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ÚVOD  
Tématem mnou předkládané absolventské práce je měření hladiny glykemie                   

v přednemocniční neodkladné péči. Práci jsem rozdělila do teoretické a praktické části. 

Cílem mé práce bude nalezení chyby, která nejvíce ovlivňuje výslednou hodnotu 

při ošetřovatelském procesu odběru kapilární krve určené k měření hladiny glykemie. 

Téma jsem si vybrala, protože tento ošetřovatelský proces ve své budoucí profesi 

budu vykonávat prakticky každý den a také z důvodu abych se v budoucnu těmto 

chybám vyvarovala. Svou prací chci ovlivnit způsob provádění toho procesu u svých 

budoucích kolegů a kolegyň. 

Teoretická část mé práce obsahuje informace o onemocnění Diabetes mellitus, 

patofyziologii tohoto onemocnění včetně faktů o hormonu inzulinu, klasifikace diabetu 

a jeho diagnostiku. V jedné z dalších kapitol nastiňuji základní informace, o terapii 

diabetu. Následně se teoretická část mé práce věnuje problematice diabetu a práci 

Zdravotnické záchranné služby v přednemocniční neodkladné péči. Kapitola hovoří       

o tom, s kterým komplikacemi se záchranáři setkávají nejčastěji jmenovitě                       

s hypoglykemií. Nedílnou součástí této kapitoly jsou informace zabývající                       

se patofyziologií a léčbou hypoglykemie v přednemocniční neodkladné péči. Další část 

mé absolventské práce se zmiňuje o ošetřovatelském procesu odběru kapilární krve      

a měření hladiny glykemie. Je zde uvedeno, jak se tento ošetřovatelský proces provádí 

lege artis, jak se provádí na standardním oddělení v nemocnici a jak v podmínkách 

zdravotnické záchranné služby. Dále uvádím pomůcky, které se standardně používají 

k provádění tohoto výkonu. Práce v neposlední řadě obsahuje fakta o tom, jaké jsou 

nejčastější chyby při samotném odběru a měření.  

Praktická část je založena na provedení série pokusných měření na několika 

vybraných dobrovolnících. Měření byla provedena u dvanácti dobrovolníků, 

rozdělených do dvou skupin. Při všech měření byl použit roztok 10% glukózy. Měření    

u jedné skupiny proběhla za podmínky informovanosti o tom, kde se znečištění 

roztokem nachází, tedy zda je 10% glukóza nanesena na pravé nebo na levé ruce 

přičemž odběratel roztok na testované pole nanášel sám. U skupiny druhé, byla měření 

prováděna tzv. na slepo, což znamená, že odběrateli nebylo sděleno, na které ruce      

se znečištění roztokem 10% glukózy nachází. Měření a odběr vzorku kapilární krve poté 

byla provedena buď dle předepsaného standardu, nebo s vynecháním některého 
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z kroků předepsaného standardu a to proto, aby byl co nejvíce napodoben odběr 

v podmínkách zdravotnické záchranné služby, kde k tomuto milníku dochází téměř       

u každého měření glykémie, pakliže se vzorek krve odebírá z prstu pacienta. Výsledné 

hodnoty byly jednotlivě zapisovány a poté hodnoceny. Hodnotit se na výsledcích 

zvláště jejich hodnotový rozdíl. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem práce je popsat nejčastější chyby ovlivňující výsledky měření hladiny 

glykemie v přednemocniční neodkladné péči. 

 

1.2 Dílčí cíl 

Dílčím cílem mé práce je provedení série pokusných odběrů kapilární krve 

k zjištění hodnot hladiny glykemie a zjištění, zda předchozí znečištění kůže roztokem 

10% glukózy nebo desinfekcí může ovlivnit výsledky měření. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus je charakterizován trvale zvýšenou hladinou glukózy v krvi, 

která je způsobena nedostatečným množstvím či neúčinností inzulinu.  

 

2.1.1 Patofyziologie diabetu 

 

2.1.1.1 Anatomie a funkce slinivky břišní 

Důležitým orgánem v lidském těle je slinivka břišní neboli pankreas. Tradičně     

se rozděluje na exokrinní a endokrinní část ačkoli mezi oběma těmito částmi jsou 

prokázány jen velmi malé funkční vztahy, které i přes veškeré moderní výzkumy nejsou 

zcela objasněny.  

Slinivka břišní vzniká během vývoje plodu v děloze a vyvíjí se z dorzálního              

a ventrálního pupenu vycházejícího z entodermu střeva. Z dorzální části se vyvíjí ocas, 

tělo a část hlavy pankreatu, naproti tomu je ventrální pupen základem pro zbytek hlavy 

pankreatu. Obě části se spojí asi v 7. týdnu intrauterinního vývoje. Endokrinní buňky    

se diferencují z buněk terminálních vývodů exokrinní části ve 3. měsíci těhotenství        

a dále se obě části vyvíjejí již samostatně. Jde o poměrně malý nepárový orgán,       

který dosahuje velikostí můžeme přirovnat k lidské dlani (okolo 25 cm). [4] 

Tento orgán váží asi 75 g a má několik částí, hlavu (caput), tělo (corpus) a ocas 

(cauda) viz. obrázek 1. Je uložena pod brániční klenbou mezi žaludkem a velkými 

břišními cévami. Má společný vývod se žlučníkem, který ústí do dvanáctníku       

(začátek tenkého střeva), kde se dostává natrávená potrava ze žaludku do tenkého 

střeva. Zde se projevuje jedna z důležitých funkcí slinivky, a to schopnost trávení 

potravy a její přeměna v důležité, pro tělo nezbytné živiny (štěpení tuků, složitých 

sacharidů a bílkovin). Tyto procesy jsou umožněny díky produkci trávících enzymů 

trypsinu, lipázy a amylázy. [16] 
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Endokrinní část popsal Paul Langerhans v r. 1869 jako ostrůvky složené z několika 

buněčných typů. Asi o 20 let později prozkoumali a doložili funkci této části svou 

experimentální prací Josef von Mehring a Oskar Minkowský. 

V průběhu 20. století se prokázala vědeckým výzkumem heterogenita 

jednotlivých buněk v ostrůvcích a postupně byly objeveny hormony slinivky břišní jako 

bioaktivní produkty těchto buněk. [4] 

Slinivka břišní, je orgán, který je zároveň důležitou žlázou s vnitřní sekrecí. 

Produkuje hormon inzulin, a další jako je glukagon a somatostatin.  

Inzulin produkovaný slinivkou břišní je pro lidský život nepostradatelným 

hormonem, jelikož napomáhá snižování hladin sacharidů v krvi. Jeho nedostatek nebo 

nadbytek může způsobovat závažné, život ohrožující stavy jako jsou hypoglykemie        

a hyperglykemie, koma při těchto stavech, ale i smrt pacienta. 

Veškeré hormony produkované díky endokrinní části a funkci slinivky břišní jsou 

vyprodukovávány za správného fungování Langerhansových ostrůvků. 

   

2.1.1.2 Langerhansovy ostrůvky 

Langerhansovy ostrůvky (insulae Langerhansi) představují buněčné shluky,      

které se nacházejí v zadní části (ocasu) slinivky břišní. Jejich počet se uvádí kolem 

jednoho milionu a jsou velké až 0,6 mm. Jednotlivé ostrůvky se skládají z trámců 

buněk, které jsou bohatě prostoupeny krevními vlásečnicemi. Tyto cévy přivádějí 

téměř  10-20 % pankreatického přítoku krve do ostrůvků. [4] Ostrůvky obsahují různé 

typy buněk, přičemž každý z těchto typů produkuje jiný hormon a má jinou funkci. 

V ostrůvcích se nalézají buňky A, B, D, PP a E. viz. obrázek 2. 

A-buňky, které jsou odlišné od B-buněk, produkují hormon glukagon, který byl 

objeven v r. 1962 jako hlavní produkt těchto buněk. A-buňky se v ostrůvcích vyskytují 

na periferii a to hlavně na ocasu, těle a části hlavy. 

B-buňky se nalézají v jádrech ostrůvků a hlavním produktem je hormon inzulin. 

Jeho přítomnost byla poprvé zjištěna v r. 1938. 

Další buňky Langerhansových ostrůvků produkují hormony somatostatin         

(D-buňky) a pankreatický polypeptid (PP-buňky). [4] 
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2.1.1.3 Inzulin 

B-buňky, které se nacházejí v Langerhansových ostrůvcích, produkují hormon 

inzulin – nízkomolekulární protein. Inzulinovou sekreci podporují sekretagoga jako jsou 

acetylcholin a volné mastné kyseliny (triacylgycerol), ovšem nejreaktivnějším 

podnětem pro vyplavení inzulinu je glukóza. Inzulin reguluje přeměnu glycidů 

(sacharidů) a jejich využití v celém organismu.  

Inzulin usnadňuje přechod sacharidu z krve do tkání a buněk, které je následně 

mohou využít jako zdroj energie. Při jeho nedostatku nemohou být sacharidy, přijaté 

potravou i v těle vytvořené, kterých je v krvi dostatek, využity a jsou vylučovány močí.       

Tomuto onemocnění se říká úplavice močová neboli Diabetes mellitus (cukrovka),      

při kterém se v krvi nemocného vyskytuje abnormálně vysoká hladina sacharidu.  

Pokud se dodá chybějící hormon inzulin do krve, porucha se odstraní nebo alespoň 

zmírní.  

Hormon inzulin je nezbytný pro vstup glukózy do buněk a její energetické 

využití. Nejvíce se hladina glukózy v krvi zvyšuje po jídle.  Pakliže je glukózy v krvi příliš, 

inzulin podporuje její ukládání ve formě glykogenu v játrech a svalech a triacylglycerolu 

v tukové tkáni. Při nedostatku inzulinu tělo není schopno využít glukózu, hromadící     

se v krvi a přechází procesem nazvaným difuze do moči. [3] 

Inzulin, jako lék se původně získával z vepřových nebo hovězích slinivek            

za pomoci extrakce. Dnes se produkuje spíše použitím bakteriální kultury (E. Coli), nebo 

kvasinkové kultury, do nichž je vnesen gen pro lidský inzulin. Tyto inzuliny jsou 

označovány jako humánní neboli lidské. Chromatograficky přečištěné inzuliny              

se označují jako PUR inzuliny a čištěné bez kontaminujících příměsí se označují jako 

monokomponentní inzuliny. U nás se výhradně používá inzulin humánní. 

