
 

 

 

 

 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, 
s. r. o.  

Čelákovice  
 

 

 

 

 

 

 

Doporučení pro posádky Rychlé zdravotnické pomoci 
pro volbu objemových náhrad 

 
 
 

Diplomovaný zdravotnický záchranář  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:       Vypracoval: 
MUDr. et RNDr. Petr Wagner    Tomáš Škovránek 

 
 

Čelákovice 2013 
 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval/a samostatně a všechny použité 
písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval/a. Jsem si vědom/a, že doslovné 
kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 
porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním 
předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě.  
 

Čelákovice        Podpis  



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji své rodině za trpělivost a podporu po dobu mého studia. Chtěl bych poděkovat své 

sestře Petře Hnídkové za pomoc při psaní této práce. Hlavně děkuji MUDr. et RND. Petru 

Wagnerovi za obrovskou trpělivost, pomoc a vedení při psaní mé práce. Dále děkuji PhDr. 

Miroslavě Zachariášové a PaedDr. Janě Černé  za jejich čas a pomoc při psaní této práce. 



 

 4 

OBSAH

1.1 Hlavní cíl ....................................................................................................................... 7 
1.2 Vedlejší cíl .................................................................................................................... 7 
2.1 Anatomie a fysiologie oběhové soustavy .................................................................... 8 

 2.1.1 Regulační systémy .............................................................. 9 
2.1.2 Místní regulační systémy krevního oběhu .......................... 9 
2.1.3 Adrenergní receptory ......................................................... 9 

2.2 Centrální regulační systém ......................................................................................... 10 
2.2.1 Obecné vlastnosti krve ..................................................... 10 
2.2.2 Krevní plasma ................................................................... 11 

2.3 Vnitřní prostředí ......................................................................................................... 12 
2.3.1 Voda .................................................................................. 12 
2.3.2 Příjem vody ....................................................................... 13 
2.3.3 Ztráta vody ........................................................................ 13 

2.4 Tělesné kompartmenty .............................................................................................. 14 
2.4.1 Celková tělesná voda (CTV) .............................................. 15 
2.4.2 Intracelulární tekutina (ICT) .............................................. 15 
2.4.3 Extracelulární tekutina (ECT) ............................................ 15 
2.4.4 Krev a lymfa ...................................................................... 16 
2.4.5 Intersticiální tekutina (IST) ................................................ 16 
2.4.6 Složení tělesných tekutin .................................................. 16 
2.4.7 Žaludeční šťáva  ................................................................ 17 
2.4.8 Pankreatická šťáva  ........................................................... 17 
2.4.9 Žluč ................................................................................... 17 
2.4.10 Tekutina tenkého střeva  ................................................ 17 
2.4.11 Tekutina tlustého střeva  ................................................ 18 
2.4.12 Pot  .................................................................................. 18 
2.4.13 Likvor  ............................................................................. 18 

2.5 Hmotnostní koncentrace vody v plazmě ................................................................... 18 
2.6 Dehydratace ............................................................................................................... 19 
2.7 Hyperhydratace .......................................................................................................... 19 
2.8 Definice pojmů ........................................................................................................... 20 

2.8.1 Osmotický tlak  ................................................................. 20 
2.8.2 Molalita ............................................................................. 20 
2.8.3 Gibbsova-Donnanova rovnováha ..................................... 21 
2.8.4 Starlingův zákon ................................................................ 21 

2.9 Ionty ........................................................................................................................... 21 
2.9.1 Sodný kationt – Na+.......................................................... 21 
2.9.2 Draselný kationt – K+ ........................................................ 22 
2.9.3 Hořečnatý kationt – Mg2+ ................................................ 23 
2.9.4 Vápenatý kationt – Ca2+ ................................................... 23 
2.9.5 Chloridový aniont – Cl- ..................................................... 24 
2.9.6 Laktát ................................................................................ 25 

2.10 Acidobazická rovnováha .......................................................................................... 25 
2.10.1 Pufry ............................................................................... 26 
2.10.2 Základní veličiny vhodné pro posuzování acidobazického stavu  . 27 
 pH.............................................................................................. 27 



 

 5 

  HCO3- aktuální (aktuální hydrogenuhličitan) .......................... 27 
2.10.3 Kompenzace acidobazických poruch .............................. 27 

2.11 Šok............................................................................................................................ 29 
2.11.1 Definice šoku .................................................................. 29 
2.11.2 Příčiny šoku ..................................................................... 29 
 Hemoragické příčiny ztrát cévního objemu  ............................. 30 
 Nehemoragické příčiny ztrát cévního objemu .......................... 30 
2.11.3 Patofyziologie šoku ......................................................... 30 
2.11.4 Fáze šoku ........................................................................ 31 

2.12 Terapie šoku v přednemocniční péči ....................................................................... 31 
2.13 Strategie doplňování objemu .................................................................................. 32 
2.14 Vybrané nehemoragické ztráty tělních tekutin ........................................................ 35 

2.14.1 Zvracení .......................................................................... 35 
2.14.2 Průjem ............................................................................ 35 

2.15 Infuzní roztoky používané ve vozech Zdravotnické záchranné služby ..................... 35 
3.1 Algoritmus práce posádky Rychlé zdravotnické pomoci u pacienta s traumatickým 
hemoragickým šokem ...................................................................................................... 39 
3.2 Dotazníkové šetření ................................................................................................... 42 

3.2.1 Metodika .......................................................................... 42 
3.2.2 Hodnocení dotazníku ........................................................ 42 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření ................................................................................ 42 
3.2.4 Výsledky jednotlivých otázek ............................................ 43 

 

 



 

6 
 

Úvod 
Jako téma své absolventské práce jsem si zvolil Doporučení pro posádky Rychlé 

zdravotnické pomoci pro volbu objemových náhrad. Ve své práci se zabývám 

problematikou vnitřního prostředí, infuzních roztoků a hemoragického šoku. Infuzní 

terapie je každodenním úkonem zdravotnického záchranáře a s vnitřním prostředím je 

úzce spjata, proto by každý záchranář měl znát tématiku vnitřního prostředí a to, co 

podává. Proto jsem se rozhodl pro toto téma, abych se o této problematice dozvěděl co 

nejvíce. Do mé práce vyberu informace, které s tímto souvisí. V teoretické části bude 

proto vypsáno složení tělesných tekutin, tělesné prostory, acidobazická rovnováha, 

pufrovací systémy apod. Dále se ve své práci budu zabývat hemoragickým šokem, který je 

též propojený s vnitřním prostředím a infuzní terapií. Bude zde popsána definice šoku, 

patofyziologie a jeho terapie. 

