hyperglykemií nad 12 až 15 mmol/l, 

ketonurií a glykosurií. Výjimečně nemusí být při diabetické ketoacidóze po 

dlouhodobém nedostatečném příjmu sacharidů, nebo zvracení, zjištěna 

hyperglykemie. [1] 

Koncentrace vodíkových iontů (pH) musí být v těle udržována v úzkém rozsahu pro 

zachování optimálních buněčných funkcí, pH krve je mírně zásadité, udržované 

v rozmezí 7,36–7,44. (Vyšetření acidobazické rovnováhy, ASTRUP, při odběru kapilární 

krve  14-99 let;  děti 1-14 let  7,33-7,435;  RM arteriální krve 7,35-7,45;  RM venózní 

krve 7,32-7,41; referenční meze HC  , hydrogenkarbonátu, 22-26mmol/l, kdy hodnota 

výpočtu je závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, p      [21] 

 

ASTRUP: obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci (zahřátí, prokrvení) kůže, 

prst, ušní lalůček, patička u malých dětí. Odebírá se anaerobně do kapilár určených pro 

odběr acidobazické rovnováhy. Krev by měla volně vytékat. Krev je nutné dokonale 

promíchat pomocí drátku a magnetu a kapiláru uzavřít na obou koncích zátkami. 

Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky, jinak je náběr znehodnocen. Zpracování do 

15 minut po odběru, případný transport při teplotě 2 – 6 stupňů Celsia, pak do 2 hodin 

(přiložení kapiláry k ledu). [21] 

  

Snaha o vyrovnání acidózy v organismu vede k prohloubenému dýchání a tímto kyselé 

látky z těla částečně vydýchat. Tato kompenzace je postupně nedostačující a nadměrná 

kyselost organismu se zhoršuje. Acidóza vyvolává zvracení, které ještě zhoršuje ztráty 

vody (dehydrataci), sodíku a dalších minerálů. Při dehydrataci buněk se organismus 

snaží udržovat objem funkčních nervových buněk mozku s cílem uchovat regulační 

funkce mozku co nejdéle. Vzniklá situace je velmi náchylná k otoku mozku. [16] 

 

V patogenezi DKA se tedy uplatňují výše uvedené základní poruchy:              

 Hyperglykemie 

 Metabolická acidóza (ketoacidóza) 

 Dehydratace  a 

  Iontové změny 
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Celkový deficit draslíku při normokalemii či hyperkalemii v důsledku přesunu 

intracelulárního (z buněk) draslíku extracelulárně (mimo buňky) při acidóze. Při 

osmotické diuréze dochází ke ztrátám draslíku, sodíku i dalších iontů – chloridů, 

hořčíku, vápníku a fosforu. [1,7] 

 

Draslík ( kalium) v lidském těle představuje nejdůležitější kationt vyskytující se uvnitř 

buněk. Je nezbytný pro přiměřenou funkci buněk, zejména nervů, svalů a srdce. Ref. 

meze 3,5 - 5,1 mmol/l. Hladinu draslíku v krvi je nutno vždy posuzovat vzhledem k pH 

krve. Při kyselém pH se koncentrace draslíku v krvi zvyšuje (draslík je uvolňován z buněk 

záměnou za vodíkové protony, které vstupují do buněk), naopak při zásaditém pH se 

koncentrace draslíku v krvi snižuje (draslík směřuje do buněk, vodíkové protony ven z 

buněk).  [32] 

 

 

2.2.4.1.2 Klinické příznaky DKA 

Polyurie, nykturie, polydipsie, neutišitelná žízeň, sucho v ústech, nauzea, 

zvracení, dehydratace, snížení napětí kůže, propadlé oči, úbytek hmotnosti, suché, 

zarudlé sliznice, bolesti břicha, Kussmaulovo dýchání, zápach acetonu z dechu, pokles 

krevního tlaku, slabý rychlý puls, dušnost, postupné snížení množství moči (selhávání 

ledvin), šok, poruchy vědomí (od zvýšené spavosti až po těžké bezvědomí).  [1,16] 

 

Život pacienta s DKA může být ohrožen: 

Oběhovým selháním způsobené dehydratací a selháním ledvin – před zahájením léčby 

Ireverzibilním (nezvratným) metabolickým selháním – před zahájením léčby 

Srdeční arytmií až zástavou způsobenou hypokalemií. Při snížení hyperglykemie 

inzulinem a infuzemi dochází k prudkému poklesu draslíku v krvi. Draslík z krve se 

přesune zpět do buněk   – po zahájení léčby 

Edémem mozku při rychlém poklesu sérové osmolarity – po zahájení léčby 

Cévní trombózou při dehydrataci – před zahájením léčby 

Těžkou iatrogenní alkalózou po nadměrném podání hydrogenkarbonátu – v průběhu 

léčby [1,7,16] 
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2.2.4.1.3 Diagnostika DKA 

Hyperglykemie nás neupozorní na brzký rozvoj DKA, neboť ve vztahu k DKA 

nelze udat „bezpečnou“ a „nebezpečnou“ hodnotu glykemie. 

Posuzování závažnosti DKA pouze podle výše glykemie bez ohledu na celkový stav 

pacienta a další laboratorní ukazatele je častou a nebezpečnou chybou. 

Už v domácí či přednemocniční péči, bez laboratorních vyšetření, můžeme 

diagnostikovat hrozící DKA. 

Hyperglykemie (nad 11 mmol/l) naměřená v kapilární krvi pomocí glukometru. 

Celkový stav dítěte nebo dospělého pacienta (bolesti břicha, zvracení, únava, 

horečnaté stavy, vyčerpání…..) 

Glukóza v moči (glykosurie) zjištěná pomocí testovacího proužku (pro hodnocení 

celkové situace a závažnosti stavu, má sama osobě malý význam). 

Množství ketolátek v moči (ketonurie) - diagnostické proužky – stanovují jen menšinu 

ketolátek, které se v těle při DKA tvoří, tj. k. acetoctovou a aceton. V moči se ketolátky 

objevují později než vzestup jejich hladin v krvi. 

Množství kyseliny beta hydroxymáselné v krvi, ketolátky, která tvoří většinu 

ketolátek, a  kterou je možno změřit v kapilární krvi speciálními diagnostickými proužky 

glukometrem. Tato kyselina se do moči nedostává. 

 Podle osobních zkušeností z praxe, bohužel,  toto  vyšetření není  vždy v PNP, na 

interním příjmu ani v diabetologické poradně možno provést, protože není čím. 