Samotná farmakodynamika inzulinu je taková, že inzulin jako hlavní hormon 

regulující látkovou výměnu zejména v játrech, tukové tkáni a svalech, umožňuje tvorbu 

zdrojů energie vychytáváním a skladováním glukózy, aminokyselin a tuků přijatých 

potravou. V játrech inzulin zvyšuje přeměnu glykogenu a utilizaci glukózy, zatímco 

snižuje glukoneogenezi a glykogenolýzu. Ve svalu tak zvyšuje zásobu glykogenu nejen 

transportem glukózy do buněk ale i zvýšením tvorby glykogenu. 
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Inzulin v roli metabolismu tuků zabraňuje mobilizaci odbourávání mastných 

kyselin (prevence tvorby ketonových látek), které jsou uloženy v tukové tkáni                 

a podporuje tak jejich tvorbu. 

Při metabolizaci bílkovin inzulin zvyšuje proteosyntézu a transport aminokyselin 

do svalových buněk. Během ostatních procesů usnadňuje vstup draslíku do buněk. 

Inzulin působí prostřednictvím inzulinových receptorů.  

 

2.2 KLASIFIKACE DIABETU 

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje diabetes na dva základní 

typy a to diabetes I. typu, při kterém dochází k destrukci B-buněk a může být nazván 

také jako inzulin-dependentní diabetes mellitus (IDDM).  

Druhým typem je diabetes II. typu obvykle nazývaný jako non-inzulin-

dependentní diabetes mellitus (NIDDM), který může být způsoben rezistencí 

organismu k inzulinu nebo nedostatečnou tvorbou inzulinu. [3] 

2.2.1 Příčiny vzniku diabetu 

Mezi další příčiny diabetu patří onemocnění pankreatu (např. chronická 

pankreatitida) endokrinní onemocnění, např. akromegalie, podávání léku, například 

steroidů, thiazidových diuretik, genetický syndrom těhotenství (gestační diabetes). 

2.2.2 Diabetes mellitus 1. typu  
Dříve se nazýval inzulin dependentní diabetes mellitus (IDDM) 

Pacient je závislý na inzulinu, bez kterého by zemřel (méně než 25 % diabetiků 

je inzulin-dependentních). 

Diabetes 1. typu je autoimunitní porucha, jejíž příčinou je zánět inzulinitida.      

B-buňky v pankreatu jsou napadány protilátkami a nakonec zcela zničeny. 

Někteří jedinci mají genetickou predispozici k tomuto onemocnění,                    

ale k propuknutí nemoci jsou potřebné další spouštěcí faktory. Jedním z nich může být 

virus. 
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Nejčastější nástup nemoci je mezi 11. - 12. rokem, ačkoli se může objevit 

v kterémkoli věku během života (LADA – latent autoimmune diabetes of adults). 

V pozdějším věku je jeho manifestace postupná a může zpočátku imponovat jako 

diabetes 2. typu. [3] 

2.2.2.1 Klinické příznaky 

Klinické příznaky diabetu 1. typu jsou polyurie (nadměrné močení), žízeň, 

polydipsie (nadměrné pití), hubnutí, ztráta energie.  

Jelikož se koncentrace glukózy v extracelulární tekutině zvyšuje, stoupá i její 

osmolalita, což vede k nadměrnému močení (polyurie). Polyurie  vede ke ztrátě 

extracelulární tekutiny a to se projevuje dehydratací (snížení kožního turgoru, pocit 

sucha v ústech), snižováním krevního tlaku až hypotenzí a může to vést až k rozvoji 

hypovolemického šokového stavu.  

Dalším klinickým projevem bývá acidóza s hlubokým Kussmaulovým dýcháním. 

Při těžké dekompenzaci se vyvine ve vzácnějších případech kóma, častěji však pacient 

bývá somnolentní nebo stuporický. 

2.2.2.2 Perorální antidiabetika 

Hlavním cílem terapeutických postupů u diabetu 2. typu je především 

normalizace a tudíž i zvýšení citlivosti tkání a orgánů vůči inzulinu. Takříkajíc 

nejúčinnější je redukční dieta a snížení tělesné hmotnosti pacienta což vede ke zvýšení 

inzulinových receptorů a normalizace metabolismu. Doporučuje se tedy fyzická 

činnost, aby se na periferii stimulovala utilizace glukózy. Jestliže však tyto dvě 

jednoduché metody nestačí k normalizaci metabolismu, nebo selžou, přichází na řadu 

medikamentózní léčba. 

Při selhání výše zmíněných metod, lze se začít užíváním s perorálním 

antidiabetikem a to buď derivátem sulfonylmočoviny, nebo biguanidem metforminem. 

Pakliže léčba za pomocí jedné z těchto látek selže, přejde se k látce druhé.              

Může však nastat situace, kdy nezabírá ani jeden z těchto prostředků, pak se musí 

přejít na léčbu inzulinem.[11] 
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2.2.2.3 Farmakokinetika perorálních antidiabetik 

Při výběru vhodného sulfonylmočovinového derivátu je nutné vzít v úvahu 

rozdílnost farmakokinetických vlastností různých přípravků. 

Lék tolbutamid jako takový je slabě účinný, proto je nutní dávat pozor               

na dávkování a podávat ho v přiměřeně velkých dávkách. Jelikož se tento lék 

v organismu nekumuluje tak se málokdy může vyvinout těžký hypoglykemický šok. 

Oproti tolbutamidu, látka glibenklamid má mnohonásobně silnější účinek. 

Jedná se zároveň o nejhůře ředitelnou látku, která při absolutním nebo jen relativním 

předávkování vyvíjí těžký hypoglykemický šok. Terapeutická šíře léto látky je mnohem 

menší než u tolbutamidu. [12] 

2.2.2.4 Nežádoucí účinky perorálních antidiabetik 

U tolbutamidu jsou k dispozici výsledky studie provedené na vysokém počtu 

pacientů, přičemž četnost výskytu nežádoucích účinků byla přibližně 3 %.                

Z výše uvedené hodnoty musela být terapie tolbutamidem u 1,5 % ukončena.            

Viz. tabulka 1. 

Nejčastěji vyskytnutým nežádoucím účinkem (1-1,5 %) byly kožní projevy           

a nežádoucí účinky na trávicím ústrojí. Z klinického hlediska byli závažnější 

hematologické změny u 0,2 % pacientů. 

U glibenklamidu byla četnost nespecifických nežádoucích účinků o něco nižší, 

asi 1,5 %. Látky glibornurid a glysoxepid vyvolávají hypoglykémii méně často,          

avšak i u nich jsou popsány případy hypoglykemického šoku. Ostatní nežádoucí účinky 

se u těchto dvou látek popisují stejně často jako u jiných derivátů sulfonylmočoviny. 

[11] 

2.2.2.5 Glukózová terapie a dávkování 

Glukóza, stejně jako každý jiný lék se musí podávat v jiných dávkách 

dospělým pacientům a v jiných dávkách pacientům dětským a v neposlední řadě se  
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musí lišit i dávka pro novorozence. Dávka pro dospělého pacienta = 1 kostka cukru       

= 7 g, 20-60 ml 40 % G = 8—24 g glukózy. Naproti tomu pro dítě = 0,5g / kg = 12 ml 40 

% G / 10 kg tělesné hmotnosti dítěte. Dávka pro novorozence = 0,2g / kg = 2 g / 10 kg = 

5 ml 40 % G / 10 kg tělesné hmotnosti. [1] 

Stejně jako u glukózy se liší dávkování i u glukagonu. U dospělých = 1-2 mg,      

do 20 kg tělesné hmotnosti 0,5 mg, 20 – 50 kg tělesné hmotnosti 1 mg intravenózně, 

intramuskulárně, subkutánně. Po probrání postiženého z bezvědomí do stavu vědomí 

počkat, dokud postižený nezačne jíst, nebo ho ponecháme v domácí péči v přítomnosti 

řádně poučeného dospělého člena rodiny. Přetrvávají-li však neurologické symptomy, 

dopravujeme pacienta do zdravotnického zařízení. Příznaky nekomplikované 

hypoglykemie odeznívají často do 5-10 minut. [1] 

Musí se však dávat pozor na správné rozpoznání různých druhů bezvědomí,     

při opilosti a při krvácení do mozku se postižený spontánně neprobere, při kolapsu, 

epilepsii a při křečových stavech z teploty u dětí se stav spontánně zlepší    i bez léčby 

v následujících 3-5 minutách. 

2.2.2.6 Léčba inzulinem 

Podávání inzulinu injekcí se snaží co nejvíce napodobit normální tvorbu              

a uvolňování inzulinu v pankreatu. Inzulin nelze podávat ústy, protože ho inaktivují 

enzymy trávicího ústrojí. Obvykle se podává subkutánně a místo vpichu                         

se systematicky mění. Nejčastěji pacienti používají stehna a břišní stěnu. Někteří 

využívají i horní část paží a hýždě. 

Někteří pacienti si musí aplikovat injekci čtyřikrát denně. Nové, velmi tenké 

inzulinové jehly činí aplikaci téměř bezbolestnou. [3] 

Mezi základní druhy inzulinových přípravků dle nástupu účinku a době jeho 

trvání lze zařadit krátkodobě působící inzuliny. Jsou to komplexy krystalického inzulinu 

se zinkem (jsou rozpustné ve vodě) v čirých roztocích s neutrálním pH. Doba nástupu   

a účinku nejvíce připomíná vlastnosti přirozeného inzulinu. Jako jediné mohou být tyto 
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látky podávány intravenózně při zvládání urgentních stavů jako je diabetické 

hyperglykemické kóma s ketoacidózou.  

Dále lze zařadit středně dlouhodobě (intermediárně) působící inzuliny,             

což jsou suspenze inzulinu v amorfní podobě, určené pouze k subkutánnímu podání.                 

Do skupiny s prodlouženým účinkem řadíme např. protaminzink-inzulin (NPH),       

které jsou známy ve formě sterilní neutrální suspenze. 

2.2.3 Diabetes mellitus 2. typu 

Dříve se pro něj používal název non-inzulin-dependentní diabetes mellitus 

(NIDDM). Příčinou je buď nedostatečná tvorba inzulinu, nebo neschopnost těla inzulin 

adekvátně využít (rezistence na inzulin). Pacienti nejsou životně závislí na inzulinu. 

Mohou dostávat inzulin, aby jim pomáhal upravit diabetes, ale mohou bez něj žít.     

Jde  o jinou formu cukrovky a obvykle se nevyskytuje u mladých osob.  

Příznaky se rozvíjejí mnohem pomaleji a pacienti jsou někdy zjištěni při rutinní 

kontrole moči. Mohou mít onemocnění už několik let, ale nevědět o něm. Přesto         

je důležité tento stav léčit, protože může dojít ke komplikacím, především 

k onemocnění srdce.  

Výskyt stoupá s věkem a vzhledem k tomu, že lidé nyní žijí déle, je nemoc 

častější. Porucha také souvisí s obezitou a rodinnými dispozicemi, ale přesná příčina 

není známa. Někdy stačí pouze dodržování diety, někteří pacienti užívají perorální 

hypoglykemika. [3] 

Klinický obraz diabetu 2. typu je určen mírou vyjádření dvou základních 

patogenetických mechanismů a to inzulinové rezistence (základní porucha) a poruchy 

sekrece inzulinu B-buňkami.  