 V praktické části se budu zabývat vytvořením jednoduchého algoritmu pro postup 

posádky Rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez lékaře, u pacienta s traumatickým 

hemoragickým šokem. V dotazníkovém šetření, které bude také součástí praktické části, 

budu chtít ověřit základní znalosti zdravotnického personálu z oblasti vnitřního prostředí. 

Dále budu zjišťovat, jaké infuzní roztoky by podali ve vybraných nehemoragických ztrátách 

objemu, ale především pak jaké infuzní roztoky by volili v případě hemoragického šoku. 
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1 Cíl práce 
 

1.1 Hlavní cíl 

Seznámit se s tématikou vnitřního prostředí a hemoragického šoku. 

 

1.2 Vedlejší cíl 

Vytvořit jednoduchý algoritmus pro posádky Rychlé zdravotnické pomoci u pacienta s 

hemoragickým šokem. 

Zhodnotit základních znalostí zdravotnického personálu v oblasti vnitřního prostředí. 
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2 Teoretická část  
  

2.1 Anatomie a fysiologie oběhové soustavy 

Krevní oběh je účelně vytvořen pro transportní funkci a má značné funkční rezervy. Krev je 

poháněna dvěma pumpami, které jsou spojeny funkčně i anatomicky, čímž je zajištěna 

jejich synchronní činnost. Pravá komora udržuje v pohybu nízkotlaký plicní oběh. Pravá 

komora má sice menší hmotnost než levá, ale má velké funkční rezervy jak je patrné při 

plicní hypertenzi nebo u některých vrozených kariovaskulárních poruch. Levá komora má 

výrazně vyvinutou cirkulární svalovinu, protože přečerpává krev do vysokotlakého 

systému.      [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

Systémový oběh lze rozdělit do dvou subsystémů: 

1. sériově zapojené jednotky – tepny, žíly a kapiláry 

2. paralelně zapojené okruhy – cévy v jednotlivých orgánech nebo tkáních 

Cévy lze rozdělit z funkčního hlediska na následující jednotky [Mellander a Johansson, 

1968]: 

1. Pružník – velké a středně velké tepny, které zabezpečují rychlý transport krve do 

periferie 

2. Rezistenční cévy – regulují průtok ke tkáním a k orgánům. Patří k nim: 

a) malé arterie a arterioly – prekapilární rezistenční cévy 

b) venuly – postkapilární rezistenční cévy 

3. Prekapilární sfinktery – regulují distribuci krve do jednotlivých kapilár, nacházejí se 

na počátku kapilár 

4. Kapiláry – styčná plocha mezi tkání a krví, na jejich úrovni dochází k přesunu látek z 

krve do intersticiální tekutiny a naopak 

5. Arteriovenózní zkraty – jsou jen v některých tkáních, zabezpečují rychlý převod 

krve z arteriálního řečiště do venózního s obejitím kapilár. 

6. Žíly – kapacitní (objemové) cévy, regulují objem krve, zabezpečují žilní návrat a 

ovlivňují tak funkci srdce. 

Zvláštní postavení má lymfatický oběh, který začíná drobnými vlásečnicemi přímo ve tkáni 

a svými hlavními kmeny ústí přes lymfatické uzliny do velkých žil. Jeho hlavní úlohou je 

odvádět vysokomolekulární látky z tkání. 

Jednotlivé tkáně a orgány se liší architektonikou cévního uspořádání, funkční volumovou i 
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průtokovou kapacitou, stupněm uplatnění regulačních systémů cévního zásobení a 

reakcemi na podněty fyzikální nebo biochemické povahy. Jejich zapojení do celkové 

regulace krevního oběhu je proto různé.  [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

 2.1.1 Regulační systémy 

Regulační systémy cirkulace působí celkově nebo místně, dělíme je na nervové, humorální 

a celulární. Regulace může být rychlá (např. nervová, během několika sekund nebo jejich 

zlomků), nebo pomalejší (např. humorální, během několika minut až hodin). Regulace 

tepové frekvence, srdečního výdeje a krevního tlaku jsou rychlé, regulace objemu krve a 

tělních tekutin (pochody spojené s přesunem tekutin mezi extracelulárním a 

intracelulárním prostorem nebo zevním prostředím) patří mezi regulace pomalé. 

2.1.2 Místní regulační systémy krevního oběhu 

Každý orgán má vlastní regulaci svého krevního oběhu. Místní regulační systémy jsou 

zaměřeny na udržení rovnováhy mezi metabolickými potřebami a velikostí krevního 

průtoku orgánem. Hlavní úlohu má zde koncentrace katabolitů, kdy je podnětem jejich 

nahromadění a dochází k vazodilataci a tím ke zvýšenému prokrvení orgánu. Jedná se tedy 

o regulaci humorální, fungující na principu jednoduché zpětné vazby. Největší autonomii a 

význam si podržely místní oběhové regulační systémy v životně důležitých orgánech, v 

srdci a mozku. Jako přiklad lze uvést koronární oběh, který je prakticky nezávislý na 

centrální regulaci krevního oběhu. Hlavním regulátorem oběhu v krve v mozku je opět 

katabolit, v tomto případě oxid uhličitý (CO2). Průtok krve mozkem je díky tomuto 

mechanizmu udržován na poměrně na stálé hodnotě v širokém rozmezí změn středního 

tepenného tlaku.      [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

2.1.3 Adrenergní receptory 

Katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) mohou v kardiovaskulárním systému aktivovat 

adrenergní receptory α a β. V cévách jsou receptory  α a β, v srdci β. 

  α-adrenergní receptory – těchto receptorů je velmi málo, zato je jich hodně v hladkých 

svalových buňkách cévní stěny. Jejich aktivace má za následek vazokonstrikci rezistenčních 

cév (arterioly) a arterií většího průsvitu v celém organismu a venokonstrikci hlavně v 

oblasti splanchické a kožní. 

 β1-adrenergní receptory – jsou v srdci a jejich aktivace způsobuje zvýšenou činnost 

sinusového uzlu, urychluje vedení vzruchu v síních a AV uzlu a Purkyňových vláken, zvyšuje 
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kontraktilitu myokardu. Aktivace receptorů β adrenalinem, nebo noradrenalinem zvyšuje 

minutový srdeční výdej. 

β2-receptory – jsou citlivé na adrenalin a nejsou citlivé na noradrenalin. Jsou lokalizované 

ve většině hladkých svalových buněk, ale ne ve všech. Nejvíce jich je v rezistenčních 

cévách svalů, prakticky nejsou v ledvinách a málo jich je také v rezistenčních cévách 

splanchiku. 