Měření hladiny k. beta hydroxymáselné nám poskytne přímou a okamžitou informaci o 

přítomnosti či nepřítomnosti DKA, časnější zjištění DKA, přesnější určení stupně DKA, 

možnost přesnějšího sledování změn během léčby. Pokud je množství ketolátek nad 

1,5 mmol/l, měl by pacient konzultovat lékaře a při hodnotách nad 3 mmol/l je 

zpravidla nutná hospitalizace pacienta. [3,16] 

 

2.2.4.1.4  Zásady terapie hyperglykemické ketoacidózy (nemocniční péče) 

 Nutné monitorování na JIP 

 Rehydratace musí odpovídat deficitu tekutin u pacienta a objem podaných 

infuzních roztoků může dosáhnout až 6-10 litrů za 24 hodin. Zpočátku podávání 

elektrolytových roztoků, při poklesu glykemie pod 15 mmol/l přechod na roztok 5% 

glukózy s přidáním iontových koncentrátů. 
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 Prevence zvratů jedné acidobazické poruchy v opačnou  

Kauzální léčbou metabolické acidózy je kontinuální i.v. infúze inzulinu, dochází k 

zablokování další ketogeneze a k úpravě hladin hydrogenkarbonátu bez podání 

alkalizačních roztoků. Podání roztoku hydrogenkarbonátu při DKA je vyhrazeno pro 

pacienty s pH pod 7,1! 

 Prevence iontových zvratů    

Kalemie neodráží stav celkového tělesného kalia. O intracelulární hladině kalia se 

přesvědčíme z křivky EKG, kterou posoudíme v úvodu léčení DKA, a dále podle stavu 

pacienta. Hrotnaté vlny T signalizují hyperkalemii a přítomnost vln U hypokalemii. 

Urgentním rizikem při terapii acidózy je hrozící hypokalemie z náhlého přesunu 

draslíkových iontů z krevní plazmy do buněk po nasazení inzulinu a navození 

anabolismu. Vzhledem k deficitu draslíkových iontů, který se v průběhu acidózy rozvíjí, 

nejsou zásoby draslíkových iontů v těle dostatečné pro nasycení buněčných prostor. 

Vzniklá hypokalemie může být smrtící. Prevencí může být jen dostatečný přívod 

exogenního kalia infuzí. 

  

Prevence mozkového edému 

 Pokles glykemie nesmí být příliš rychlý a rovněž není cílem rychlé dosažení 

normoglykemie, protože se může rozvinout edém mozku. Cílová glykemie je přibližně 

10 mmol/l. Pro prevenci náhlého poklesu osmolality plazmy používáme volumové 

expandéry (manitol). 

Ve většině případů se DKA upravuje při správné léčbě do 24 hodin. Glykemie se 

kontroluje každou hodinu. Optimální rychlost poklesu glykemie je 5 mmol/l/h. Kontroly 

mineralogramu a parametrů acidobazické rovnováhy po 6 hodinách a samozřejmostí je 

monitorování základních životních funkcí. Pacient je umístěn na Jednotce intenzivní 

péče. [1,3] 

 

 

V literatuře je uváděn fyziologický roztok jako náhrada deficitu tekutin. Myslím, že je 

vhodnější, kvůli obsahu iontů, podávat roztok  Plasmalyte či Hartmannův. Tyto roztoky 

se svým složením více přibližují lidské plazmě, neobsahují tolik chloridu a nepřispívají 

tak ke zvyšování kyselých látek v krvi. 
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Krevní plazma:  RM sodík 133- 145 mmol/l, RM chloridy 97- 108 mmol/l 

                                                                                               [laboratoř  Brandýs nad Labem] 

Fyziologický roztok 1000 ml: sodík 154 mmol/l, chloridy 154 mmol/l 

Hartmannův roztok 1000 ml: sodík 131 mmol/l, chloridy 111 mmol/l 

Ringerův roztok 1000 ml: sodík 157 mmol/l, chloridy 155,6 mmol/l 

Plasmalyte roztok 1000 ml: sodík 140 mmol/l, chloridy 98 mmol/l 

[příloha č. 1] 

 

2.2.4.2 Hyperglykemické hyperosmolární kóma 

Jde o akutní komplikaci především non-inzulin-dependentního onemocnění 

diabetes mellitus 2. typu (kombinace dvou patofyziologických dějů: snížené citlivosti 

tkání na účinky inzulinu a relativního či absolutního nedostatku inzulinu spojeného s  

poruchou sekrece inzulinu; obě uvedené odchylky se v průběhu onemocnění mohou 

různě vyvíjet a obě jsou do jisté míry ovlivnitelné režimovými, respektive léčebnými 

opatřeními) s extrémní hyperglykemií a těžkou dehydratací, častým vznikem renální 

insuficience (nedostatečnosti) a poruchami vědomí s vážnou prognózou. Vyskytuje se 

především ve vyšším věku a ve stáří.  

Díky osmotické diuréze dochází k extrémní dehydrataci s vysokými hladinami 

plazmatického sodíku, a tedy s vysokou plazmatickou osmolaritou. 

Osmolarita vyjadřuje celkové, látkové množství osmoticky aktivních částic 

rozpuštěných v litru plazmy. Iontů (sodík, draslík, chloridy), cukru (glukózy) a urey 

(močoviny). Změny osmolarity jsou zaznamenávány osmoreceptory v hypothalamu, 

které jsou podle potřeby schopny ji dále řídit (zadržet či vyloučit vodu z těla). Velké 

změny osmolarity výrazně narušují nitrobuněčnou rovnováhu. Zvýšení osmolarity se 

projevuje žízní; dochází k ní např. při velkých ztrátách čisté vody z organismu nebo 

naopak hromaděním osmoticky aktivních látek, například glukózy. Osmolarita plazmy 

se pohybuje v rozmezí 275 – 295 mmol/l. Osmolarita séra lze přibližně odhadnout 

z jednoduchého vzorce součtem sérových koncentrací v mmol/l: 2×Na + glukoza + urea.  

[3,7,31] 

 

Acidóza zde však vyjádřena není. Důvodem pro to je zřejmě fakt, že malá 

sekrece či účinnost inzulinu u DM 2. typu dokáže acidóze zabránit, je však 
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nedostatečná pro odsun glukózy z extracelulárního prostoru  intracelulárně. 

Spouštěcím  momentem tohoto typu kómatu bývají především infekce, zejména 

bronchopneumonie, infekce močových cest, cerebro- a kardiovaskulární příhody, 

psychická onemocnění,  někdy léky (diuretika, beta-blokátory, steroidy a jiné). [1,4] 

 

 

 

2.2.4.2.1 Příčiny a patofyziologické změny při DM 2. typu 

Výskyt DM 2. typu v současné době až epidemicky stoupá prakticky ve všech 

vyspělých zemí světa včetně České republiky. Navíc se často pojí s obezitou, 

dyslipidemií a hypertenzí. Tato kombinace pak výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulární 

morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti). Příčiny vzniku a důvody jsou velmi 

komplexní a dosud nejsou detailně objasněny. Přítomnost obezity je nepochybně 

jedním z nejvýraznějších rizikových faktorů pro vznik diabetu. Též tu hraje významnou 

roli dědičná složka, věk, přejídání a malá fyzická aktivita. 