Jednou z příčin je dysfunkce β-buněk slinivky břišní v důsledku přetrvávající 

hyperglykemie (glukotoxicita) a zvýšená hladina volných mastných kyselin 

(lipotoxicita). Za normálních fyziologických podmínek se inzulinová sekrece spouští     

do 2 minut od požití potravy a přestává až po zhruba 10 -15 minutách nebo dokud není 

obnovena hladina normální hodnoty glykemie (normoglykemie). U diabetu 2. typu,      
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β-buňky odpovídají na glukózovou stimulaci neadekvátně a to z důvodu, že část buněk  

se ztratí, zbylé jsou dysfunkční a zásobní granula určená pro inzulin jsou zcela 

vyprázdněna. 

2.2.3.1 Dieta při diabetu 

Pacient s diabetem by měl být dispenzarizován a léčen  diabetologem. 

Navzdory obecným představám je diabetická strava taková, že ji může jíst celá rodina. 

Je to strava racionální. 

Energetická hodnota stravy by měla uspokojit pacientovu denní potřebu 

energie, částečně závisí na věku, pohlaví a úrovni aktivity, dále by měla obsahovat 

tuky, tím je myšleno tuky nasycené a živočišné, poskytnout přibližně 50 % kalorií          

ve formě sacharidů s cílem zvýšit složité sacharidy ve stravě (nacházejí se v takových 

jídlech, jako jsou těstoviny, brambory a chléb) a snížit rychle se metabolizující 

sacharidy jako je sacharóza, obsahovat alespoň pět porcí ovoce a zeleniny denně.[3] 

2.2.4 Diabetes v přednemocniční neodkladné péči 

V prostředí přednemocniční neodkladné péče se záchranáři s diabetem 

setkávají poměrně často. Nejčastějším akutním stavem je hypoglykemie, ale i méně 

častá hyperglykemie. Hypoglykemie má různou škálou příznaků, mezi nejčastější 

řadíme poruchy vědomí až bezvědomí, dále se tomuto tématu bude věnován prostor 

v následujících částech absolventské práce. 
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2.3 AKUTNÍ FORMY DIABETU V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI  

2.3.1 Hypoglykemie  

Hypoglykemie je stav, při kterém se v krvi nachází nízká hladina glukózy        

(pod 3,3 mmol/l ) a velmi rychle se rozvíjejí poruchy vědomí až stav bezvědomí. 

2.3.1.1 Patofyziologie hypoglykemie 

Udržování plasmatické koncentrace glukózy v úzkém rozmezí, je zajišťováno 

systémem hormonů a humorálních působků, které mají regulační, resp. modulační vliv. 

Fylogenetický vývoj podmínil, že účinky inzulinu jako jediného hypoglykemizujícího 

hormonu regulačně vyrovnává komplex několika hormonů, jejichž působení má jistou 

hierarchii. [4] 

Základní čtyři hormony, tj. glukagon, adrenalin, růstový hormon a kortisol 

zaujímají v kontraregulaci určité nezaměnitelné postavení. 

Hypoglykemie pak vzniká na základě relativní nebo absolutní převahy inzulinu, 

jehož účinek tudíž není dostatečně vyrovnán kontraregulačními mechanizmy. Porušená 

rovnováha může tedy nastat buď při endogenně nebo exogenně podmíněné převaze 

inzulinu nebo při selhání kontraregulačních hormonů. 

2.3.1.2 Syndrom nepoznané hypoglykemie 

U diabetiků léčených inzulinem, u nichž se často vyskytují stavy hypoglykemie,          

byl popsán syndrom charakterizovaný tím, že pacient si neuvědomuje hypoglykemii, 

resp. není schopen ji rozpoznat, tento stav se nazývá syndrom nepoznané 

hypoglykemie.  

Odborná literatura uvádí, že postižený jedinec nemá při rozvoji hypoglykemie 

varovné příznaky, které by jej upozornily a umožnily mu tak zamezit dalšímu rozvoji 

tohoto stavu, například požitím jídla či tekutin, kterými by zamezil dalšímu poklesu 

hladiny glykemie.  

Nerozpoznaná hypoglykemie je způsobena porušenou odpovědí sympatického 

nervstva a nadledvin na klesající glykemii. K tomu aby došlo ke vzestupu plasmatické 
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koncentrace adrenalinu, je nutný větší pokles glykemie. Tento syndrom vznikl 

v důsledku proběhlé hypoglykemie, která způsobí somatickou toleranci organismu 

k následné hypoglykemii. [4] 

2.3.1.3 Fyziologická regulace a metabolismus glukózy 

Plazmatická koncentrace glukózy se udržuje v krvi v relativně nízkých 

hodnotách, avšak tyto hodnoty bývají podmiňovány dynamickou rovnováhou mezi 

přísunem glukózy a jejím následným odsunem, neboli metabolickou clearancí.          

Tato vnitřní rovnováha tak zajišťuje stálou dodávku glukózy jakožto energetického 

substrátu do buněk centrální nervové soustavy a dalších orgánů. Nastane-li nepoměr 

mezi tvorbou a odsunem glukózy, dostavuje se stav hyperglykémie nebo naopak 

hypoglykémie. Příčinou jsou tedy všechny procesy a jejich regulační mechanismy, které 

ovlivňují homeostázu glukózy.[4] viz obrázek 7. 

Hlavní orgány, které se zaručují za kontrolu glykémie, jsou játra a kosterní 

svalstvo. Glukóza se vnitřně vytváří dvěma možnými procesy – glykogenolýzou nebo 

glukoneogenezí. Oba dva tyto procesy probíhají v játrech, oproti tomu glykogen           

se ve svalstvu chrání poměrně dlouho dobu pro vlastní aktivitu svalů.  

Hlavní substráty pro syntézu glukózy jsou pyruvát, laktát, glycerol a glukogenní 

aminokyseliny. Funkci glukózy jako zdroje energie mohou přebírat jiné látky,                  

a to především neesterifikované mastné kyseliny, při delším lačnění ketolátky. 

Glukóza je základním sacharidem, který organismus využívá především jako 

rychle využitelný energetický substrát (např. pro mozek, retinu, ledviny nebo 

erytrocyty).  

Glukózová koncentrace v krvi se udržuje za fyziologických podmínek v relativně 

úzkém rozpětí hodnot 4 – 7 mmol / l a to bez ohledu na to, jestli se perorální příjem 

sacharidů zvyšuje nebo jestli je organismus vystavěn dlouhodobějšímu hladovění. 

Hladinu glukózy udržuje rovnováha mezi inzulinem a kontraregulačními hormony.  
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2.3.1.4 Zvýšený glykemický práh 

Každý pacient s různě definovaným stupněm poruchy metabolismu glukózy,  

má svou specificky určitou výši glykemického prahu, který je při překročení spojován           

s příznaky hypoglykémie. U trvale špatně kompenzovaného diabetika není zapotřebí 

výrazný pokles hladiny glykemie, aby se dostavily příznaky (nízký glykemický práh).  

Oproti tomu diabetici, kteří jsou kompenzováni dobře, často tolerují i výrazné 

hypoglykémie bez jakýchkoliv příznaků (vysoký glykemický práh). 

U těchto pacientů pak musí hladina glykémie dosáhnout téměř kriticky nízkých 

hodnot, aby se vyvolaly příznaky hypoglykémie.  

Je tedy zřejmé, že glykemický práh je dynamickou veličinou, která se mění       

dle aktuální kompenzace diabetika, kdežto u zdravého jedince je glykemický práh 

relativně stále stejný.  

Zatím se však nepřišlo na to, zda a jakým způsobem, přispívá vyšší glykemický 

práh k častějšímu výskytu iatrogenně podmíněných hypoglykémií 

2.3.1.5 Klinický obraz hypoglykemie 

U zdravých osob je koncentrace glukózy v krvi nalačno v úzkém rozmezí od 3,8 

do 5,6 mmol/l. Hypoglykemii lze chápat dvojím způsobem. Jednak jako biochemickou 

hodnotu, která je nižší než dolní hranice normálního rozpětí stanovená na základě 

statistického zpracování hodnot zdravé populace, za níž se obvykle považuje hodnota 

3,4-3,8 mmol/l a jednak se hodnotí podle přítomných klinických příznaků.  

Glykemie, jejichž naměřené hodnoty jsou nižší než 2,8 mmol/l bývají 

doprovázeny rozmanitou symptomatologií (vždy záleží na daném jedinci),                       

a proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost a to nejen u diabetiků. [4] 

Rozvoj hypoglykemických příznaků závisí na více faktorech, k nimž patří rychlost 

poklesu glykemie, dále aktuální dosažená hladina glykemie a citlivost daného jedince 

na hypoglykemii. 
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Pokles glykemie pod 2,8 mmol/l vede ke snížení dodávky glukózy do nervových 

buněk, které tím ztrácejí rychle dostupný energetický substrát.                              

Objevují se neuroglykopenické příznaky Viz. tab. 2. Jedinec není schopen se soustředit,              

má rozmazané nebo dvojité vidění, cítí se unaveně, cítí bolesti hlavy, mohou se objevit 

poruchy řeči (rozmazaná či nesrozumitelná řeč), a dále se různě kvantitativně 

stupňující poruchy vědomí vedoucí od somnolence přes sopor až po kóma. [4] 

Vedle zmíněných příznaků mohou při hypoglykemii vzniknout následkem 

neuroglykopenie také křečové stavy, které mohou pacienta přivést na neurologii 

s podezřením na epilepsii.  

Toto se může stát při neznalosti základní diagnózy a tím pádem může být 

diabetik považován za epileptika a může tak dojít k prodlení v podání glukózy.  

K hypoglykemii nedochází u diabetika, který je léčen pouze dietou, ale může     

se objevit, když pacient s diabetem 2. typu užívá perorální hypoglykemika               

(např. tolbutamid nebo glyklazid). Nejčastější je u pacientů, kteří dostávají inzulin. 

Největším rizikem při hypoglykemii je to, že samotná hypoglykemie                     

je pro neurony CNS jen trochu méně nebezpečná než dušení a to z důvodu, že glukóza 

je jediný energetický substrát pro mozkové buňky. Hypoglykemie (i podezření na ni)     

je vždy urgentním stavem. Nejvyskytovanějšími příčinami vzniku hypoglykemie           

jsou aplikace příliš velké dávky inzulinu (buď náhodně, nebo záměrně), vynechání nebo 

opoždění jídla, nadměrná fyzická aktivita bez předchozího snížení dávky inzulinu           

a požití alkoholu. 