2.2 Centrální regulační systém 

Úkolem centrálního regulačního systému je regulace krevního tlaku ve velkém a malém 

krevním oběhu, tak aby byly orgány dostatečně zásobeny krví. Při maximální dilataci 

místního krevního řečiště musí tlak v přívodné arterii stačit k udržení průtoku krve v 

orgánu. Jestliže výkon srdce jako pumpy, nebo objem cirkulující krve nestačí k zajištění 

potřeb všech orgánů, centrální regulační systém rozdělí minutový srfeční výdej tak, aby 

byly přednostně zásobeny orgány životně důležité. Centrální regulační systém je dobře 

vybaven k tomu, aby mohl zasahovat do místních oběhových poměrů jednotlivých orgánů. 

      [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

2.2.1 Obecné vlastnosti krve 

Homeostáza neboli udržování stálosti vnitřního prostředí organismu, což je podmínkou pro 

zachování normálních funkcí, je výsledkem spolupůsobení několika hlavních funkčních 

systémů, a to zejména regulační a integrační činnosti nervstva a žláz s vnitřní sekrecí, 

rovnováhy mezi příjmem látek a odstraňováním zplodin metabolismu a nárazníkovou 

(pufrovací) schopností. Krev se účastní uvedených pochodů a funguje přitom jako tekutý 

orgán rozváděn systémem cév až do nejjemnějších struktur orgánů. Skutečně je krev 

orgánem, který musíme vidět v jeho komplexu od ktvetvorných orgánů, přes cirkulující 

část v krevním oběhu, až po buněčné sklady (pool) v orgánech, kde krevní buňky mají také 

své specifické poslání. Ve tkáních souvisí krev cirkulující v oběhu přes kapilární stěny přímo 

s mezibuněčnou tekutinou, s níž si vyměnuje za různých gradientů látky v krystaloidních 

nebo koloidních roztocích. Tyto gradienty jsou pro různé látky různé. Tak voda prostupuje 

membránou vlásečnic na obě strany bez aktivní součinnosti jak endoteliálních, tak i 

prekapilárních buněk. Krystaloidy mají však již určité směrované gradienty, což se týká 

zejména kaliových  iontů (K+). Koloidy pak potřebují aktivní činnost buněk při svém 

přestupu.   
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 Krev je sytě rudá a neprůhledná tekutina. Její barva závisí do značné míry na 

saturaci hemoglobinu kyslíkem, arteriální krev je tedy světle rudá a venózní pak tmavě 

rudá. Skládá se z tekuté složky (krevní plazma) a korpuskulárních částic (červené krvinky – 

erytrocyty, bílé krvinky- leukocyty a krevní destičky – trombocyty). Krev je tedy suspenzí 

buněčných elementů v krystaloidní a koloidní tekutině, takže se fyzikálně chová jako 

newtonoská kapalina s odchylkami z toho vyplývajícími pro hydrodynamiku při průtoku 

cévním systémem.      [DEJMAL, STOILOV; 1975] 

 Isotonie krve odpovídá 0,9 % roztoku kuchyňské soli. Osmotický tlak krve při 0°C 

odpovídá 4922-5106 torrů (průměr 5030 torrů). Osmotický tlak krve je působen 

především krystaloidními komponenty krve, na koloidní komponenty připadá pouze 0,5% 

celkového osmotického tlaku a uplatňuje se hlavně koloidní tlak albuminu. 

 Isohydrie krve je stálost koncentrace vodíkových iontů, tedy pH krve. Hranice 

normality pH jsou velmi úzké, pH mezi 7,38 a 7,44. Stálost koncentrace vodíkových iontů 

je ohrožována jednak stále vznikajícím CO2, jako konečným produktem metabolismu 

buněk, ale i vznikem kyselých metabolitů (především kyseliny mléčné – laktát)  při svalové 

práci v kyslíkovém dluhu.     [DEJMAL, STOILOV; 1975] 

2.2.2 Krevní plasma 

Korpuskulární elementy, tedy erytrocyty, leukocyty a trombocyty, jsou suspendovány v 

krevní tekutině – krevní plazmě. Její cirkulující objem představuje 5% tělesné váhy, to je 

zhruba 2,8-3,5 l a její hlavní součástí je voda (91-92 %). Zbytek tvoří rozpuštěné látky, z 

nichž 7% je organického a 0,9% anorganického složení. Voda a soli v plazmě, ale i bílkoviny 

krevní plazmy jsou v dynamické rovnováze se sousedními tělními prostory. Jednak s 

intracelulárním prostorem (obsahuje 40% celkové tělesné vody), jednak s intersticiálním 

(mezibuněčným) prostorem (obsahuje 15% celkové tělesné vody). Krevní plazma 

zprostředkuje výměnu vody mezi intravaskulárním a intersticiálními prostory velmi pružně, 

takže i za fyziologických poměrů se v ní projevuje hydratace celého organismu. Krevní 

plazma si velmi citlivě udržuje svoji osmolalitu 300 miliosmolů. Na osmotickém tlaku a 

jeho udržení se účastní především krystaloidní látky, ačkoliv je jich kvantitativně mnohem 

méně než bílkovin, mají však větší počet molekul . Z krystaloidů je pak nejdůležitější 

složkou NaCl. Je to proto, že krystaloidy jsou značně disociovány na ionty, takže jejich 

osmotický tlak obnáší asi 5000 torrů, kdežto koloidů asi jen 25 torrů. Kromě toho se 

krystaloidy, lépe řečeno jejich ionty, účastní na udržování acidobazické rovnováhy 
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tělesných tekutin a tím i vnitřního prostředí vůbec. Dalším důležitým krystaloidem je 

kalium, přičemž jeho koncentrace v buňkách je daleko větší než v extracelulárním prostoru 

a plazmě. Naopak v buňkách je podstatně menší koncentrace natria. Kalium je důležité pro 

normální činnost srdce a jako antagonista kalcia řídí nervosvalovou dráždivost. Kalcium je 

součástí nezbytnou pro aktivaci srážení krve a pro udržení integrity tmelové substance 

mezi endotely cév. Železo v krevní plazmě je transportováno pro potřeby hemopoezy a 

výstavby buněčných oxidačních enzymů. Magnezium je jednak antagonistou kalcia, jednak 

má vlastní význam pro nervovou dráždivost.  [DEJMAL, STOILOV; 1975] 

 Ionty krystaloidů se účastní na regulaci pH krve a vnitřního prostředí jako akceptoři 

nebo donátoři vodíkového iontu, tedy protonu. Kyselina je schopna uvolnit proton nebo 

přijmout elektron, zásada je příjemce protonu nebo dárce elektronu.  

 Organické látky krevní plazmy jsou především krevní bílkoviny. Za fyziologických 

poměrů obsahuje krevní plazma dospělého člověka zhruba 6,5-8 g bílkovin na 100 ml 

plazmy, což při objemu cirkulující plazmy (2830-2400 ml) představuje množství 183-225 g. 

Hlavními představiteli jsou albumin, globuliny a fibrinogen. 