Na rozdíl od diabetiků 1. typu není u těchto pacientů primární příčinou onemocnění 

nedostatečná tvorba inzulinu ve slinivce břišní. Daleko častěji zde patogenetický 

mechanismus spočívá ve snížené odpovědi periferních tkání na inzulin. Příčinou této 

inzulinové rezistence je snížení počtu inzulinových receptorů při obezitě. 

Na snížení inzulinové senzitivity se též podílí chronické zvýšení cirkulujících hladin 

volných mastných kyselin a ukládání lipidů mimo tukovou tkáň ve svalové a jaterní 

tkáni, obojí v důsledku narušeného přenosu glukózy do buňky (právě kvůli úbytku 

receptorů inzulinu). K rozvoji inzulinové rezistence také přispívá chronická zánětlivá 

reakce v tukové tkáni (typická pro obezitu) s rozvojem endokrinní dysfunkce tukové 

tkáně. 

 Na hyperglykemii se u diabetiků 2. typu podílí také chronické zvýšení hladin glukagonu 

(inzulin už nemůže udržet svůj tlumivý vliv na působení glukagonu), které vede 

především ke zvýšení jaterní produkce glukózy. 

Porucha inzulinové sekrece  (úbytek sekreční aktivity B-buněk, způsobený věkem, 

obezitou, přejídáním) je obvykle jak kvantitativní, tak kvalitativní. Nedostatek inzulinu 

má za následek rovněž poruchu látkové výměny bílkovin. Aminokyseliny uvolněné 

proteolýzou (rozložení bílkovin na menší části, tj. peptidy  a aminokyseliny) jsou 
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zapojovány do glukoneogenezy (novotvorba glukózy z necukerných zdrojů). Následkem 

je pokles tělesné hmotnosti, zmenšování svalové hmoty a hypotrofie svalů.  

V časných fázích diabetu  je bazální sekrece inzulinu kompezatorně zvýšena, nedochází 

však k dostatečně rychlému vzestupu inzulinové sekrece po požití potravy, chybí 

stimulační sekrece. Sekrece inzulinu pomaleji stoupá a zvýšení přetrvává déle než u 

zdravých jedinců. K nedostatečné sekreci přispívá též porucha inkretinového systému.  

V pokročilejších fází diabetu již ani  zvýšená sekrece inzulinu nestačí k udržení 

přiměřených hladin glykemie, a dochází tak k prohloubení hyperglykemie. Chronická 

hyperglykemie sama dále zhoršuje inzulinovou rezistenci i inzulinovou sekreci, a celá 

porucha se tak dále prohlubuje.  [1,2,3,33] 

 

2.2.4.2.2 Příčiny a klinické příznaky hyperosmolárního diabetického kómatu 

Tento stav vzniká u diabetiků v situacích, kdy je z jakýchkoli důvodů znemožněn  

dostatečný příjem tekutin při osmotické diuréze z narůstající hyperglykemie. Kóma je 

provázeno obvykle velmi vysokou glykemií bez acidózy. Velmi často jde o starší 

nemocné s extrémní dehydratací. 

Ve vzácných případech se vyskytuje u pacientů s DM 2. typu, kteří o diabetu nevěděli a 

zanedbali příznaky, které obvykle nastupují během týdnů až měsíců. 

Stav se rozvíjí pomalu, zprvu je přítomna žízeň a  polyurie, pozvolna dochází 

k dehydrataci s doprovodnými příznaky  jako je zmatenost, somnolence, sopor až 

kóma. Pacient má snížený turgor (napětí) kůže a očních bulbů. Kůže, sliznice úst a 

jazyka je suchá. V důsledku snížení extracelulární tekutiny dochází k tachykardii a 

hypotenzi. Hypovolemický šok v důsledku extrémního poklesu extracelulární tekutiny 

není vzácný. Hodinová diuréza je výrazně snížena jako výraz hypoperfúze ledvin. 

Vzhledem k poruchám vědomí se stav často zaměňuje s cévní mozkovou příhodou a 

často i o mozkovou příhodu jde a hyperosmolární stav je jen její komplikací. 

Roste riziko vzniku trombóz. [1,2,7,36] 

 

2.2.4.2.3 Diagnostika hyperosmolárního diabetického kómatu 

Laboratorní vyšetření:  

 Hyperglykemie, často nad 55 mmol/l, vyskytuje se vzestup i nad  

100 mmol/l 
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 Hypernatremie, často přes 165 mmol/l 

 Acidóza není vyjádřena, pH normální, ketolátky v moči nepřítomny 

 Osmolarita je výrazně zvýšena, obvykle nad 340 mosmol/l 

 Renální insuficience často i s akutním selháním ledvin 

 

 

2.2.4.2.4 Terapie hyperosmolárního diabetického kómatu 

Nutné dlouhodobé monitorování na JIP, léčba kardiálních i zánětlivých 

 komplikací. Stav vyžaduje dlouhodobou intenzivní péči a i po normalizaci vnitřního 

prostředí dlouhodobou aktivní péči a rehabilitaci. Mortalita bývá i při adekvátní terapii 

vysoká (až 50 %), zejména u polymorbidních, starších pacientů 

 Intenzivní pomalá rehydratace, až 6 - 12l/24h fyziologickým roztokem,  

při poklesu glykemie okolo 15 mmol/l se podává 5% glukóza;  rizikem velmi pomalé 

rehydratace je rozvoj hypovolemického šoku, rizikem příliš rychlé rehydratace je vznik 

mozkového edému 

 Kontinuální podávání malých dávek  i.v. inzulinu: při hodnotách okolo 

15 mmol/l přechod na s.c inzulin 

 Preventivně heparin či fraxiparin, pro riziko flebotrombózy a plicní 

embolie 

 Tensamin, malé dávky!, pro zlepšení perfúze ledvin 

 

Prevence vzniku hyperglykemického hyperosmolárního kómatu 

 Pravidelné užívání předepsané medikace, dodržování diabetické diety a pitného 

režimu 

  U starších pacientů důležitý dozor a kontrola na správné a pravidelné užívání 

nastavené medikace, pitným režimem a dietou 

 U diabetiků je nutné věnovat pozornost i drobným poraněním a všem infekcím 

[1,3,7] 
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2.3   Korekce hyperglykemie v PNP 

Glukometr jako prostředek pro stanovení glykemie je v základní výbavě všech 

 výjezdových skupin ZZS. Indikací k použití glukometru jsou nejen pacienti se známým 

diabetem, ale všechny stavy bezvědomí, křečové stavy, předpokládané metabolické 

příčiny v urgentní péči, ale i CMP a stavy po kardiopulmonální resuscitaci. 

Mějme na paměti, že i když je hodnota krevního cukru objektivním diagnostickým 

ukazatelem, neexistuje přímá úměra mezi hodnotou glykemie a klinickým stavem 

pacienta. 