Mezi klinické příznaky subjektivní patří bledost, třes, pocení, pocit závrati, 

rozmazané vidění, tachykardie, zvyšující se zmatenost – někdy agresivita a nesouvislá 

řeč.[3] 

Může nastat situace, že postižený dříve než o těchto příznacích něco řekne, 

upadá do bezvědomí. Pomůže anamnéza od svědka nebo rodinného příslušníka. 
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V anamnéze hypoglykemie bývá nechuť k jídlu, dlouhý odstup mezi podáním 

inzulinu a jídlem, zvýšená nebo neobvyklá tělesná námaha, užití léků s vazbou              

na bílkoviny plazmy, které vytěsní inzulin (nesteroidní analgetika, salicyláty, 

antibiotika), nebo jen obyčejná nedisciplinovanost.[1] 

Mezi objektivní příznaky řadíme bezvědomí, kterému může předcházet 

kvalitativní porucha vědomí, někdy těžce odlišitelná od opilosti, dezorientace, agrese 

až psychické příznaky. 

Bledost, pocení, tachykardie jsou klasickými příznaky, ale nevyskytují                  

se pravidelně a společně.  

Užívané léky jako jsou kardiotonika, antiarytmika, především betablokátory 

brání tachykardii, vasodilatačně působící léky (blokátory kalciových kanálů, 

antihypertenziva, nitráty) umějí maskovat bledost.[1] 

Hodnota glykémie není vždy podstatná při rozhodování o léčbě. Klinické 

příznaky hypoglykemie mohou být i při normálních hodnotách naměřené glykemie, 

pokud hyperglykemické hodnoty náhle klesly. O vzniku bezvědomí rozhoduje dynamika 

změn, ne absolutní hodnota glykémie.  

2.3.1.6 Vliv hypoglykemie na srdce 

Hypoglykemie také ovlivňuje a podmiňuje elektrofyziologické změny srdeční 

svaloviny (myokardu), které se většinou projevují na elektrokardiogramu (EKG)          

jako prodloužené QT intervaly. Takovéto abnormality mohou zvyšovat riziko vzniku 

maligních (život ohrožujících) arytmií a náhlé smrti. 

Patofyziologicky se na změnách QT intervalu podílí hlavně kombinace 

hypokalémie při hypoglykémii a sympatoadrenální aktivace se vzestupem hladiny 

katecholaminů. 

Proto je velice důležité řešit hypoglykemické příhody u diabetiků s ischemickou 

chorobou srdeční (ICHS), jejíž průběh se může kdykoli rapidně zhoršit díky působení 

zmíněným elektrofyziologickým změnám.[4] 
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2.3.1.7 Terapie hypoglykemie 

Léčba hypoglykemií vždy závisí na stupni a tedy i na závažnosti příhody. 

První pomoc lze zajistit i bez odborných pomůcek a to tak, že je nutno zjistit 

přítomnost dýchání, pulzu a stav vědomí. Podat co nejdříve potravinu obsahující cukr 

(sirup, kostku cukru, čokoládu), pokud je postižený při vědomí.  

Pakliže je pacient v bezvědomí je možné vložit dvě kostky cukru mezi zuby         

a tvář. Při fungujícím dýchání uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. 

Přivolat odbornou pomoc a sledovat přítomnost dýchání a pulzu až do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby.[1] 

Odbornou zdravotnickou pomoc zajišťuje posádka záchranné služby přivolaná 

na místo události. 

Vzhledem, k nebezpečí vyplývajícímu z hypoglykémie pro neurony a CNS            

je třeba každé bezvědomí, při němž není možné diferenciální diagnostiky a není 

přítomna úrazová anamnéza, považovat za hypoglykemii a je potřeba co nejdříve 

podat intravenózně roztok koncentrované glukózy. A to i v případě, že by byl špatný 

předpoklad a pacient by se nacházel v hyperglykemii, zvýší se glykémie podáním 

roztoku glukózy o 3-4 mmol/l, což nelze považovat za poškození.[1] 

V takovém případě je nutno postupovat následovně: zajištění žilního vstupu 

periferním žilním katetrem. Podat i. v. 20-60 ml 40% glukózy při hypoglykémii i bez 

přesné diferenciální diagnózy, v tomto případě můžeme hovořit o život zachraňujícím 

výkonu. Alternativou glukózy je hormon glukagon. Výhodou glukagonu je možnost 

intramuskulárního podání, především v případech kdy nelze zajistit žilní vstup. Jde však 

o relativně drahý lék a není součástí běžné výbavy posádek Zdravotnické záchranné 

služby, ve smyslu legislativních norem. Někteří diabetičtí pacienti ho však mohou mít u 

sebe na předpis diabetologa. 
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2.3.2 Hyperglykemie 

U pacientů s diabetem mellitus může vzniknout hyperosmolární neketogenní 

nebo ketoacidotické kóma v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku 

inzulinu. 

Příčinou hyperglykemického stavu může být selhání přeměny inzulinu           

nebo jeho nedostatečná substituce v součinnosti s infekcí, úrazem, srdečním 

onemocněním, těhotenstvím, gastroenteritidou nebo jiným onemocněním. 

Rizikem může být porucha intermediárního metabolismu, elektrolytového, 

vodního a acidobazického stavu organismu, selhání ledvin, edém mozku, nedostatek 

sodíku (Na), nedostatek vápníku (Ca), metabolická acidóza. [1] 

Hyperglykémie má odlišné příznaky než hypoglykémie. Tyto příznaky se vyvíjejí 

v průběhu několika dní až týdnu.  

Subjektivními příznaky mohou být poruchy vidění, slabost, malátnost, 

nevolnosti, žízeň, časté močení, potíže s trávením. 

Objektivně lze na pacientovi pozorovat příznaky jako acetonový zápach z úst, 

zčervenání tváří, suchost sliznic a celkové příznaky dehydratace, somnolence, 

hyperventilace, tachypnoe, tachykardie, hypotenze, při vyšetření kapilární krve 

glukometrem hyperglykémie. 

Odbornou zdravotnickou pomocí při stavu hyperglykemie myslíme, základní       

a následně celkové vyšetření, zajištění vstupu do periferního žilního řečiště.               

Dále do tohoto postupu řadíme odběr kapilární krve ke stanovení hladiny glykemie. 

Podáním krystaloidního roztoku, např. 0,9% NaCl nebo Ringerův roztok® i. v. v dávce   

až 30 ml/kg. Prvních 500 ml v průběhu 10-15 minut, dalších 1000 ml za 30 minut. 

Podání inzulinu není v první fázi důležité, protože dehydratace ohrožuje pacienta více 

než hyperglykémie a v terénu většinou není k dispozici krátce účinkující inzulin 

(skladování v lednici). Posledním krokem je transport pacienta do zdravotnického 

zařízení k hospitalizaci. Při transportu je velice důležité sledovat stav vědomí, 



24 
  

fyziologických funkcí a pokud má pacient/klient zavedený permanentní močový katetr, 

tak i diurézu. [1] 

2.4 OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP ODBĚR KRVE KE STANOVENÍ GLYKÉMIE 

 

2.4.1 Měření glykémie 

Měření hladiny glykemie v krvi slouží k zjištění množství glukózy v krvi a lze jej 

provádět několika způsoby. 

Zjišťování hladiny glykemie se využívá téměř u všech pacientů, především          

u pacientů s diabetem. Tímto způsobem lze kontrolovat hodnoty glykémie a lze tak 

předcházet akutním stavům jako je hypoglykémie nebo hyperglykémie a to tak,            

že při zjištění poklesu nebo naopak zvýšení hodnot je možnost včas u pacienta zahájit 

vhodnou terapii. 

Měření glykémie patří mezi nejčastěji prováděné ošetřovatelské postupy a patří 

do skupiny diagnostického odběru krve. 

Technika odběru krve spočívá v odběru nesrážlivé venózní krve v množství         

2-3 ml do speciální zkumavky nebo se provádí odběr nesrážlivé kapilární krve pomocí 

heparinizované kapiláry do kepu.  

Kep je přibližně 3 cm velká odběrová zkumavka ve tvaru špičatky opatřená 

uzávěrem. 

Kapilární krev se nejčastěji odebírá z bříška prstů (prostředník), méně často    

pak z ušního lalůčku. U novorozenců se kapilární krev odebírá též z paty. 

 

2.4.2 Možnosti odběru 

Možností odběru a následného vyšetření známe hned několik a to, vyšetření 

z kapilární krve odběru do mikrozkumavky, vyšetření pomocí glukometru, ke kterému 

se rovněž používá kapilární krev, avšak pokud je k dispozici venózní krev lze využít          

i tuto možnost (např. po zavedení i. v. kanyly) a vyšetření z venózní krve, odběr           

do červené zkumavky. 



25 
  

2.4.3 Základní pomůcky k odběru kapilární krve 

K jako každému ošetřovatelskému postupu tak i k postupu odběru kapilární 

krve je zapotřebí několik základních pomůcek. Upravená kapilára k odběru kapilární 

krve (heparinizovaná k odběru ARTRUP, neheparinizovaná k odběru krevního cukru 

aj.). 

Systém odběrové nádoby – zkumavka ke kapilárnímu odběru, jehla x sterilní 

lancetka x sterilní kopíčko, podložka pod končetinu, rukavice, jiné – desinfekce, 

tampony (čtverečky buničiny), emitní miska, podnos.  

Mnohé z těchto pomůcek se využívají jen v nemocničních zařízeních. 

V podmínkách záchranné služby, se využívá glukometr, sterilní jehla, desinfekce a 

čtverečky buničiny, u některých poskytovatelů je možné zaznamenat též používání 

kopíčka.  

2.4.4 Glukometr 

Glukometr je přístroj, jehož pomocí se měří hladina krevní glykemie. Pomocí 

glukometru se hladina glykémie měří v prostředí lůžkových oddělení, ambulantních 

ordinací, v prostředí přednemocniční neodkladné péče a v neposlední řadě v domácím 

prostředí některých diabetiků. 

V domácím prostředí umožnují měření diabetikům, kteří si díky znalosti své 

aktuální glykemie mohou přizpůsobovat dávky inzulínu, a tak mohou správným 

kompenzováním diabetu předcházet pozdějším komplikacím a rozvoji hypoglykémie. 

Většina z glukometrů měří obsah glukózy ve vzorku krve pomocí elektrického 

proudu vytvářeného v testovacím proužku a odesílaného do glukometru k měření. 

Intenzita elektrického proudu závisí na množství glukózy v testovaném krevním vzorku. 

Glukometry Abbott FreeStyle Lite® a Abbott FreeStyle Freedom Lite® měří 

namísto generovaného elektrického proudu elektrický náboj. Viz. tabulka 3. 
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2.4.4.1 Chyba glukometru ovlivňující přesnost měření 

Přesnost měření může být kromě chyby analytické ovlivněna také chybou 

vzniklou v době před měřením. Tato fáze zahrnuje období, kterým projde vzorek krve 

od okamžiku požadavku na změření glykémie až do doby, kdy je vzorek zpracován.       