 Albumin tvoří 50-60% celkových bílkovin v krvi a díky své poměrně nízké 

molekulové váze představuje hlavní faktor udržování koloidně-osmotického tlaku uvnitř 

cév. Na základě tohoto onkotického tlaku je možný návrat vody a krystaloidů na ven=zním 

konci kapilární kličky, kde je hydrostatický tlak nízký, ale dost vysoký vzhledem k okolí. 

Další důležitou funkcí albuminu je jeho funkce transportní, kdy je přechodně schopen 

vázat různé substance jako například vyšší mastné kyseliny, bilirubin, hem, kovové anionty 

a vápník. Vápník je v séru z poloviny ionisován a z poloviny vázán na albumin, tyto 

proporce jsou v dynamické rovnováze. Při poklesu albuminu proto vzniká hypokalcemie se 

všemi patologickými důsledky.     [DEJMAL, STOILOV; 1975] 

2.3 Vnitřní prostředí 

2.3.1 Voda 

Voda je základní složkou vnitřního prostředí. Uplatňuje se jako univerzální rozpouštědlo, ve 

kterém probíhají biochemické procesy a které umožňuje organismu homeostatickými 

procesy udržovat osmotickou, metabolickou, teplotní a elektrochemickou rovnováhu, 

transportovat živiny a produkty katabolismu v buňkách a mezi buňkami. Obsah vody v 

organismu se mění v průběhu života (s věkem klesá), voda je nerovnoměrně rozdělená v 

různých tělesných kompartmentech a tkáních. 
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Voda tvoří u dospělých nadpoloviční podíl hmotnosti, proto je nejvíce kyslíku a vodíku 

právě ve vodě.  Hlavní prvky organismu představují kyslík, uhlík, dusík a vodík. Kyslík je 

především ve vodě, vodík ve vodě a tuku, uhlík v tuku a proteinech. 

 Homeostáza vody, a tedy i vodní bilance mohou být popsány rovnicí : množství 

vody přijaté= množství vody vyloučené. 

Bilance vody je pojem, který označuje rovnováhu mezi výdejem a příjmem vody z 

organismu za určité období. Bilance vody by měla být vyrovnaná, ale řadou fyziologických i 

patologických procesů je neustále porušována a řadou homeostatických nebo regulačních 

procesů je udržována v přijatelných hodnotách.   [JABOR, a kol., 2008] 

2.3.2 Příjem vody 

Vodní bilance má na straně příjmů vodu přijatou potravou (nápoje a potraviny, včetně 

přívodu parenterální a enterální výživou, je-li zavedena) a vodu metabolickou (kolem 0,3 l 

za den). Příjem vody má také svou sociální a kulturní složku: existuje určité minimální 

množství vody, které organismus potřebuje pro zachování homeostázy. Příjem vody je 

vyšší než toto minimální množství a relativní nadbytek je vyloučen ledvinami. Na druhé 

straně je nutné poznamenat, že chronicky nízký příjem vody může přinést řadu závažných 

zdravotních komplikací. Denní potřeba vody je silně závislá na okolnostech – vlivu okolní 

teploty, zdravotním stavu, fyzické zátěži a dalších faktorech. 

Přibližně 20% celkového denního příjmu pochází z pevných potravin (kolem 700 ml), 

zbývající podíl připadá na tekutiny. Metabolická voda tvoří jen malý podíl na straně příjmu. 

2.3.3 Ztráta vody 

Na straně ztrát se jedná o objemově velmi heterogenní situaci. Běžné ztráty močí (kolem 

1,5 l/den) se mohou při diabetes insipidus dostat až k hodnotě 20 l/den. Objem moče 

potřebný pro vyloučení osmotické nálože je dán koncentrační schopností ledvin na straně 

jedné a množstvím osmoticky aktivních látek na straně druhé. Stolicí se ztrácí běžně 0,1 

l/den, ale při průjmech až několik litrů (podobně při zvracení nebo odsáváním). Za další 

ztráty je zodpovědná kůže, kde se potem ztrácí 0,3 l/den, při profuzním pocení až několik 

litrů. Část vody se ztrácí odpařováním z tělesného povrchu (0,3 l/den). Tyto ztráty vody 

jsou součástí termoregulace. Nadbytečného tepla uvolněného v průběhu metabolismu se 

organismus zbavuje třemi způsoby: vyzařováním, vedením a odpařováním. Každý ml 

odpařené tekutiny představuje energetický ekvivalent ve výši 2,4 kJ. Odpařování se na 

celkovém uvolnění tepla podílí 20-25 %. Vydechovaným vzduchem se z organismu ztrácí 
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přibližně 0,4 l vody za den, je to společně s odpařovanou vodou druhá složka tzv. 

insenzibilních ztrát. Celková bilance vody musí být z dlouhodobého hlediska vždy 

vyrovnaná. Homeostáza vody je narušena z řady důvodů a riskantní je zejména: a) 

redistribuce vody mezi kompartmenty (kumulace vody v intersticiu v rámci odpovědi na 

jakékoliv trauma), b) ztráta krve z různých důvodů, c) ztráta tekutin o iontovém složení 

podobném plazmě s rychlým ohrožením cirkulace (odsávání nebo drénování), d) nepoměr 

mezi funkčními rezervami organismu a operační zátěží zejména u starších a 

polymorbidních osob) a další rizika.      

 Jako kumulativní bilance vody se označuje sumace denních bilancí, která informuje 

o trendech retence nebo naopak mobilizace tekutin.  [JABOR, a kol., 2008] 

 Při bilanci vody je tedy nutné vždy počítat s neměřitelnou ztrátou 700 ml/den 

(příjmem metabolickou vodou a naproti tomu běžné ztráty potem, odpařováním a 

vydechováním). Tyto ztráty se zvětšují horečkou (asi o 200 ml na zvýšení teploty o 1 °C), 

odhad výraznějších ztrát potem je samozřejmě nutné přičíst vždy. U ventilovaných 

nemocných je naopak nutné počítat s nebulizací, která ztráty vydechovaným vzduchem 

eliminuje. 

 Pro výpočet bilance vody je nutné přesně evidovat příjmy i ztráty. Na straně příjmů 

přesnost bilance vody stoupá s podáváním definované výživy a s přesnými záznamy o 

podaných přípravcích, na straně ztrát jsou nutné analýzy ztrácených tekutin s přesným 

měřením jejich objemu a obvykle se nelze vyhnout odhadům v situacích, kdy se tekutina 

ztrácí do obvazů, při průjmech nebo kdy charakter ztráceného sekretu znemožňuje 

běžnou analýzu iontového složení. Obvykle nemá smysl příjmovou stránku bilance vody a 

iontů určovat tehdy, je-li pacient na běžné perorální stravě nebo je-li definována výživa 

(parenterální a enterální) doplňována běžnou perorálně podávanou stravou. Na druhé 

straně je však nutné mimořádné extrarenální ztráty evidovat vždy a analyzovat jejich 

iontový obsah. Považujeme přitom za přirozené, že údaj o objemu moče za časový interval 

a složení moče (minimálně koncentrace iontů, urey, kreatininu a osmolalita moče) je k 

dispozici u všech nemocných s potenciálními poruchami vnitřního prostředí. 