Z výše uvedeného již víme, jaké komplikace při rychlém snižování hyperglykemie, 

zvláště při podání inzulinu mohou nastat. V terénu, bez známých laboratorních 

výsledků vnitřního prostředí, nedokážeme adekvátně  předcházet případným  

iontovým zvratům a tím maligním arytmiím. 

Proto        korekci hyperglykemie v PNP neprovádíme! 

 

Inzulinoterapie  se provádí až po stanovení laboratorní glykemie, iontů, ketolátek, 

Astrupu a dalších  laboratorních výsledků. Je třeba postupovat individuálně a zabránit 

rychlému poklesu hladiny cukru, který by mohl vést k mozkovému edému. [26,29] 

 

Úkolem přednemocniční péče je zavedení i.v. kanyly, zahájení rehydratace a 

symptomatická léčba pacienta. 

Umístění pacienta dle klinického stavu  na interním oddělení, JIP, metabolické 

jednotce, urgentním příjmu, ARO.. 

 

Glukometr 

 [Zdroj vlastní] 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika 

 Pro vypracování praktické části absolventské práce jsem  zvolila dotazníkovou 

metodu. Dotazník jsem sestavila z 12 uzavřených, ze 4 polozavřených a z 10 

otevřených otázek a je určen zdravotníkům pracujícím u ZZS na pozici záchranář. 

Zvolené otázky se vztahují k odborným znalostem záchranářů v problematice 

hyperglykemie a mají zmapovat úroveň vědomostí v této oblasti. 

  Měření krevního cukru patří mezi základní vyšetření v PNP, a i  když naměřená 

hyperglykemie nebývá tak často důvodem k  urgentnímu zásahu jako hypoglykemie, je 

žádoucí  přistupovat k ní se stejnou pozorností a s dostatkem odborných znalostí. 

 Pro distribuci dotazníku jsem zvolila elektronickou cestu. Domnívala jsem se, že 

tato cesta bude nejefektivnější, nejrychlejší a nejméně obtěžující pro oslovené. Chtěla 

jsem, aby se dotazník dostal na všechna výjezdová stanoviště v České republice. 

Oslovila jsem (přes email, dle kontaktů na webových stránkách ZZS) vrchní sestry, 

vedoucí nelékařských pracovníků, vzdělávací či informační centra ze všech čtrnácti  

krajů v ČR.  

 Nastaly pro mě nečekané komplikace v podobě neochoty rozšiřovat dotazník 

dále. S vstřícným přístupem jsem se setkala ve velmi málo krajích. S ochotou aktivně 

pomoci ve čtyřech krajích,  kde mi jejich zástupci poradili s umístěním dotazníku. 

Někde preferovali umístění na jejich webové stránky, jinde dotazník rozeslali na 

jednotlivá výjezdová stanoviště, někde pomohli s vyplněním potřebné žádosti o sběru 

dat. Z některých krajů začaly chodit vyplněné dotazníky bez další komunikace. 

Z některých krajů nepřišla odpověď žádná ani po odeslání oficiální žádosti, v jednom 

kraji nebylo stále jasné, kdo má tyto věci na starosti a z nejlidnatějšího kraje přišla 

stručná odpověď, že takovýchto žádostí dostávají hodně, a proto žádné z nich 

nevyhoví.  

 Musím přiznat, že mi tato skutečnost vzala hodně elánu k další práci. Věděla 

jsem, že vyplňování dotazníků nepatří mezi oblíbené činnosti, ale věřila jsem, že se 

najdou ochotní záchranáři, kteří si dotazník přečtou, vyplní a třeba se i zamyslí nad tím, 
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zda v této oblasti mají dostatečné znalosti či nikoliv. Fakt, že se dotazníky 

k záchranářům vlastně nedostaly, je pro mě zklamáním a důvod moc nenacházím. 

 Všichni jsme potenciálními klienty ZZS a všichni očekáváme od záchranářů 

profesionální přístup a ošetření. Není tedy od věci, když si záchranáři mohou  některé 

nepříliš časté život ohrožující stavy připomenout a zopakovat. 

Dotazník (příloha č. 2)  byl také volně přístupný na internetu a facebooku. 

Dotazník jsem vytvořila v listopadu 2015 a sběr dat probíhal do konce února 2016. 

Přišlo celkem 79 vyplněných dotazníků, ze kterých jsem 10 vyřadila. Buď nesplňovaly 

základní podmínku a vyplňovali ho studenti, nebo přišly identické v minutových 

intervalech, či nebyly dostatečně vyplněny. Zpracovala jsem tedy 69 anonymních 

dotazníků od respondentů pracujících u ZZS na pozici záchranář z 12 krajů ČR. 

 

 

 

 

           [23] 
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3. 2  Vyhodnocení jednotlivých otázek v dotazníkovém šetření 

 Nejdříve se budu věnovat posledním šesti otázkám, které se netýkají 

problematiky hyperglykemie, ale mají informační a statistický charakter. 

Odpovědi přišly celkem z dvanácti krajů, přitom dva dotazníky zůstaly u této otázky 

nevyplněné. 

 

Graf č. 1 ukazuje rozložení respondentů podle pohlaví a kraje, ve kterém pracují 

Graf č. 1 Rozložení respondentů 

 

 

Z celkového množství 69 dotazníků je 28 dotazníků vyplněno ženami a 41 muži.   

Co se týká zdravotnického vzdělání, dotazník vyplnilo 14 zdravotníků se střední 

zdravotnickou školou, 18 středoškolských zdravotníků a zároveň záchranářů, 35 

záchranářů (Dis nebo Bc.), 1 diplomovaná všeobecná sestra a 1 všeobecná sestra 

bakalářka s ARIPem.  
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Délka zdravotnické  praxe u respondentů je velmi rozmanitá, od necelého roku až po 

30 let. Nejvíce odpovídali záchranáři s praxí kolem jednoho roku (9 odpovědí), dále s 

dvacetiletou (7x), desetiletou (7x) a tříletou (6x) praxí. 

Zájem o výsledky šetření má 45 (65%) respondentů. 

Odpovědi na předposlední otázku: „Jak časté jsou Vaše výjezdy k pacientům 

s hyperglykemií?“ jsou velmi rozdílné a těžko hodnotitelné. Převážná většina 

záchranářů uvádí, že se s hyperglykemií setkávají zřídka, málo či ojediněle. Pouze 5 

respondentů uvádí častější výjezdy, cca jednou za týden. 

 

Správné odpovědi na otázky jsou vyznačeny tučným písmem 

 

Otázka č. 1 

Glykemie je objektivním diagnostickým markerem (identifikačním znakem). Existuje 

přímá úměra mezi hodnotou glykemie a klinickým stavem pacienta? 