V preanalytické fázi měření vzniká 80 % všech chyb a při měření glykémie glukometrem 

jde především o chyby způsobené odběratelem. Pakliže nejsou všechny glukometry, 

které jsou dostupné v ČR překalibrovány z plné krve na plazmu (a to nejsou), vzniká 

chyba 14 % a to z důvodu, že plná krev má o zhruba 14 % nižší glykémii než plazma, 

která může být chybou samotného glukometru dále zvýšena až na celkovou chybu 

měření 35 %. Nejpřesnějšího měření glykémie lze dosáhnout v laboratoři, kde se chyba 

měření pohybuje mezi 1,25 - 2,2 %. [17] 

Proužky v glukometru (tzv. suchá chemie) mohou vykazovat méně přesné 

výsledky, jelikož dochází k různým interakcím s jinými látkami. Podstatné však je, aby 

každý glukometr na tuto skutečnost uměl reagovat a sám minimalizoval rizika 

chyb. Nejdůležitějším požadavkem na glukometr je tedy jeho schopnost poskytnout            

co nejpřesnější výsledek. [17] 

Standardy České diabetologické společnosti a České společnosti klinické 

biochemie kladou na glukometry následující požadavky: 

1. Celková chyba měření (rozdíl od laboratorní hodnoty glykémie měřené na lačno)      

je pro koncentrace 3,3 - 5,5 mmol/l 15 %, pro koncentrace nižší je 0,5 - 0,8 mmol/l. 

2. Reprodukovatelnost měření by měla být do 5 % a pravdivost do 5 %. 

3. Glukometr má být 1x ročně srovnán s laboratoří a odchylka by neměla dosáhnout  

15 %. Dle mezinárodní normy, musí 95 % výsledků naměřených glukometrem 

vykazovat následující maximální rozdíly:   

1. +/- 0,8 mmol/l pro koncentrace nižší než 4,2mmol/l 

2.  +/- 20 % pro koncentrace vyšší 

V praxi je zřejmé, že limit 0,8 mmol/l je "měkký" parametr, neboť například při 

hranici hypoglykémie 3,8 mmol/l může tato tolerance vést k chybě až 22 %. [17] 
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2.4.5 Praktický postup odběru kapilární krve 

Před zahájením každého odběru je nezbytné, aby byl pacient/klient seznámen 

s tím, jak bude odběr probíhat. Rovněž je vhodné vést adekvátní komunikaci po celou 

dobu měření, tedy před odběrem, v průběhu odběru a po odběru. Správně zvolíme typ 

odběrové soupravy – zkumavky ke konkrétnímu odběru kapilární krve + kapiláry            

a pomůcky k odběru.                                                          

Správně vyplníme žádanku (průvodní list) a označíme administrativní štítek na 

odběrové soupravě (zkumavce). Ověříme totožnost klienta. Uložíme klienta do zvýšené 

polohy na lůžku (prevence pádu při případné mdlobě). Zhodnotíme prokrvení 

kapilárního systému a zvolíme místo odběru.  

Připravíme pole k punkci – zbytky dezinfekce nesmí ovlivnit výsledek odběru. 

Provedeme vlastní náběr kapilární krve dle požadavku vyšetření. Ošetříme místo 

punkce. Uklidíme pomůcky dle hygienického režimu. Poté transportujeme do příslušné 

laboratoře. 

2.4.6 Příklady základních odběrů kapilární krve 

Odběr kapilární krve se provádí z vyšetření hned několika parametrů, základním 

z nich bývá krevní cukr (označení zkratky KC) 

Charakteristikou odběru je vyšetření hladiny krevního cukru v kapilární krvi, 

který se často se vyšetřuje jako glykemický profil, tzn. sledování hladiny krevního cukru 

ve stanoveném režimu během dne – ráno, v poledne, večer. 

Využití se nachází například pro diagnostiku nebo nastavení léčby diabetu 

mellitu. Spolupracující klient si může tento odběr provádět sám v domácím prostředí, 

v rámci tzv. selfmonitoringu (klient si sám sleduje hladiny krevního cukru pomocí 

glukometru, podle hodnot si řídí aplikaci inzulinu) 

Požadavkem laboratoře je náběr krve do kepu (antiglykolytická úprava) 

v množství alespoň 0,3 ml krve.  
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Laboratorní vyšetření se dělají biochemická, nebo orientačně na oddělení 

pomocí glukometru (jednoduchý měřicí přístroj, do kterého je zasunutý diagnostický 

proužek s kapkou kapilární krve). 

2.4.7 Selfmonitoring glykemie u dětí 

Stejně jako dospělí pacienti s diabetem provádějí tzv. selfmonitoring,               

tak i u dětských diabetiků je prováděno toto pravidelné kontrolní měření glykemie.  

Proces dětského selfmonitoringu začíná řádným umytím obou rukou teplou 

vodou. Po osušení rukou odběratel stlačí bříško prstu (bez desinfekce) a provede vpich, 

následně se první kapka krve nanese na testovací proužek v glukometru. Po uplynutí 

několika vteřin je pak známa výsledná hodnota hladiny glykemie. 

U části dětí s labilním průběhem diabetu se může používat kontinuální 

sledování glykemie, které dokáže odhalit různé výkyvy glykemie v průběhu dne          

(při různých činnostech, před jídlem, po jídle). Jde o podkožně zavedené senzory, které 

měří glykémii obvykle v 5minutových intervalech. Tato forma selfmonitoringu není 

vzhledem k finanční nákladnosti tak častá. [18] 

2.4.8 Nejčastější chyby při odběru kapilární krve 

Samotný odběr kapilární krve se může zdát na první pohled velice jednoduchým 

výkonem, ovšem je potřeba i při tomto postupu dodržovat určitá pravidla a zásady aby 

nedocházelo k následujícím nejčastějším chybám: bublinky v kapiláře, nadměrné 

mačkání prstu, nedokonalé promíchání - vytvoření fibrinových vláken, krev nedodána  

k vyšetření okamžitě, odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny, nedokonalé 

odstranění dezinfekčního prostředku. [8] 
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2.5 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE A MĚŘENÍ GLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ 

NEODKLADNÉ PÉČI  

V přednemocniční péči klademe na hodnotu glykemie velký důraz, neboť   

přímo ovlivňuje funkci mozku.  Hladinu glykemie je tedy nezbytné měřit při každé 

poruše vědomí bez zjevné příčiny.  

Stejně jako v prostředí nemocničních oddělení se i v přednemocniční péči       

pro měření hladiny krevního cukru provádí pomocí glukometru. V prostředí 

Zdravotnických záchranných služeb patří glukometry již řadu let k běžné výbavě 

výjezdových batohů a zdravotnických kufrů a tak se měření glykémie stalo zcela 

běžným vyšetřením. Ke glukometrům, které jsou v sanitních vozech a výjezdových 

batozích standardně patří testovací proužky. Moderní glukometry pro svou funkci 

potřebují jen velmi malé množství krve, v řádku mikrolitrů a tento vzorek se před 

měřením záchranáři získává dvěma způsoby a to jednak z kapilární krve z prstu 

pacienta nebo z krve venózní, kterou záchranář získá z mandrénu periferního žilního 

katetru.  

V podmínkách zdravotnických záchranných služeb může dojít k chybě 

především v důsledku špatně provedené desinfekce odběrového pole, nadměrného 

stlačování prstu po provedení vpichu, nebo při získávání vzorku venózní krve 

z mandrénu kanyly a to tím způsobem, že tato krev se mnohdy musí vytlačit, protože 

bývá již sražená. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V úvodu praktické části absolventské práce jsou uvedeny dvě kazuistiky, jejichž 

klinická zkušenost byla podnětem pro zvolení tématu práce. Právě tyto dvě kazuistiky 

byly inspirací pro experiment, který je stěžejním bodem praktické části. Tento 

experiment je zaměřen na měření hladiny glykémie v kapilární krvi a podrobněji bude 

popsán níže. K tomuto experimentu bylo vybráno dvanáct dobrovolníků.  

3.1 KAZUISTIKY 

3.1.1 Kasuistika první - Výzva hypoglykémie 

Pacientka 46 let, v bezvědomí. Anamnéza: dlouhodobě inzulinem léčená diabetička, 

hypertenze. Rodina poskytuje informace: "Dávali jsme jí glukopur, ale už to nepomohlo, 

Glucobene nemáme". Pacientka přišla domů, již nekomunikovala, pokoušeli se jí dát 

napít vody s glukopurem, ale většinu rozlila. 

Sedící, na výzvu otevírá oči, při přiblížení  cílená obranná reakce, setřelá, 

nesrozumitelná řeč. Dechově a oběhově stabilní. 

Glykémie  z prstu (místo lege artis desinfikováno a setřeno) 9,6 mmol/l ! 

Pracovní diagnosa cévní mozková příhoda. Zajištěn nitrožilní vstup, z  kanyly glykémie 

1,1 mmol/l. 

Po doplnění 60 ml 40% glukozy i. v. se pacientka  probírá k plnému vědomí. 

3.1.2 Kasuistika druhá (pět měsíců později) - Výzva hypoglykémie 

Pacient 29 letý muž, při příjezdu v křečích a následném bezvědomí, 12 let léčen 

inzulinem pro diabetes, bez dalších onemocnění. 

Leží na posteli, symetrické tonicko-klonické křeče, asi 20 vteřin. Výrazně zpocený po 

celém těle, reaguje jen na bolestivý podnět flexí obou paží. Dechově stabilní, oběh 

stabilní s tachykardií. 
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Glykémie  z prstu 7,2 mmol/l, kvalitu setření odběrového místa nelze zjistit. Vzhledem 

ke zkušenosti z první kasuistiky cílený dotaz na manželku. "Ano dávala jsem mu vodu s 

glukopurem, ale všechno na sebe vylil." 

Další odběr z  kanyly 2,1 mmol/l. Po doplnění 60 ml 40% glukozy i. v. obnovení vědomí. 

3.2 SCHÉMA ODBĚRŮ 

Pro měření byla vytvořena následující tabulka Viz. přílohy tabulka 3, ukazující na 

skutečnost že odběratel nebyl u první poloviny informován, na které ruce se nacházelo 

znečištění 10% roztokem glukózy. Odběratel u druhé polovin byl seznámen, která ruka 

byla znečištěna a která znečištěna nebyla. 

3.3 POPIS POKUSNÝCH MĚŘENÍ 

Měření byla prováděna za srovnatelných podmínek u všech dobrovolníků,        

ve stejný čas z obou rukou.  

K měření byl použit glukometr značky Wellion CALLA LIGHT®, testovací proužky 

Wellion CALLA®, desinfekce značky Dettol®.  