2.4 Tělesné kompartmenty 

Tělesnými kompartmenty rozumíme ohraničené oddíly organismu, které mají buď 

specifické složení, nebo specifické funkce a jejichž složení a objem jsou zvláštními 

mechanismy regulovány. Tělesné kompartmenty jsou ve vzájemné komunikaci. Z hlediska 
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pochopení vztahů mezi vodou a ionty jsou hlavními kompartmenty extracelulární a 

intracelulární prostor.       [JABOR, a kol., 2008] 

2.4.1 Celková tělesná voda (CTV) 

Celková tělesná voda tvoří 55-60 % tělesné hmotnosti. Obsah se mění s věkem a je závislý 

na pohlaví. Nejvyšší podíl celkové tělesné vody na hmotnosti je intrauretinně u plodu a 

činí až 94 %, po porodu podíl vody na hmotnosti klesá do jednoho roku až dvou let života, 

pak se mírně zvyšuje, v pubertě se již nemění a odpovídá podílu vody u dospělých. 

2.4.2 Intracelulární tekutina (ICT) 

Intracelulární tekutina tvoří u dospělého člověka přibližně 40% celkové tělesné hmotnosti 

(tj. asi 2/3 celkové tělesné vody). Hlavním kationtem je K+, jehož koncentrace v ICT je 

přibližně o 15 % vyšší než koncentrace Na+ v ECT a pohybuje se kolem 140-160 mmol/l 

(přibližná zásoba K+ v ICT je asi 4000 mmol). Podstatně nižší je v ICT koncentrace Na+ (10-

14 mmol/l) a Mg2+ (13-35 mmol/l), hlavní anionty představují proteiny (70-100 mmol/l 

nábojů) a hydrogenuhličitany (bikarbonáty, 7-10 mmol/l).  [JABOR, a kol., 2008] 

2.4.3 Extracelulární tekutina (ECT) 

Extracelulární tekutina tvoří u dospělého člověka přibližně 20 % celkové tělesné hmotnosti 

(tj. asi 1/3 celkové tělesné vody). Představuje ji zejména voda v plazmě (plazmatický 

objem, 5 % hmotnosti) a v intersticiálním prostoru (intersticiální tekutina – IST, 15 % 

hmotnosti). Další extracelulární tekutinu představuje voda v lymfatickém systému, v 

pojivové a kostní tkáni. Jako transcelulární voda se označuje voda obsažená v sekretech ve 

vývodných cestách slinných žláz a pankreatu, v sekretech střeva a podobně; normálně 

tvoří 2 % tělesné hmotnosti, po jídle její objem stoupá na 2-3 litry. Hlavní kationt ECT je 

Na+, jehož zásoba je zde přibližně 1960 mmol (odvozeno od 14 litrů ECT s přibližnou 

koncentrací Na+ 140 mmol/l). 

 Extracelulární tekutina je díky osmoticky podmíněným přesunům vody v 

komunikaci s dvojnásobně větším prostorem intracelulárním. Extracelulární tekutina je 

také současně v prostoru, ve kterém probíhá sekrece a resorpce mnoha litrů tekutin 

denně. Pomineme-li ledviny, kde se filtruje a zpětně vstřebává 150-180 litrů ultrafiltrátu 

plazmy denně, je významným procesem sekrece a resorpce tekutin trávicího traktu. Pokud 

má tato tekutina podobnou osmolalitu jako extracelulární tekutina, dojde při její ztrátě 

(průjmem, zvracení, odsáváním, drénováním) k obdobné situaci, jako kdyby se ztrácela 
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plazmatická tekutina. Nedojde k osmotickým přesunům vody z buněk a ztráty vody jdou  

na úkor extracelulárního prostoru. Případná dehydratace s oběhovými důsledky se pak 

může rozvinout rychle.      [JABOR, a kol., 2008] 

2.4.4 Krev a lymfa 

Lymfa a krev zaujímají prostor, který odpovídá přibližně 8 % tělesné hmotnosti, tento 

objem reprezentuje část intracelulární tekutiny připadající na erytrocyty (kolem 3 %) a 

plazmatický objem spolu s lymfou (již zmíněných 5 %). Objem krve u dospělých mužů je 

mezi 5-6 litry, u dospělé ženy mezi 4-5 litry. Krev je tělesná tekutina, která má podstatně 

vyšší viskozitou než voda (za fyziologických podmínek je asi pětkrát viskóznější). 

 Lymfa je tkáňová tekutina pocházející z mezibuněčného prostoru, která se 

vyskytuje v lymfatickém systému. Lymfatický systém je systém uzavřených lymfatických 

kapilár (které slepě začínají v mezibuněčném prostoru) a cév, které se spojují do 

mízovodů. Lymfa vstupuje do venózního řečiště hrudním (ductus thoracicus) a pravým 

mízovodem (ductus lymphaticus dexter). Starlingův zákon definuje tlakové poměry 

v intersticiu, kde převažuje vyšší filtrační tlak (nad tlakem způsobujícím zpětnou reabsorpci 

tekutin). V důsledku toho vstupuje tkáňová intersticiální tekutina do terminálních 

lymfatických kapilár. Objem intersticiálního prostoru je tak ovlivněn filtrací a reabsorpcí 

v kapilárách, lymfatickým tokem (resp. intaktností lymfatického cévního systému) a 

compliance intersticiálního kompartmentu. Podle drénované oblasti se liší složení lymfy, 

která je poměrně bohatá na vysokomolekulární proteiny a lipidy. Koncentrace glukózy je 

mezi 2,2-11,0 mmol/l, iontové složení je blízké plazmě.   [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.4.5 Intersticiální tekutina (IST) 

Intersticiální tekutina je část extracelulárního prostoru, tvoří asi 15% celkové tělesné 

hmotnosti. Distribuci tekutin mezi IST a plazmatickým prostorem přes kapilární stěnu 

popisuje Starlingův zákon, distribuci iontů Gibbsova a Donnanova rovnováha. Ustanovení 

této rovnováhy zajišťuje vyšší koncentraci aniontů Cl- a HCO3
- v prostoru, kde je nižší 

koncentrace proteinů, tedy v intersticiu, v porovnání s plazmou. Naopak koncentrace 

kationtů Na+ a K+ je vyšší v plazmatickém prostoru. 