 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

   

 

Graf č. 2 ukazuje rozložení odpovědí na otázku č. 1 

Graf č. 2 Mezi hodnotou glykemie a stavem pacienta existuje přímá úměra 

 

74% 

25% 

1% 

Ano 51x 

Ne 17x 

Nevím 1x 
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Chybně Ano odpovědělo 51 (74%) respondentů 

Správně Ne odpovědělo 17 (25%) respondentů 

Nevím odpověděl 1 (1%) respondent 

  

 

 

Otázka č. 2 

Hyperglykemie je označení pro 

 

 Sníženou koncentraci glukózy v krvi 

 Zvýšenou koncentraci glukózy v krvi 

 Onemocnění cukrovkou (DM) 

 Nevím 

 

Správnou odpověď zvýšenou koncentraci glukózy v krvi označilo všech 69 

respondentů. 

 

 

 

Otázka č. 3 

Normoglykemie u zdravých jedinců je v rozmezí 

 

 2,5-4,5mmol/l 

  3,4-5,6mmol/l 

  4,5-6,9mmol/l 

  Nevím 
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Graf č. 4 ukazuje rozložení odpovědí k otázce č. 3 

Graf č. 4 Normoglykemie 

 

 

Chybně 2,5-4,5mmol/l neoznačil žádný respondent 

Správně 3,4-5,6mmol/l označilo 63 (91%) respondentů 

Chybně 4,5-6,9mmol/l označilo 6 (9%) respondentů 

Nevím neoznačil žádný respondent 

 

 

Otázka č. 4 

Vyjmenujte alespoň 3 příčiny hyperglykemie 

 

Správná odpověď: 

 diabetes mellitus a dekompenzace DM 

  léky, které ovlivňují metabolizmus glukózy 

  závažné stavy (sepse, CMP, IM, popáleniny, onemocnění pankreatu, 

horečnaté  infekce apod.) 

 

 

Všech 69 respondentů uvedlo alespoň jednu příčinu z první skupiny – DM, 

dekompenzace DM. Nejčastěji jsou uváděny nedostatečné dávky inzulinu, 

0% 

91% 

9% 

0% 

2,4-4,5mmol/l 0x 

3,4-5,6mmol/l 63x 

4,5-6,9mmol/l 6x 

nevím 0x 
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nedodržování dietního režimu jako přejídání, vysoká konzumace cukrů a celkově 

špatná životospráva. 

 

Léky, jako příčinu hyperglykemie uvedlo pouze 6 (9%) respondentů 

Závažné stavy uvedlo 27 (39%) respondentů 

 

Graf č. 5 ukazuje vybrané závažné stavy, které záchranáři uvedli jako příčiny 

hyperglykemie 

Graf č. 5 Příčiny hyperglykemie 

 

 

 

Otázka č. 5 

Napište alespoň 5 projevů hyperglykemie 

 

Správná odpověď: 

 nadměrná žízeň (polydipsie), časté  močení (polyurie), sucho v ústech, celková 

slabost, malátnost, únava.. 

7 
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2 2 2 2 
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 poruchy zraku, tlak v hlavě, únava, nauzea, zvracení, bolesti břicha, suchá 

kůže, zarudlé sliznice, zmatenost, zápach acetonu z úst, Kussmaulovo dýchání, 

podrážděnost, spavost, dušnost… 

 náchylnost k infekcím a špatné hojení i drobných ran 

 poruchy vědomí (kvalitativní i kvantitativní) až kóma  

 

V grafu č. 6 jsou seřazeny typické projevy hyperglykemie podle počtu správných 

odpovědí. 

Graf č. 6 Projevy hyperglykemie 

 

 

 

 

Respondenti také uváděli:  glykosurii (4x), hyperglykemii (3x), acidózu (6x) 

Nevím  uvedli dva respondenti 

48 
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16 
14 

9 9 8 8 
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V grafu č.  7 jsou znázorněny pozdní komplikace uváděné respondenty k otázce č. 6 

Graf č. 7 Pozdní komplikace 

 

Pozdní komplikace uvedlo celkem 8 respondentů 

 

 

Graf č. 8 znázorňuje projevy hyperglykemie uváděné respondenty, které jsou ovšem 

chybné a jedná se o projevy hypoglykemie 

Graf č. 8   Projevy hypoglykemie 
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Otázka č. 6 

Které 3 příznaky u hyperglykemie nepozorujeme 

 

 pocení 

  hypertenze 

  bolesti břicha 

  bolesti hlavy 

  neostré vidění 

  třes 

 

Správně pocení označilo celkem 41 (59 %) respondentů  

Správně hypertenze označilo celkem 54 (78 %) respondentů  

Chybně bolesti břicha označilo celkem 19 (28 %) respondentů  

Chybně bolesti hlavy označilo celkem 24 (35 %) respondentů  

Chybně neostré vidění označilo celkem 13 (19 %) respondentů  

Správně třes označilo celkem 30 (43%) respondentů  

 

 

 

 

Otázka č. 7 

Akutní komplikace hyperglykemie jsou 

 

Správná odpověď: ketoacidotické a hyperosmolární kóma 

 

Správně pojmenovalo obě akutní komplikace  ketoacidotické a hyperosmolární kóma 

pouze 10 (15%) respondentů 

Samostatně ketoacidotické kóma uvedlo 18 (26%) respondentů 

Samostatně hyperosmolární kóma uvedlo 5 (7%) respondentů 

Nejčastější uváděnou odpovědí bylo jen kóma (19 respondentů) 
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Otázka č. 8 

Diabetická ketoacidóza se převážně vyskytuje u 

 

 DM l. typu 

  DM ll. typu 

 u obou typů DM 

  Nevím 

 

Správně DM l. typu odpovědělo 42 (61 %) respondentů 

Chybně DM ll. typu označilo 10 (15%) respondentů 

Chybně u obou typů označilo 14 (20%) respondentů 

Nevím označili 3 (4%) respondenti 

 

 

 

 

Otázka č. 9 

Přítomnost ketolátek zjistíme pouze laboratorním vyšetřením krve  

 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

 

Chybně Ano odpovědělo 30 (43 %) respondentů  

Správné NE zvolilo 37 (54 %) respondentů 

Nevím 2 (3 %) respondenti 
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Otázka č. 10 

Při ketoacidóze je poměrně typickým příznakem reflexní hluboké 

usilovné dýchání. Proč? 