Pokusné osoby byly vybrány tak aby reprezentovali obě pohlaví, různý věk, 

tělesnou hmotnost a konstituci. Měření byla rozdělena do dvou skupin.  

První skupina byla provedena za přímé informovanosti odběratele s veškerými 

fakty o přítomnosti roztoku 10% glukózy. Měření byla provedena tak, že jeden vzorek 

krve byl odebrán podle předepsaného standardu a druhý byl odebrán s vynecháním 

některé části správného postupu, tak jak k tomu mnohdy dochází v podmínkách 

zdravotnické záchranné služby, z důvodu urychlení procesu (vynechá se první nebo 

druhé ošetření testovaného pole desinfekcí, nevyčká se 30 sekund na zaschnutí 

desinfekce atd.) Druhá série byla prováděna za podmínek, že odběratel nebyl 

seznámen s tím, na které ruce se nacházel nebo nenacházel roztok 10% glukózy             

a zároveň byla desinfekce testovaného pole prováděna dle předepsaného standardu. 
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3.3.1 Příprava roztoku 10% glukózy 

Pro přípravu roztoku 10% glukózy jsem si připravila odměrnou nádobu, 

Glukopur® v prášku, váhu a špachtli na rozmíchání prášku ve vodě. 

Po připravení všech pomůcek jsem položila na váhu odměrnou nádobu               

a vynulovala stupnici z důvodu, abych zajistila přesné množství prášku a vody.  

Poté jsem na váze odvážila 10 g Glukopuru. Navážené množství prášku jsem 

postupně dolévala vodou v takovém množství, aby výsledná váha roztoku byla 100 g. 

Následně jsem prášek ve vodě rozmíchala a přelila do vysterilizované nádoby 

s rozprašovačem.  

3.3.2 Odběry 

1. případ 

Měření bylo provedeno na pravé i levé ruce 30letého muže asi deset minut     

po obědě. Tento vybraný muž je normální tělesné konstituce a hmotnosti, vyššího 

vzrůstu, s ničím se neléčí ani neužívá trvale žádnou medikaci. 

Prostřední prst pravé ruky byl potřísněn roztokem 10% glukózy. Následně byl 

proveden vpich sterilní černou jehlou. První kapka kapilární krve nebyla setřena 

čtvercem buničiny a byla nanesena na testovací proužek glukometru. Výsledek měření 

dosáhl hodnoty 11.8 mmol / l.  

Další pokusné měření proběhlo na prostředním prstu levé ruky. Na tento prst 

nebyl nanesen roztok 10% glukózy. Při tomto měření byl prst ošetřen desinfekcí, poté 

byl prst otřen čtvercem buničiny. Po vpichu černou sterilní jehlou byla první kapka 

kapilární krve setřena a teprve druhá byla nanesena na testovací proužek 

v glukometru. Výsledek druhého měření dosáhl hodnoty 5.5 mmol / l.  
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2. případ 

Další měření proběhlo u 24leté ženy. Tato žena je většího tělesného vzrůstu, 

mírné nadváhy, v dětství se léčila s štítnou žlázou, ale v současné době se s ničím neléčí 

ani neužívá trvale medikaci. Nyní je kojící matkou.  

První měření proběhlo dle standardu. Na prostřední prst pravé ruky byla 

nanesena desinfekce, která se nechala 30 sekund zaschnout. Mezitím byl připravován 

glukometr s testovacím proužkem, sterilní černá jehla, čtverce na setření desinfekce     

a krve. Po 30 sekundách byl prst otřen čtvercem a proveden vpich. První kapka 

kapilární krve byla setřena čtvercem a až druhá byla nanesena na testovací proužek. 

Výsledná hodnota měření byla 5.4 mmol / l. 

Měření na druhé ruce proběhlo po nanesení roztoku 10% glukózy.                    

Prst po oschnutí byl otřen čtvercem navlhčeným desinfekcí. Po provedení vpichu byla 

kapka krve setřena čtvercem buničiny, druhá kapka byla nanesena na testovací 

proužek. Hodnota tohoto měření byla 5.4 mmol / l. 

3. případ 

Třetí měření bylo provedeno u 65leté ženy, nižšího tělesného vzrůstu, nadváhy, 

léčící se s roztroušenou sklerózou, užívající trvale medikaci. Toho času bez jiných 

vážnějších obtíží. 

Prostřední prst pravé ruky byl potřísněn roztokem 10% glukózy. Po krátké 

prodlevě, kdy se roztok nechal oschnout, byl prst ošetřen čtvercem navlhčeným 

desinfekcí. Po provedení vpichu sterilní jehlou nebyla první kapka krve setřena 

čtvercem buničiny. Tato první kapka, byla přímo nanesena na testovací proužek 

glukometru. Hodnotu tohoto měření glukometr ukázal jako HI – neměřitelná hodnota. 

Druhé měření u této dobrovolnice bylo provedeno tak, že prostřední prst druhé 

ruky byl potřísněn desinfekcí, která se nechala zaschnout po dobu asi 10 sekund,         

po té byl proveden vpich a první kapka kapilární krve byla nanesena na testovací 

proužek glukometru. Hodnota tohoto měření byla totožná s měřením předchozím HI 
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neměřitelná hodnota. Proto bylo provedeno druhé měření na stejné ruce. Proces byl 

proveden podle standardu, prst byl ošetřen desinfekcí, která se nechala 30 sekund 

oschnout, poté byl prst otřen čtvercem buničiny. Po provedení vpichu byla první kapka 

setřena a až kapka druhá byla nanesena na testovací proužek. Výsledek tohoto měření 

již vyšel jako měřitelný. Hodnota zobrazená glukometrem byla 6.5 mmol / l. 

4. případ    

Čtvrtým subjektem pokusných měření byl 22letý muž, vyššího tělesného 

vzrůstu, normální hmotnosti přiměřené k výšce a věku, trvale léčící se s Astmatem 

bronchiale, trvale užívá Ventolin® a Zodac®. 

První měření bylo provedeno po nanesení roztoku 10% glukózy,                      

která po oschnutí, trvající 30 sekund, byla setřena čtvercem buničiny bez navlhčení 

desinfekcí. Po očištění čtvercem bez desinfekce a provedení vpichu sterilní jehlou byla 

první kapka kapilární krve setřena čtvercem a poté byla druhá kapka nanesena             

na testovací proužek glukometru. Výsledná hodnota měření dosáhla 14.3 mmol / l. 

Měření na druhé ruce bylo provedeno obdobným způsobem. Na prostřední prst 

druhé ruky byl nanesen roztok 10% glukózy, po uplynutí 30 sekund byl prst očištěn 

čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté proveden vpich. První kapka kapilární 

krve nebyla setřena a byla přímo nanesena na testovací proužek. Výsledek tohoto 

měření byl naměřen jako neměřitelný – glukometr ukázal HI. 

5. případ 

K pátému měření dala svůj souhlas 20letá žena, studentka. Tato vybraná 

dobrovolnice je normální tělesné hmotnosti, menšího vzrůstu, aktivně sportující,      

bez chronických onemocnění a bez trvalé medikace. 

První ze dvou měření bylo provedeno po nanesení roztoku 10% glukózy.    

Roztok se nechal 30 sekund oschnout. Po oschnutí byl proveden vpich sterilní jehlou.  

První kapka vzorku kapilární krve nebyla setřena a byla přímo nanesena            

na testovací proužek glukometru. Výsledná hodnota tohoto měření byla 8.3 mmol / l. 
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Měření na druhé ruce bylo provedeno opět dle užívaného standardu. Testovaný 

prst byl očištěn desinfekčním roztokem, který se opět nechal 30 sekund oschnout. 

Mezitím byly připraveny potřebné pomůcky (sterilní jehla, čtverce buničiny, glukometr 

s testovacím proužkem). Po oschnutí bylo provedeno očištění čtvercem buničiny a byl 

proveden vpich. První kapka testované kapilární krve byla otřena a druhá volně 

vytečená kapka byla nanesena na testovací proužek. Hodnota naměřena glukometrem 

byla stanovena na 5.7 mmol / l. 

6. případ 

Měření bylo provedeno u 22letého muže nalačno. Vybraný muž je na svůj věk 

normálního tělesného vzrůstu, hmotnosti a konstituce. V době měření                         

bez onemocnění jak akutních tak chronických, neužívá trvale žádnou medikaci. 

První měření bylo provedeno dle standardu. Testované pole bylo ošetřeno 

desinfekcí, která se nechala 30 sekund zaschnout. Po zaschnutí byl použit čtverec 

buničiny bez navlhčení desinfekcí. Testované pole bylo otřeno a byl proveden vpich 

černou sterilní jehlou. První kapka kapilární krve byla setřena a druhá nanesena            

na testovací proužek v glukometru. Výsledná hodnota měření byla 5.7 mmol / l. 

Měření na druhé ruce bylo zahájeno znečištěním roztokem 10% glukózy.  

Roztok se nechal oschnout a poté bylo testované pole ošetřeno čtvercem buničiny 

navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní černou jehlou. První kapka 

kapilární krve byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledek měření 

dosáhl hodnoty 12.0 mmol / l. 

7. případ 

Měření bylo provedeno u 23leté ženy, několik minut po snídani. Tato vybraná 

žena je normálního tělesného vzrůstu a hmotnosti, bez chronických onemocnění, 

neužívá trvale žádnou medikaci. 

První měření bylo provedeno dle uvedeného standardu. Na testované pole byla 

nanesena desinfekce, která se nechala 30 sekund zaschnout. Po zaschnutí byl 



36 
  

proveden vpich sterilní černou jehlou a první kapka byla setřena čtvercem buničiny, 

bez navlhčení desinfekcí. Kapka byla nanesena na testovací proužek a výsledek dosáhl 

hodnoty 4.7 mmol / l. 

Měření na druhé ruce proběhlo opět dle standardu bez přítomnosti roztoku 

10% glukózy. Na testované pole byla nanesena desinfekce, která se nechala 30 sekund 

zaschnout. Po oschnutí byla provedena desinfekce podruhé, otřením čtvercem 

buničiny navlhčeným desinfekcí. Po očištění byl proveden vpich sterilní černou jehlou. 

První kapka byla setřena nenavlhčeným čtvercem buničiny a druhá kapka byla 

nanesena na testovací proužek glukometru. Výsledná hodnota byla 2.0 mmol / l.  

U předchozích sedmi měření byl odběratel seznámen s faktem, zda se na ruce 

nacházel roztok 10% glukózy nebo desinfekce. V dalších pěti případech odběratel nebyl 

informován, zda se na ruce nacházel roztok 10% glukózy nebo desinfekce. 

8. případ 

Měření bylo provedeno u 40leté ženy. Tato vybraná žena je normální tělesné 

hmotnosti a konstituce, bez chronických obtíží a bez trvalé medikace. 