2.4.6 Složení tělesných tekutin 

Při monitorování změn vnitřního prostředí je nutné znát složení tělesných tekutin. I když 
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neznáme ztracený objem tekutin, je analýza složení z hlediska hlavních iontů, důležitá a 

jistě vhodnější než nejisté odhady, protože složení tekutin se nemůže za různých situací 

měnit. 

2.4.7 Žaludeční šťáva  

Je produkována v množství 2000-3000 ml/den. V kyselé žaludeční šťávě je koncentrace 

Na+ průměrně 20 mmol/l (10-30, vyjímečně až k 70 mmol/l), K+ v koncentraci 10 mmol/l 

(obvykle 5-40 mmol/l), koncentrace Cl- 120 mmol/l (80-166 mmol/l), HCO3
- je 

neměřitelné. 

V málo kyselé žaludeční šťávě je koncentrace Na+ průměrně 80 mmol/l (70-140 mmol/l), 

koncentrace K+ 15 mmol/l (5-40 mmol/l), koncentrace Cl- 90 mmol/l (40-115 mmol/l), 

HCO3
- mezi 5-25 mmol/l. Vzhledem k iontovému složení s nízkou hodnotou diference 

silných iontů její ztráta organismus alkalizuje.   [JABOR, a kol., 2008] 

2.4.8 Pankreatická šťáva  

Je tvořena v množství 300 až 1500 ml/den. Koncentrace Na+ je průměrně 150 mmol/l 

(115-180 mmol/l), koncentrace K+ je nízká, pouze 5 mmol/l (3-8 mmol/l), koncentrace Cl-  

je průměrně 75 mmol/l (55-95, ale jsou i hodnoty 110-130 mmol/l), koncentrace HCO3
- je 

v rozmezí 80-120 mmol/l (pro vyšší koncentrace chloridů mezi 110-130 se udává 

koncentrace hydrogenuhličitanu 25-40 mmol/l), koncentrace Ca je průměrně kolem 0,6 

mmol/l a celkového Mg kolem 0,3 mmol/l. Ztráta pankreatické šťávy organismus většinou 

acidifikuje. 

 

2.4.9 Žluč  

Je typická tekutina, která složením odpovídající extracelulární tekutině. Produkce žluče se 

pohybuje mezi 250-1100 ml/den. Koncentrace Na+ je průměrně 150 mmol/l (130-165 

mmol/l), K+ je průměrně v koncentraci 5 mmol/l (3-12 mmol/l), HCO3
-  kolem 30 mmol/l (s 

rozmezím 20-40 mmol/l), Ca je mezi 1,1-5,6 mmol/l a Mg 0,7-1,5  mmol/l.  

      [JABOR, a kol., 2008] 

2.4.10 Tekutina tenkého střeva  

Je tvořena v množství kolem 3000 ml/den. Koncentrace Na+ je kolem 110 mmol/l (s 

výrazným rozptylem 46-148 mmol/l), průměrná koncentrace K+ je průměrně 5 mmol/l (2-

35 mmol/l), velice proměnlivá je koncentrace Cl-, 5-137 mmol/l (méně kyselá v jejunu, 



 

18 
 

kolem 80 mmol/l, více kyselá v ileu, zhruba 108 mmol/l, s rozptylem 60-125 mmol/l), 

podobně výrazně proměnlivá je i koncentrace HCO3
-. 

2.4.11 Tekutina tlustého střeva  

Je tvořenaí v množství 500-1000 ml/den. Koncentrace Na+ je 5-80 mmol/l, K+ 5-15 mmol/l, 

Cl- 5-70 mmol/l. Podobné složení má i stolice. 

2.4.12 Pot  

Tvoří se běžně v množství 300 ml/den, ale při profuzním pocení může dosáhnout až 5000 

ml/den. Koncentrace Na + jsou závislé na adaptaci potní žlázy na teplo, běžná koncentrace 

je 70 mmol/l (při adaptaci klesá k hodnotám kolem 17 mmol/l, snižuje se také při neslané 

dietě), koncentrace K+ je kolem 9 mmol/l, koncentrace Cl- je 60-70 mmol/l (při adaptaci na 

teplo rovněž klesá k hodnotám kolem 17 mmol/l), Ca běžně kolem 0,7 mmol/l, celkové Mg 

pod 0,3 mmol/l. 

2.4.13 Likvor  

Produkuje se v množství 500 ml/den. Koncentrace Na+ je v rozmezí 123-154 mmol/l, 

koncentrace K+ 2-3 mmol/l, Cl- 122-132 mmol/l, Ca kolem 1,15 mmol/l, Mg 0,6-1,2 

mmol/l. Koncentrace HCO3
- je o 2-3mmol/l nižší než koncentrace v plazmě. 

 

2.5 Hmotnostní koncentrace vody v plazmě 

Pojem molalita (základní jednotkou je mol/kg) charakterizuje počet solutů v jednom 

kilogramu vody. Jednotlivé složky významných plazmatických solutů vyjadřujeme jako 

látkové koncentrace v mol/l (respektive mmol/l) vyšetřované plazmy. 

Hmotnostní koncentrace vody v plazmě je nižší než 1,0 vzhledem k objemu, který zaujímají 

zejména proteiny a lipidy. Normální koncentrace lipidů v plazmě (Hořejší, 1989) je závislá 

na koncentraci cholesterolu (za běžných okolností 2,0 g/l), triacylglycerolů (1,5 g/l), 

volných mastných kyselin (0,1 g/l) a fosfolipidů (3,0 g/l), celkem tedy 6,6 g/l s rozmezím 

4,0 (případně 5,0) až 8,0 g/l. Je rozdíl mezi koncentracemi lipidů vstoje (u zdravých osob 

8,5 g/l) a vleže (7,9 g/l).    [JABOR, a kol., 2008] 

Normální hodnota hmotnostní koncentrace vody podle Waughovy rovnice vstoje 0,927 

kg/l (se směrodatnou odchylkou 0,0008) a vleže 0,932 kg/l (0,0008).  [Davidson, 1994] 
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2.6 Dehydratace 

Projevy dehydratace mohou být buďto klinické, nebo laboratorní. Klinické projevy jsou 

sice značně subjektivní, ale zcela nepostradatelné pro diagnostiku poruch vodního a 

iontového hospodářství. Kromě anamnézy, která může být klíčová pro posouzení 

hospodaření vodou, lze využít klinické vyšetření a jeho zhodnocení ve vztahu k měřitelným 

údajům. Dehydratace může postihnout organismus jako celek a jedná se o ztrátu celkové 

tělesné vody, ale může se týkat jen určitého kompartmentu. V úvahu přicházejí tyto 

známky: přítomnost apatie, nauzey, anorexie, hypotenze, slabosti, ortostatické kolapsy, 

suché sliznice, snížený kožní turgor, tachykardie, pokles hmotnosti, oligurie, negativní 

bilance vody, snížený centrální žilní tlak (pod 0,85 kPa), nízká koncentrace Na+ v moči, 

vzestup koncentrace proteinů a albuminu (méně spolehlivě hemoglobinu a hodnoty 

hematokritu) současně, zejména v porovnání s minulými nálezy. 