 

Správná odpověď: Jedná se o snahu organizmu o kompenzaci metabolické acidózy  

 

 

Graf č. 9 ukazuje rozložení odpovědí k otázce č. 10 

Graf č. 9 Ketoacidóza a Kussmaulovo dýchání 

 

 

 

 

Správně kompenzace metabolické acidózy odpovědělo 59 (86 %) respondentů 

Chybně odpovědělo 7 (10%) respondentů 

Nevím odpověděli 3 (4%) respondenti 

 

 

86% 

10% 

4% 

kompenzace acidózy 59x 

chybné odpovědi 7x 

neví 3x 
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Otázka č. 11 

Hyperosmolární hyperglykemický stav charakterizuje (3 správné 

odpovědi) 

 

 Dehydratace 

  Hromadění ketolátek 

  Hypertenze 

  Hypotenze 

  Poruchy vědomí až koma 

 Hypervolemie 

 

 

Graf č. 10 znázorňuje správné odpovědi na otázku č. 11 

Graf č. 10 Hyperglykemický hyperosmolární stav charakterizuje 

 

 

Správně dehydratace označilo 55 (80 %) respondentů 

Správně hypotenze označilo 27 (39 %) respondentů 

Správně poruchy vědomí až koma vybralo 66 (96 %) respondentů 

 

80% 

39% 

96% 

dehydratace 55x hypotenze 27x poruchy vědomí až kóma 
66x 
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Graf č. 11 znázorňuje chybné odpovědi na otázku č. 11 

Graf č. 11 Hyperglykemický hyperosmolární stav necharakterizuje 

 

 

 

Chybně hromadění ketolátek označilo 43 (62 %) respondentů 

Chybně hypertenze označilo 6 (9 %) respondentů 

Chybně hypervolemie označilo 7 (10 %) respondentů 

 

 

 

 

Otázka č. 12 

PH krve 

 

 pH 7,3 +- 0,04 

 pH 7,4 +- 0,04 

 pH 7,5 +- 0,04 

  Nevím 

 

 

62% 

9% 10% 

hromadění ketolátek 43x hypertenze 6x hypervolemie 7x 
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Graf č. 12 ukazuje rozložení odpovědí na otázku č.12 

Graf č. 12  PH krve 

  

 

Chybně pH 7,3 +- 0,04 vybralo 12 (18%) respondentů 

Správně pH 7,4 +- 0,04 označilo 51 (74%) respondentů 

Chybně pH 7,5 +- 0,04 označili 3 (4%) respondenti 

Nevím označili 3 (4%) respondenti 

 

 

 

Otázka č. 13 

Renální práh glykemie pro glukózu 

 

 8 mmol/l 

  10 mmol/l 

 12 mmol/l 

  15 mmol/l 

  Nevím 

 

18% 

74% 

4% 4% 

pH 7,3+-0,04 12x 

pH 7,4+-0,04 51x 

pH 7,5+-0,04 3x 

nevím 3x 
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Graf č. 13 znázorňuje rozložení odpovědí na otázku č. 13 

Graf č. 13 Renální práh glykemie pro glukózu 

 

 

Chybně 8 mmol/l označili 3 (4%) respondenti 

Správně 10mmol/l označilo 37 (54%) respondentů 

Chybně 12mmol/l vybrali 2 (3%) respondenti 

Chybně 15mmol/l označili 4 (6%) respondenti 

Nevím odpovědělo 23 (33%) respondentů 

 

 

 

Otázka č. 14 

Terapii hyperglykemie v terénu provádíte 

 

 fyziologickým roztokem 

 jiným krystaloidním roztokem 

 koloidním roztokem 

 krátkodobým inzulinem s.c 

4% 

54% 

3% 

6% 

33% 

8 mmol/l (3x) 

10 mmol/l (37x) 

12 mmol/l (2x) 

15 mmol/l (4x) 

nevím (23x) 
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  krátkodobým inzulinem i.v 

 dlouhodobým inzulinem s.c 

 dlouhodobým inzulinem i.v 

 neprovádíme, pouze pacienta odvezeme 

 vlastní odpověď 

 

Fyziologický roztok k terapii hyperglykemie používá 34 (49%) záchranářů 

Jiný krystaloidní roztok 29 (42%) záchranářů 

Oba roztoky označilo 14 (20%) záchranářů 

Odpověď neprovádíme, pouze pacienta odvezeme vybralo 6 (9%) respondentů 

Jinou odpověď nevybral žádný respondent 

Vlastní odpovědi:  3 respondenti by podali inzulín, ale nevozí ho 

1 respondent furorese 

                3  respondenti uvádějí symptomatickou léčbu dle stavu pacienta 

 

 

 

Otázka č. 15 

Mohou nastat komplikace při podání fyziologického roztoku? 

 

 Ano 

  ne  

 Nevím 

 Jaké případné komplikace mohou nastat: prohloubení  acidózy 

 

Ano uvedlo 38 (55%) respondentů 

Ne vybralo 24 (35%) respondentů 

Nevím označilo 7 (10%) respondentů 

Vlastní odpovědi:  

 5x  fyziologický roztok prohlubuje acidózu 

 5x  edém mozku 
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 4x  přetížení oběhu 

 1x  alergie 

 2x  plicní edém 

 

 

Otázka č. 16 

Mohou nastat komplikace při podání inzulinu? 

 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 Jaké komplikace mohou nastat? Hypokalemie, hypoglykemie, edém mozku 

 

Ano označilo 62 (90%) respondentů 

Ne označili 3 (4%) respondenti 

Nevím označili 4 (6%) respondenti 

Vlastní odpovědi: 

 11x hypoglykemie  

 4x edém mozku při rychlém poklesu glykemie 

 4x hypokalemie 

 

 

 

Otázka č. 17 

Při hyperosmolární stavu je nutno dbát na prevenci vzniku 

 

 edému rukou 

 edému nohou 

 edému mozku 

 edému plic 

 nevím 
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Chybně edém rukou neoznačil žádný respondent 

Chybně edém nohou neoznačil žádný respondent 

Správně edém mozku označilo 56 (81%) respondentů 

Chybně edém plic označilo 10 (15%) respondentů 

Nevím uvedli 3 (4%) respondenti 

 

 

 

Otázka č. 18 

Znáte 4 zásady terapie hyperglykemické ketoacidózy? 

 

Správná odpověď: 

 Rehydratace 

 Prevence zvratů jedné acidobazické poruchy v opačnou (kontinuální i.v infuze 

inzulinu) 

 Prevence iontových  zvratů 

 Prevence mozkového edému 

 

Graf č. 14 ukazuje rozložení odpovědí k otázce č. 18 

Graf č. 14 Terapie ketoacidózy 
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17 
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Všechny 4 zásady terapie ketoacidózy vyjmenovalo 14 (20%) respondentů  

rehydrataci uvedlo 41 (59%) respondentů 

inzulinoterapii uvedlo 37 (54%) respondentů 

prevenci iontových zvratů uvedlo 32 (46%) respondentů 

prevenci mozkového edému 24 (35%) respondentů 

Nevím 17 (25%) odpovědělo respondentů 

  

 

Otázka č. 19 

Která intervence může u pacienta s hyperglykemií vyvolat maligní 

poruchy srdečního rytmu?  

 

Správná odpověď: Podání inzulinu  

A proč? 