První měření bylo zahájeno nanesením desinfekce na čtverec buničiny                

a testované pole bylo očištěno. Poté byl proveden vpich sterilní černou jehlou.        

První kapka kapilární krve byla setřena opět čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí             

a kapka druhá byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledek měření 

dosáhl hodnoty 4.9 mmol / l. 

Měření druhé bylo provedeno obdobně jako první. Testované pole bylo 

očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní 

černou jehlou. První kapka byla setřena čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí          

a druhá kapka byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledek toho měření 

dosáhl hodnoty 5.5 mmol / l.  
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Z tohoto měření, kdy odběratel nebyl informován, na které ruce se nachází 

nebo nenachází roztok 10% glukózy, lze vyvodit závěr, že druhé měření bylo ovlivněno 

přítomností roztoku 10% glukózy. 

9. případ 

Měření bylo provedeno u 44leté ženy. Tato dobrovolnice je normální tělesné 

hmotnosti a středního vzrůstu. V dětství trpěla na infekce močových cest, před dvěma 

lety ji postihla drobná hemoragická cévní mozková příhoda, ale odezněla bez následků. 

V důsledku toho trvale užívá lék Tyzer®. S ničím dalším se neléčí. Dobrovolnice byla 

testována několik minut po jídle.  

Toto měření proběhlo za podmínek, že odběratel nebyl seznámen,                     

na které ruce se nachází roztok 10% glukózy.  

První měření proběhlo standardně dle předepsaného postupu. Testované pole 

bylo očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí. Poté byl proveden vpich 

sterilní černou jehlou. První kapka kapilární krve byla setřena čtvercem buničiny a poté 

byla druhá kapka nanesena na testovací proužek v glukometru. Hodnota toho měření 

byla 13.9 mmol / l. 

Druhé měření proběhlo za stejných podmínek jako první. Testované pole bylo 

očištěno čtvercem buničiny a byl proveden vpich sterilní černou jehlou. První kapka 

kapilární krve byla opět setřena čtvercem buničiny, ovšem tentokrát nebyl navlhčen 

desinfekcí. Výsledek měření dosáhl hodnoty 12.0 mmol / l. 

10. případ 

Další ze série měření bylo provedeno u 69leté ženy, vyššího tělesného vzrůstu                

a hmotnosti, trvale se léčící pro srdeční arytmie a hypertenzi. Testovaná užívá trvale 

Cordaron®, Anopyrin®. 

Rovněž i toto měření bylo uskutečněno za neznalosti faktu, na které ruce           

se nachází nebo nenachází roztok 10% glukózy. 
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První měření bylo započato očištěním testovaného pole pravé ruky čtvercem 

buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní černou jehlou.   

První kapka kapilární krve byla setřena čtvercem buničiny bez navlhčení desinfekcí         

a druhá byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Hodnota toho měření          

se vyšplhala na 24.5 mmol / l. 

Druhé měření proběhlo na levé ruce. Testované pole bylo očištěno standardně 

čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní černou 

jehlou. První kapka byla setřena čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a druhá byla 

nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledná hodnota tohoto měření byla 

glukometrem stanovena na 7.7 mmol / l.  

Z toho měření by se dle velmi vysokého rozdílu výsledných hodnot dalo usoudit, 

že testované bylo naneseno příliš mnoho roztoku 10% glukózy na dané testované pole 

pravé ruky. 

11. případ 

Měření bylo provedeno u 41letého muže. Tento muž je vyššího tělesného 

vzrůstu a normální hmotnosti. Trvalé zdravotní obtíže nemá a ani neužívá trvale 

žádnou medikaci. 

I toto měření bylo rovněž provedeno za podmínek, že odběratel nebyl 

seznámen s přítomností nebo nepřítomností roztoku 10% glukózy.  

První měření bylo provedeno dle standardního postupu. Testované pole bylo 

očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní 

černou jehlou. První kapka krve byla setřena čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí 

a druhá kapka krve byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledek měření 

dosáhl hodnoty 6.6 mmol / l. 

Druhé měření bylo rovněž provedeno dle standardního postupu. Testované 

pole bylo očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a byl proveden vpich 

sterilní černou jehlou. První kapka kapilární krve byla setřena čtvercem buničiny 
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nenavlhčeným desinfekcí a druhá kapka byla nanesena na testovací proužek 

v glukometru. Výsledná hodnota měření byla 6.0 mmol / l.  

12. případ 

Měření bylo provedeno u 39leté ženy. Tato žena je vyššího tělesného vzrůstu                 

a hmotnosti úměrné k danému vzrůstu. Z rodinné a osobní anamnézy bylo sděleno,    

že tato žena je trombofilička avšak trvale žádnou medikaci neužívá a jiné zdravotní 

obtíže nemá. 

Toto měření bylo opět provedeno za podmínek neznalosti odběratele, zda se  

na testovaných polích nachází nebo nenachází roztok 10% glukózy.  

První měření opět proběhlo dle předepsaného standardu. Testované pole bylo 

očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich sterilní 

černou jehlou. První kapka byla setřena čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí         

a druhá kapka byla nanesena na testovací proužek v glukometru. Výsledná hodnota 

byla glukometrem stanovena na hodnotu 8.1 mmol / l. 

Druhé měření bylo provedeno za stejných podmínek jako první. Testované pole 

bylo očištěno čtvercem buničiny navlhčeným desinfekcí a poté byl proveden vpich 

sterilní černou jehlou. První kapka byla setřena čtvercem buničiny navlhčeným 

desinfekcí a druhá kapka byla nanesena na testovací proužek v glukometru.        

Hodnota tohoto měření byl 5.5 mmol / l. 

 Měření Chyba Rozdíl 

1. případ 
5.5 mmol / l 11.8 mmol / l 6.3 mmol / l 

2. případ 
5.4 mmol / l 5.4 mmol / l 0 mmol / l 

3. případ 
6.5 mmol / l < 33.3 mmol / l < 26.8 mmol / l 

4. případ 
14.3 mmol / l < 33.3 mmol / l <19.0 mmol / l 

5. případ 
5.7 mmol / l 8.3 mmol / l 2.6 mmol / l 

6. případ 
5.7 mmol / l 12.0 mmol / l 6.3 mmol / l 
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7. případ 
2.0 mmol / l 4.7 mmol / l 2.7 mmol / l 

 1 ruka 2 ruka Rozdíl 

8. případ 4.9 mmol / l 5.5 mmol / l 0.6 mmol / l 

9. případ 13.9 mmol / l 12.0 mmol / l 1.9 mmol / l 

10. případ 24.5 mmol / l 7.7 mmol / l 16.8 mmol / l 

11. případ 6.6 mmol / l 6.0 mmol / l 0.6 mmol / l 

12. případ 8.1 mmol / l 5.5 mmol / l 2.6 mmol / l 

Tabulka výsledných hodnot všech dobrovolníků 

Schéma odběrů 

 

 

PŘÍPAD 1 RUKA 2 RUKA ODBĚRATEL 

1 Ø G Informován 

2 G Ø Informován 

3 Ø G Informován 

4 G G Informován 

5 Ø G Informován 

6 Ø G Informován 

7 Ø Ø Informován 

8 Ø G Neinformován 

9 Ø G Neinformován 

10 Ø G Neinformován 

11 Ø G Neinformován 

12 Ø G Neinformován 
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4 DISKUZE 
Téma měření hladiny glykémie v přednemocniční neodkladné péči jsem si vybrala 

z důvodu, že tento výkon se v profesi zdravotnického záchranáře provádí v podstatě         

u každého výjezdu a to z důvodu, že se jedná o nejdůležitější diferenciální diagnostický 

výkon při určování a odhalování příčin bezvědomí. Ačkoli jde o jeden z nejjednodušších 

a nejzákladnějších výkonů, téměř vždy je proveden nekorektně a tím je způsobeno,     

že se objeví nějaká chyba vůči standardizovanému postupu. Při čerpání informací do 

teoretické části jsem v žádné odborné literatuře nenarazila na tuto problematiku,      

jak hodně může chyba v tomto jednoduchém výkonu ovlivnit výsledky měření.              

A proto jsem pro praktickou část mé práce zvolila výzkumnou metodu experiment.  

Práce byla inspirována klinickou zkušeností, zpracovanou ve dvou přiložených 

kazuistikách, kdy při podávání cukerného roztoku pacientovi při laickém řešení 

hypoglykémie došlo k znečištění kůže sladkým roztokem. Postup při odběru vzorku 

pro měření, konkrétně nesprávná desinfekce a odstraňování nečistot ovlivnil velmi 

výrazně výsledek měření a tím pádem výslednou pracovní diagnózu.  

Prakticky jsem si ověřovala, jak hodně může ovlivnit výsledné hodnoty nesprávná 

desinfekce zvoleného prstu po nanesení roztoku 10% glukózy, kterou jsem si pro tento 

experiment připravila a následně jsem provedla sérii experimentálních měření.          

Pro pokusná měření jsem vybrala dvanáct dobrovolníků různého věku, tělesné 

konstituce, výšky a pohlaví. U každého z dobrovolníků byla provedena pokusná měření 

hladiny glykemie ze vzorku kapilární krve na obou rukách. U každého z dobrovolníků 

byla na jednu ruku nanesena desinfekce a na druhou roztok 10% Glukózy. Výsledky 

měření se v některých případech lišily o celé milimoly, což bylo nepochybně způsobeno 

úmyslným znečištěním prstu roztokem 10% glukózy a poté úmyslně nesprávně 

provedenou desinfekcí. Tímto způsobem jsem si ověřila obecnou platnost kazuistik        

a tím i nutnost provádět desinfekci a čištění odběrového pole vskutku svědomitě.  

V případech kdy svědkové události nebo rodinný příslušník řekne, že pacientovi 

byl podán jakýkoliv sladký roztok (obvykle čistá voda a v ní rozmíchaných několik lžic 

Glukopuru nebo krystalového cukru) s tím že pacient na sebe tento roztok vylil,          

pak zvláště v těchto případech by se měla desinfekce provádět zvláště pečlivě. Sama 

jsem se přesvědčila, že při korektní a důsledné desinfekci se roztok 10% glukózy, 

kterou jsem nanášela, lze téměř zcela odstranit a tím zajistit výsledky odpovídající 
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stavu pacienta. V dalších případech kdy se výsledky lišily o desetiny milimolu se může 

jednat o přirozenou chybu glukometru, o které se zmiňuji v teoretické části své práce 

v kapitole pojednávající o glukometrech. 

Výše zmíněná kapitola věnovaná přirozené odchylce glukometrů je do práce 

zařazena z důvodu, že velice malé procento zdravotnických pracovníků má povědomí  

o této problematice. Tato kapitola není nijak výrazně rozsáhlá, ale i tak je v ní zmíněno 

dle mého názoru mnoho zajímavých faktů.  