 Chronický nedostatečný přívod vody může vést k rozvoji urolitiázy a chronické 

zácpě, může podporovat rozvoj nádorových onemocnění tlustého střeva a močového 

traktu, snižuje mentální a fyzickou aktivitu, vede k nižší produkci slin s důsledky na 

fyziologické a imunologické poměry v dutině ústní. Je uváděn  i vztah k prolapsu mitrální 

chlopně. Speciální problematiku tvoří chronická dehydratace starších osob s rizikem 

postižení mentálních funkcí, ortostatických pádů s fatálními následky (fraktury) a rozvoje 

kardiovaskulárních komplikací včetně iktu. 

2.7 Hyperhydratace 

Projevy hyperhydratace mohou být laboratorní a klinické. Situace je ale obtížnější než u 

dehydratace, retence může být výraznější bez zřetelných klinických známek. V každém 

případě je rozhodující anamnéza, bilancování tekutin s případným vyhodnocením 

kumulativní bilance a longitudiální hodnocení hmotnosti pacienta. Z laboratorních 

ukazatelů je možné v krátkých časových úsecích využít především změny koncentrace 

albuminu a proteinů. Velkým problémem je určení kompartmentu, ve kterém nadbytek 

vody převažuje. Známky hyperhydratece jsou například: otoky, pozitivní bilance vody, 

zvýšená náplň krčních žil, vzestup hmotnosti, polyurie (nespolehlivé), známky srdečního 

přetížení, zvýšený centrální žilní tlak, pokles koncentrace albuminu a proteinů (méně 

spolehlivě hemoglobinu a hodnoty hematokritu), zejména v porovnání s předchozími 

nálezy a bez jiné příčiny poklesu.     [JABOR, a kol., 2008] 
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2.8 Definice pojmů 

2.8.1 Osmotický tlak  

Je to tlak na semipermeabilních membránách, který je způsoben koligativními vlastnostmi 

roztoku (závislé pouze na počtu částic, nikoliv na jejich charakteru). Přísně 

semipermeabilní membrána propouští jen vodu, ale ve skutečnosti se za semipermeabilní 

membránu považuje také biologická membrána, přes kterou je omezen pohyb některých 

solutů, ale voda (solvent) prochází volně. Biologické membrány mají různé stupně 

propustnosti: glomerulární membrána propouští jak vodu, tak i ionty a nízkomolekulární 

proteiny. Osmotický tlak je z fyzikálního hlediska síla působící na plochu a vyvolávající 

pohyb vody přes biologickou membránu. Výsledkem je, že se voda pohybuje tak dlouho, 

dokud jiná protipůsobící síla nezabrání dalšímu pohybu. Nutnou sílu působící na plochu 

pak nazýváme osmotickým tlakem.     [JABOR, a kol., 2008] 

2.8.2 Molalita 

Jedná se o druh veličiny, u které je látkové množství solutu dělené hmotností solventu, 

takže jednotkou v systému SI je mol na kilogram a jeho násobky. Molalita se liší v definici 

od látkového obsahu a látkové koncentrace, ve kterých se hmotnost, respektive objem ve 

jmenovateli vztahuje ke směsi nebo systému, zatímco u molality se vztahuje pouze k 

solventu (rozpustidlu). Jde o veličinu nezávislou na tlaku a teplotě. Tato vlastnost ji 

upřednostňuje před používáním látkové koncentrace. 

 Osmotická látková koncentrace 

Představuje látkovou koncentraci ideálního roztoku, jednotkou je mol l-1. Pojem se běžně 

neužívá, přednost má osmolalita (molalita). 

 Osmolalita  

Charakterizuje osmotickou kapacitu tekutiny, schopnost působit osmotickým tlakem na 

semipermeabilní membráně. Normální hodnoty osmolality plazmy jsou 275-295 mmol/kg. 

Systémy řídící příjem a výdej vody zajišťují nejen konstantní objem celkové tělesné vody, 

ale i konstantní osmolalitu. Osmolalita je ve všech tělesných kompartmentech (za stavu 

ustálených podmínek) identická, voda se redistribuuje tak, aby tuto podmínku zajistila. 

2.8.3 Gibbsova-Donnanova rovnováha 

Popisuje vztahy mezi koncentracemi aniontů a kationtů v plazmě a v intersticiální tekutině. 

Ukazuje míru kompenzace nedifuzibilních aniontů přesunem difuzibilních látek přes 
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membránu oddělující tyto prostory. Základní vlastnosti membrány, na kterou se Gibbsova-

Donnanova rovnováha vztahuje, je propustnost pro ionty a nepropustnost pro koloidy s 

nábojem. Příkladem takové membrány je stěna kapilár. Podkladem dějů je zejména 

přítomnost proteinových aniontů v plazmě. Při běžném pH převládají na proteinech 

záporné náboje. Z tohoto důvodu se ustanovuje iontová rovnováha mezi plazmou a 

intersticiální tekutinou v tom smyslu, že je vyšší koncentrace kationtů (K+ a Na+) v plazmě a 

vyšší koncentrace aniontů (HCO3
- a Cl-) v intersticiu. Nerovnoměrné rozložení na 

membránách má elektrické, koncentrační a osmotické důsledky. 

2.8.4 Starlingův zákon 

Popisuje vztahy mezi intersticiem a plazmatickým kompartmentem, které jsou ovlivněny 

tlakem krve v cévách, hydrostatickým tlakem intersticia a koncentračním gradientem mezi 

intersticiem a plazmou. Svou roli zde hraje fyzikální povaha bariéry mezi intersticiem a 

krví. Jejím výsledkem je permeabilita kapilární stěny. Kapiláry a malé postkapilární venuly 

jsou za normálních okolností propustné pro malé molekuly a vodu a neprostupné pro 

koloidy. Jsou dva důležité proti sobě působící hydrostatické tlaky a to kapilární a tkáňový, 

přičemž normálně je tlakový gradient takový, že umožňuje filtraci tekutiny z nitra kapiláry 

do intersticia. Dále jsou dva proti sobě působící tlaky onkotické – onkotický tlak intersticia 

a onkotický tlak kapilární plazmy. Za běžných okolností je onkotický tlak plazmy vyšší než 

intersticiální, takže za nepřítomnosti hydrostatického gradientu by se tekutina 

reabsorbovala z intersticia do plazmy.    [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.9 Ionty 