Správná odpověď: Po nasazení inzulinu je urgentním rizikem při terapii acidózy  

hrozící hypokalemie z náhlého přesunu draslíkových iontů z krevní plazmy do buněk  

 

Vlastní odpovědi: 

Podání inzulinu kvůli hrozící hypokalemii uvedlo 8 (12%) respondentů 

Nevím odpovědělo 26 (38%) respondentů 

Podání kalia uvedlo 12 (17%) respondentů 

23 (33%) odpovědí bylo chybných a neodpovídalo na otázku 

 

 

Otázka č. 20 

Transport pacienta s hyperglykemií (bez traumatu a příznaků CMP) směřujete na 

oddělení 

Umístění pacienta dle klinického stavu na interní oddělení, JIP, případně na 

metabolickou jednotku, urgentní příjem, centrální příjem, ARO… (záleží též na místních 

možnostech).  

Všech 69 respondentů ví, kam pacienta s hyperglykemií směřovat. 
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4 Diskuze 

Hyperglykemie a její korekce v PNP je téma, které jsem si vybrala hned 

z několika důvodů. Na střední zdravotnické škole jsem se dozvěděla mnoho informací o 

diabetu spojeném s hyperglykemií a jeho léčbě PAD a inzulinem. Až při studiu DZZ jsem 

se dozvěděla, že i podání inzulinu a fyziologického roztoku má svá úskalí. Věta MUDr. 

Petra Wagnera při hodině vnitřního lékařství z prvního ročníku „Diabetika v acidóze 

můžete fyziologickým roztokem zabít.“ mi utkvěla natrvalo. Též slova našeho dalšího 

vyučujícího lékaře „Mnoho mladých diabetiků na onom světě by mohlo vyprávět..“ 

jsou pro mne nezapomenutelná a přispěla ke zvýšení mého zájmu  o tuto problematiku 

a přivedla mě na myšlenku o napsání absolventské práce na toto téma. Prohloubení 

znalostí v této oblasti je pro mě osobně přínosem, protože na interním příjmu, kde 

pracuji, se s pacienty s hyperglykemií setkávám. 

K vypracování práce jsem potřebovala řadu odborných tematických publikací, 

které jsem našla v pražské Národní lékařské knihovně, i když to nebylo snadné, protože 

hyperglykemií jako takovou se mnoho publikací, zvláště vydaných v poslední době, 

nezabývá. Velkou pomocí pro mě byly internetové zdroje, které jsou snadno dostupné, 

široké a dobře použitelné k dohledání, potvrzení a doplnění faktů získaných z literatury. 

V práci jsem též využila poznatky získané z praxe na interní příjmové ambulanci. 

Výsledný text je tedy souhrnem získaných a nabytých informací v problematice 

hyperglykemie, odpovídá na položené otázky  a vysvětluje všechny odpovědi 

z přiloženého dotazníku, který je součástí praktické části absolventské práce. 

 Už první otázka dokazuje malou informovanost v této problematice. Chybně ji 

zodpovědělo 74% respondentů, kteří si myslí, že existuje přímá úměra mezi hodnotou 

glykemie a klinickým stavem pacienta. To by mohlo mít fatální následky, převážně pro 

mladé diabetiky, kteří mohou být, i s poměrně nízkou hyperglykemií, ohroženi na 

životě. Pojem hyperglykemie zná všech 69 respondentů, normoglykemii určilo správně 

91% respondentů. Příčiny hyperglykemie záchranáři celkem ovládají, i když na závažné 

stavy nezapomnělo jen 39% respondentů a léky jako příčinu hyperglykemie uvedlo 

pouze 9% respondentů. Nejtypičtější projevy hyperglykemie jakou je polydipsie uvedlo 

pouze 57% respondentů a polyurii  pouze 54% respondentů. Naopak nesprávně pocení 
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do projevů hyperglykemie napsalo 21% respondentů. Akutní komplikace 

hyperglykemie dokázalo pojmenovat pouze 15% respondentů. 61% respondentů ví, že 

ketoacidóza se převážně vyskytuje u DM l. typu. 54% respondentů ví, že ketolátky 

nezjistíme pouze z krve. Vysokou úspěšnost má důvod Kussmaulova dýchání, který zná 

86% záchranářů. Bohužel si 62% záchranářů myslí, že hyperosmolární hyperglykemický 

stav charakterizuje hromadění ketolátek, což ukazuje na velmi pomíchané znalosti 

respondentů. PH krve určilo správně 74% záchranářů. Renální práh glykemie pro 

glukózu zná 54% respondentů. Terapii hyperglykemie v terénu provádí 49% záchranářů 

fyziologickým roztokem, 42% jiným krystaloidním roztokem. 3 záchranáři by podali 

inzulín (kdyby mohli a byl k dispozici), 1 furorese.  Komplikace po podání inzulinu 

zaškrtlo 90% respondentů, jaké uvedlo 25% respondentů. 81% respondentů správně 

označilo nutnost prevence vzniku edému mozku. Zásady terapie hyperglykemické 

ketoacidózy zná 20% respondentů. 12% respondentů ví, že podání inzulínu může 

vyvolat maligní poruchy rytmu. Transport pacienta zvládají všichni záchranáři  dobře. 

Výsledky, dle mého názoru, nejsou zrovna vynikající. Je zřejmé, že se mnoha 

respondentům plete hypoglykemie s hyperglykemií a nejasnosti má spousta 

záchranářů v rozlišení ketoacidózy a hyperosmolárního stavu.  

Ano, možná nejsou akutní komplikace hyperglykemie na denním programu 

záchranářů, ale existují...  
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Závěr  

Ve své absolventské práci jsem se snažila dát dohromady stručný, přehledný,  

ne příliš složitý  text, který by poskytoval souhrnné informace k tématu hyperglykemie. 

Začala jsem od krevního cukru a glykemie, přes přirozenou regulaci glykemie,  na které 

se podílí řada orgánů (nejen slinivka břišní o které se mluví nejvíce ve spojení 

s hyperglykemií) a hormonů. Pokračovala jsem definicí hyperglykemie, příčinami a 

příznaky. Podrobněji se věnovala  akutním komplikacím hyperglykemie (HKK a HHK), 

jejich vznikem, příznaky, diagnostikou a terapií. Na závěr jsem uvedla korekci 

hyperglykemie v PNP. 

Cílem mé práce bylo prohloubení a rozšíření znalostí v problematice 

hyperglykemie a zmapování znalostí záchranářů ve výjezdových skupinách. 69 

respondentů není nijak vysoké číslo a na celkové zmapování zdaleka nestačí. Přesto je 

z došlých odpovědí patrné, že má práce by mohla být užitečná, při zájmu záchranářů či 

studentů, pro získání doplňujících informací v této problematice. 
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Zusammenfasung 

Die Korrektion der Hyperglykämie in der Vorkrankenhauspflege vermeidet 

etwa keinen Gesundheitsrettungsmenschen. Die scheinbar einfache und leichte 

Aufgabe kann bei der falschen Lösung tödliche Komplikationen haben. 

Diese Tatsache hat hohen Anteil auf der Wahl des Themas der Absolventenarbeit 

Hyperglykämie und ihre Korrektion in der VKP.  