Celou touto prací bych chtěla ovlivnit způsob a svědomitost provádění procesu 

odběru kapilární krve, ačkoli vím z vlastní zkušenosti, že u většiny pacientů,                    

u nichž vzniklo bezvědomí bez známé příčiny a je jim zaveden permanentní žilní katetr             

se hladina glykémie měří právě z mandrénu kanyly a odběr kapilární krve z prstu tím 

pádem odpadá, tak i přes tuto skutečnost chci svou prací alespoň zavést do povědomí 

riziko vzniku falešně pozitivních výsledků v důsledku špatně provedené desinfekce. 
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ZÁVĚR 

Primárním důvodem pro zvolení tématu mojí absolventské práce byl ten fakt,     

že diabetes je jedno z nejčastěji přidružených onemocnění u většinou polymorbidních 

seniorů a právě víc než polovina výjezdů Zdravotnické záchranné služby v dnešní době 

je vysílána na základě volání právě  seniorů - diabetiků nebo jejich příbuzných.     

Dalším a to vedlejším kritériem pro zvolení si právě tohoto tématu byly ony dvě 

kazuistiky, které jsem zařadila do praktické části.  

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zjištění a popsání nejčastější chyby 

ovlivňující výsledky měření při odběru kapilární krve k zjištění hladiny glykémie 

v přednemocniční neodkladné péči.  

Dílčím cílem bylo provedení série pokusných měření. I tento cíl se mi podařilo 

splnit. Díky provedení série pokusných měření jsem si ověřila fakt, že nesprávná 

desinfekce velice výrazně ovlivňuje výsledky měření.  

V teoretické části jsem se zaměřila na problematiku onemocnění diabetes 

mellitus, jak se toto onemocnění rozděluje dle typu a dále jak se jednotlivé typy 

diabetu léčí.  

V další velké kapitole jsem popsala nejčastější život ohrožující stav přidružený 

k diabetu a tím je stav, kdy je obsah krevního cukru – glukózy kriticky nízký.             

Tento stav se nazývá hypoglykémie. U tohoto stavu jsem se zaměřila především          

na jeho klinické projevy. Pro tuto kapitolu jsem při čerpání informací narazila na velice 

zajímavou tabulku, která znázorňuje frekvenci výskytu symptomů z neuroglykopenie    

v důsledku stimulace autonomního nervstva, přičemž mě samotnou tato tabulka velice 

zaujala především informacemi vyjádřenými v procentech. Dále jsem neopomenula 

podotknout, jak se hypoglykémie léčí a to především v podmínkách zdravotnické 

záchranné služby a také jak lze hypoglykémii předcházet. Sama jsem se v praxi setkala 

s pacienty v hypoglykémii a tak jsem rovněž čerpala z vlastních zkušeností, které jsem 

nasbírala během studia a hlavně v praxi. 

Další, výrazně kratší kapitolu, jsem věnovala méně se vyskytujícímu stavu 

opačného charakteru než je hypoglykémie a to hyperglykémii. I zde jsem rovněž jako   

u hypoglykémie popsala klinické příznaky a jak tento stav většinou vzniká.  

Jelikož již název práce mluví o ošetřovatelském procesu tak následná kapitola      

je zaměřena na tento proces. V kapitole jsem zmínila základní informace o tom,        
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proč se tento proces provádí, jak se při provádění postupuje a jaké pomůcky je nutno   

si připravit. Základ této kapitoly tvoří fakt, že i přes svou jednoduchost lze odběr 

kapilární krve provést chybně a to jak v prostřední standardního oddělení tak 

především v podmínkách záchranných služeb.  

Jelikož je glukometr nepochybně nepostradatelnou pomůckou pro měření 

hladiny glykémie tak jsem relativně rozsáhlou kapitolu věnovala právě tomuto 

malému, leč velmi důležitému přístroji. Tato část práce obsahuje kromě tabulky 

s parametry glukometrů informace o tom, co je to přirozená odchylka glukometru,     

jak velká může tato odchylka být a tím pádem jak moc ovlivňuje výsledné hodnoty.  

Praktická část mé práce jak již bylo zmíněno, je věnována experimentálnímu 

měření u dvanácti dobrovolníků. Některá z měření u první skupiny jsem prováděla dle 

standardu,   čímž jsem si chtěla potvrdit skutečnost, že správná desinfekce může zcela 

odstranit veškeré činitele ovlivňující výsledky. Naopak u některých měření jsem 

záměrně vynechala nebo provedla nesvědomitě desinfekci testovaného prstu. Tímto 

způsobem jsem došla k závěru, že svou prací mohu ovlivnit způsob provádění tohoto 

jednoduchého procesu. U druhé skupiny byla desinfekce prováděna standardním 

způsobem.  
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SUMMARY 
The assignment deals with taking the sample of capillary blood in other               

to measure the glucose level in pre-hospital emergency care. The main aim of the 

assignment is to describe the most frequent mistakes that occur in taking blood 

sample from the view of glucose meter testing. The partial aim is to test some blood 

samples in order to verify this fact. 

In the theoretical part there is described what is meant by diabetes,               

types of diabetes and its treatment. Diabetes is a disease in which the blood glucose, 

or blood sugar, levels are too high. Insulin is a hormone that helps the glucose get into 

the cells to give them energy. With type 1 diabetes, the body does not make insulin. 

With type 2 diabetes, the more common type, the body does not make or use insulin 

well. Without enough insulin, the glucose stays in the blood. Over time,                  

having too much glucose in the blood can cause serious problems. It can 

damage eyes, kidneys, and nerves. Diabetes can also cause heart disease,               

stroke and even the need to remove a limb. Pregnant women can also get diabetes, 

called gestational diabetes. Hypoglycemia means low blood glucose, or blood sugar. 

The body needs glucose to have enough energy. After eating, the blood absorbs 

glucose. If somebody eats more sugar than his body needs, muscles, and liver store it. 

When the blood sugar begins to fall, a hormone sends the message to the liver to 

release glucose. In most people, this raises blood sugar. If it doesn't, the person has 

hypoglycemia, and blood sugar is dangerously low. Hyperglycemia happens when the 

body doesn't make enough insulin or can't use it the right way. To the signs and 

symptoms of hyperglycaemia belong: frequent urination, increased thirst, blurred 

vision, fatigue, headache, fruity-smelling breath, nausea and vomiting, shortness of 

breath, dry mouth, weakness, confusion, coma, abdominal pain.                               

People with diabetes can get hyperglycemia from not taking the right food or not 

taking medicine correctly. Other problems that can raise blood sugar include 

infections, certain medicines, hormone imbalances, or severe illnesses. The assignment 

is focused on the treatment of hypoglycaemia and hyperglycaemia in emergency pre-

hospital care.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/bloodsugar.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetestype1.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetestype2.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetescomplications.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabeticeyeproblems.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetickidneyproblems.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabeticnerveproblems.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabeticheartdisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetesandpregnancy.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/bloodsugar.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetes.html
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It is also aimed at the adequate procedures of taking blood samples,                   

the importance of using desinfectants, and other medical devices such as sterile 

needles, glucometer, glucose meter test strips, swabs etc.  

The practical part is based on the survey i.e. taking blood samples from the 

selected patients. It is focused on testing selected blood samples in order to find out 

what are the most common mistakes that may occur during these procedures.           

The results of testing show that it may result from the followings factors:                 

hand sanitizers, solution of glucose, not following the correct procedure,              

working in hurry. Measurement was carried out in 12 cases with the following results: 

after putting glucose on the finger the results were higher than normal;                        

after putting glucose on the finger and then scrubbing it by the desinfectants Dettol 

the results were the same as normal or higher; after putting the desinfectants on the 

finger the results were the same or higher as normal.  

Finally, following the results of the theoretical and practical part, the aims of 

assignment were successfully fulfilled.    

 

Key words 

Capillary blood, diabetic, diabetes, experimental measurements, false values, 

glycaemia, glucometer, glucose values, hypoglycaemia, hyperglycaemia 
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Farmakokinetické parametry některých derivátů sulfonylmočoviny [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látka 

Rozsah 

dávek 

(mg) 

Účinnost 
Vazba na 

bílkoviny 

Plazmatický 

poločas (h) 

Způsob 

vylučování 

Tolbutamid 
2-4 / den 

500 

slabá, vzácně 

hypoglykémie 
40-50 % 

- 4 převážně 

renálně 

Glibonurid 
2 / den 

12,5-25 
střední 96 % 

- 8 renálně a 

stolicí 

Glisoxepid 
2-4 / den 

2-4 
silná 93 % 

- 2 renálně a 

stolicí 

Glibanklamid 

2-3 / den 

1,75-3,5 

silná >99 % 6 - 16 renálně 
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Příloha 2: Frekvence výskytu symptomů z neuroglykopenie v důsledku stimulace 

autonomního nervstva [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Technické parametry glukometru [18] 

Technologie Biosenzor Rozsah měření 1.1 – 27.8 mmol / l 

Vzorek Plná kapilární krev Provozní teplota 4 – 40 °C 

Velikost vzorku 0,3 µl 
Alternativní 

odběrová pole 
ANO 

Doba měření 5 sekund 
Provozní 

hematokrit 
15 -  65 % 

Jednotka výsledku Mmol / l Určení 
Diabetici 1. A 2. 

typu 

 

 

 

Symptomy Výskyt (v %) 
Neuroglykopenické  

zmatené chování 83 
změny osobnosti 64 

Závratě 58 
Slabost 56 

ztráta vědomí 54 
rozmazané vidění 46 

Amnézie 41 
Dysartrie 31 

Somnolence 31 
Křeče 27 

bolesti hlavy 20 
Diplopie 19 

Parestezie 17 
Kóma 12 
Paréza 10 

Autonomní  
Pocení 69 

Třes 24 
Palpitace 12 

krátký dech 3 
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Příloha 4: Anatomie slinivky břišní [12] 

 

Příloha 5: Schéma Langerhansových ostrůvků [19] 
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Příloha 6: Regulace glukózy v organismu [20] 
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Příloha 7: Glukometr Wellion® [15] 

 

 

 

 

Příloha 8: Testovací proužky Wellion® [16] 
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Příloha 9: Standard ošetřovatelského postupu pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Středočeského kraje, strana první 
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Příloha 10: Standard ošetřovatelského postupu pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Středočeského kraje, strana druhá 

 

 



7 
  

Příloha 11: Pomůcky pro měření hladiny glykémie v přednemocniční neodkladné péči 

[10] 

 

Příloha 12: Desinfekce prstu před odběrem kapilární krve [10] 
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Příloha 13: Provedení vpichu pro získání kapilární krve [10] 

 

 

Příloha 14: Velikost vzorku kapilární krve nutný pro testovací proužek glukometru [10] 
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Příloha 15: Nanesení vzorku kapilární krve na testovací proužek v glukometru [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