Theoretischer Teil der Arbeit orientiert sich auf die natürliche Regulierung des 

Blutzuckers , an der sich Därme, Leber, Bauchspeicheldrüse, Hormonen, 

Skelettmuskeln, Fettgewebe und Nieren beteiligen, weiter auf die Ursachen der 

Hyperglykämie, ihre Äusserungen, Diagnostik und Heilungprinzipien. Der Raum wird 

der Erkrankung Diabetes mellitus gewidmet, der öftesten Ursache der Hyperglykämie 

und ihrer akutten Komplikationen, die ins ketoazioditische oder hypersmolare 

diabetische Koma münden. Es werden die Änderungen des Innenmillieus eingeführt, 

die die Hyperglykämie verursachen , die Regelung von Homeostase und mögliche 

Komplikationen bei der Korrektion der Hyperglykämie. 

Im praktischen Teil werden durch Fragebogenmethode die Kenntnisse der 

Gesundheitsrettungsmenschen  und –schwestern in den Ausfahrtgruppen überprüft. 

Der Fragebogen stellte fest, ob die Rettungsmenschen selbst fähig sind, die adeqaute 

Vorkrankenhauspflege zu bieten, ob sie mögliche Risikos sund Komplikationen bei der 

falschen Intervention kennen. 

Es zeigte sich, dass die Rettungsmenschen bestimmte Kenntnisse haben, aber in der 

ersten Frage machten 70 % der Respondenten Fehler. Diese Rettunsleute sind 

überzeugt, dass es zwischen dem Hyperglykämiewert und dem klinischen Zustand des 

Patienten die gerade Proportion gibt, was an die Notwendigkeit der weiteren 

Ausbildung und der Wiederholung in dieser Problematik zeigt. 

Der Beitrag dieser Arbeit ist die Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse zum Begriff 

Hyperglykämie und damit die Minimalisierung der iatrogennischen Beschädigung des 

Patienten 
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Příloha č.1 

Zdroj vlastní 
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Příloha č. 2 

Hyperglykemie a její korekce v přednemocniční péči (PNP) 

Glykemie je objektivním diagnostickým markerem. 

Existuje přímá úměra mezi hodnotou glykemie a 

klinickým stavem pacienta? 

Povinná odpověď 

 Ano  Ne  Nevím 

Hyperglykemie je označení pro 

Povinná odpověď 

 sníženou koncentraci glukózy v krvi  zvýšenou koncentraci glukózy v 

krvi  onemocnění cukrovkou (DM)  Nevím 

Normoglykemie u zdravých jedinců je v rozmezí 

Povinná odpověď 

 2,5- 4,5 mmol/l  3,4 - 5,6 mmol/l  4,5 - 6,9 mmol/l  Nevím 

Vyjmenujte alespoň 3 příčiny hyperglykemie 

Povinná odpověď 

DM, dekompenzace DM, léky - kortikoidy, beta-blokátory, diuretika, závažné 

stavy - septický stav, pankreatitida, CMP, IM, popáleniny, horečnaté infekce... 

Napište alespoň 5 projevů hyperglykemie 

Povinná odpověď 

celková slabost, únava, malátnost, sucho v ústech, žízeň, polyurie 
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Které 3 příznaky u hyperglykemie nepozorujeme 

Povinná odpověď 

 Pocení  Hypertenze  Bolesti břicha  Bolesti hlavy  Neostré 

vidění  Třes 

Akutní komplikace hyperglykemie jsou 

Povinná odpověď 

Hyperglykemické ketoacidotické kóma nebo hyperosmolární diabetické kóma 

Diabetická ketoacidóza se převážně vyskytuje u 

Povinná odpověď 

 DM I.typu  DM II.typu  u obou typů DM  Nevím 

Přítomnost ketolátek zjistíme pouze laboratorním 

vyšetřením krve 

Povinná odpověď 

 Ano  Ne  Nevím 

Při ketoacidóze je poměrně typickým příznakem 

reflexní hluboké usilovné dýchání. Proč? 

Povinná odpověď 

Snaha organizmu o vyrovnání acidózy 

Hyperosmolární hyperglykemický stav charakterizuje 

(3) 

Povinná odpověď 
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 dehydratace  hromadění ketolátek  hypertenze 

 hypotenze  poruchy vědomí až koma hypervolemie 

Ph krve 

Povinná odpověď 

 7,3 + - 0,04  7,4 + - 0.04  7,5 + - 0,04  Nevím 

Renální práh pro glugózu 

Povinná odpověď 

 8 mmol/l  10 mmol/l  12 mmol/l  15 mmol/l  Nevím 

Terapii hyperglykemie v terénu provádíte 

Povinná odpověď 

 fyziologickým roztokem  jiným krystaloidním roztokem  koloidním 

roztokem  krátkodobým inzulínem s.c  krátkodobým inzulínem i.v 

 dlouhodobým inzulínem s.c  dlouhodobým inzulínem i.v 

 neprovádíme, pouze pacienta odvezeme  Jiná 

 

Mohou nastat komplikace při podání fyziologického 

roztoku? 

Povinná odpověď 

 Ano  Ne  Nevím  Jaké? 

 

Mohou nastat komplikace při podání inzulínu? 
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Povinná odpověď 

 Ano  Ne  Nevím  Jaké? 

 

Při hyperosmolárním stavu je nutno dbát na prevenci 

vzniku 

Povinná odpověď 

 edému rukou  edému nohou  edému mozku  edému plic 

 Nevím 

Znáte 4 zásady terapie hyperglykemické ketoacidózy? 

Povinná odpověď 

Rehydratace, prevence zvratů jedné acidobazické poruchy v opačnou, 

prevence iontových zvratů, prevence mozkového edému 

Která intervence může u pacienta s hyperglykemií 

vyvolat maligní poruchy srdečního rytmu? A proč? 

Povinná odpověď 

Podání inzulinu- hypokalemie 

Transport pacienta s hyperglykemií (bez traumatu a 

příznaků CMP) směřujete na oddělení 

Povinná odpověď 

Interní příjem, JIP (Urgentní příjem, Metabolická jednotka) 

Napište kraj ve kterém pracujete ( statistický údaj) 

Jste muž, žena? 
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Povinná odpověď 

 Muž  Žena 

Vaše zdravotnické vzdělání 

Povinná odpověď 

 Zdravotní sestra/bratr  Zdravotnický záchranář/ka  Zdravotni 

sestra/bratr + záchranář/ka  Zdravotnický asistent + záchranář/ka 

 Řidič/ka  Řidič/ka + záchranář/ka  jiné: 

zdravotn 

Délka Vaší praxe 

Povinná odpověď 

0 

Jak časté jsou Vaše výjezdy k pacientům s 

hyperglykemií? 

Povinná odpověď 

0 

Máte zájem o výsledky tohoto dotazníkového šetření? 

Povinná odpověď 

 Ano  Ne 

 

 