2.9.1 Sodný kationt – Na+ 

Sodík je jeden ze základních prvků lidského organismu, sodný kation je nepostradatelný 

během celého života. Sodný kationt je hlavním extraceluláním kationtem, jehož zásoba v 

ECT se pohybuje okolo 2000 mmol (140 mmol/l ve zhruba 14 litrech). V extracelulárním 

prostoru je udržována aktivním, energeticky náročným způsobem Na+K+-ATPázy, sodíkové 

pumpy. Sodíková pumpa  je membránový proteinový komplex většiny buněk eukaryotů 

složený z více podjednotek. Využitím energie intracelulární hydrolýzy ATP reguluje 

transport iontů přes membránu s hlavními efekty na objem buňky, koncentraci volného 

kalciového kationtu a membránový potenciál. Hlavní funkcí je přenos tří hlavních sodných 
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kationtů z nitra buňky a dvou kationtů draselných do buňky se vznikem elektrochemického 

gradientu na membráně, který je rozhodující pro transport nutričních komponent 

(aminokyseliny, kalcium, fosfáty, chloridy, glukóza) a metabolitů a je také rozhodujícím pro 

udržování objemu buněk a akčních potenciálů. Pro činnost je Na+K+-ATPázy velmi důležitá 

přítomnost hořečnatých iontu. Přímo se sodíkovou pumpou je spojen spřažený transport 

sodných a kalciových iontů. Při inhibici sodíkové pumpy relativně převáží v ICT 

koncentrace sodných iontů s následující výměnou kalciových a sodných kationt s 

výsledným zvýšením intracelulární koncentrace kalia a ovlivněním kontraktility myokardu 

nebo cév. Přesun sodného kationtu do centra buňky je možný při poruchách funkce 

sodíkové pumpy, při těžkém deficitu draselných kationtů v intracelulárním prostoru a při 

poklesu intracelulární koncentrace protonů (při vzestupu intracelulárního pH). Inhibici 

sodíkové pumpy způsobuje změna koncentrace daselných kationtů v extracelulárním 

prostoru. Sodíková pumpa je receptorem pro srdeční glykosidy, které její aktivitu 

inhibují.[JABOR, a kol., 2008] 

2.9.2 Draselný kationt – K+ 

Draselný kationt je hlavním intracelulárním kationtem a je distribuován ve všech tkáních. V 

buňkách je udržován činností sodíkové pumpy, která zásadním způsobem přispívá k 

vytvoření elektrického potenciálu. Draselný kationt významně ovlivňuje nervosvalovou 

dráždivost, v ICT se jako hlavní solut podílí na osmotické homeostáze buněk. Renální 

eliminací se denně profiltruje zhruba 800 mmol daselného kationtu. Celkově se zhruba 81-

96% zpětně vstřebává v průběhu nefronu. Hypokalemie je pojem, který označuje pokles 

koncentrace plazmatického draselného kationtu pod 3,8 mmol/l (3,5 mmol/l). 

Hyperkalemie je stav se zvýšením plazmatické koncentrace draselného kationtu nad 5,3 

mmol/l. Protože kalemie je závislá na pH, tak je vhodné při odhadech deficitu brát v úvahu 

i tuto veličinu. Hodnotě pH náleží ,,ideální´´ kalemie kolem 6,0 mmol/l, hodnotě pH 7,7 

odpovídá kalemie 3,3 mmol/l. 

 Hypokalemie 

Vzhledem k tomu, že v ECT je pouze nepatrná část z celkové zásoby K+ v organismu, a to 

zhruba  2 %, je plazmatická koncentrace jen chabým prediktorem deficitu v akutních 

situacích. Závislost deficitu kalia na kalemii nicméně existuje, ale je nutné využívat ji 

opatrně, spíše u stabilizovaných vztahů. 

 Hyperkalemie je stav, kdy je zvýšená plazmatická koncentrace K+ nad 5,3 mmol/l. 
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Rozdíl mezi plazmou a sérem se může v jistých situacích stát významným, nutné je zvážit 

možnost pseudohyperkalemie (stav při kterém se zvyšuje koncentrace K+ ve vzorku, v 

období mezi odběrem a laboratorní analýzou). 

2.9.3 Hořečnatý kationt – Mg2+ 

Po draselném kationtu je hořečnatý kationt hlavním intracelulárním iontem, který je 

kofaktorem mnoha enzymů. Zúčastňuje se tak vitálně důležitých anaerobních a aerobních 

procesů metabolismu a dalších pochodů. Jako druhý kvantitativně nejvýznamnější 

intracelulární prvek je nezbytný pro vitalitu buňky a nepostradatelný pro klíčové enzymové 

reakce. Je nezbytným kofaktorem enzymových reakcí (například Na+-K+-ATPáza- sodíková 

pumpa), mediátorem imunologických reakcí, regulátorem tonu hladkého svalu 

(intracelulární Mg2+ přispívá ke snížení intracelulárního Ca2+ řadou mechanismů, 

prostřednictvím elektrochemického gradientu zhoršuje vstup Ca2+ do buněk kalciovými 

kanály). Je také nezbytným pro stabilizaci axonálních funkcí a modulace uvolňování 

neurotransmiterů. 

 Hypomagnezemie je stav, kdy je koncentrace celkového Mg v plazmě pod 0,70 

mmol/l nebo ionizovaného Mg2+ pod 0,55 mmol/l. V horní referenční mezi je velká 

nejednotnost, která se udává 0,96 (studie NORIP), 0,96 (Berns) až 1,00 nebo dokonce až 

1,30 mmol/l. Klinicky významný deficit Mg nastává nejčastěji u těhotných, u chronických 

průjmů, při chronickém alkoholismu, u diabetiků apod. 

 Hypermagnezemie je stav, kdy koncentrace celkového Mg v plazmě se pohybuje 

nad 1,00 nebo koncentrace ionizovaného Mg2+ je nad 0,63 mmol/l. [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.9.4 Vápenatý kationt – Ca2+ 

Kalcium patří mezi hlavní tělesné kationty, jeho hlavní fyziologický význam spočívá v 

neuromuskulárním přenosu (hladkého, kosterního a srdečního svalu), v procesu 

koagulace, v sekreci hormonů a působení hormonů (působí jako druhý posel), ve 

schopnosti vytvořit si aktivní kostní zásobu s možností uvolnit vápník dle potřeb 

organismu.  

 Hypokalcemie je definována jako stavy, kdy je koncentrace celkového kalcia v 

plazmě pod 2,15 mmol/l při fyziologické koncentraci plazmatických proteinů (albuminu). 

Hyperkalcemie se definuje jako koncentrace celkového kalcia v plazmě nad 2,50 mmol/l 

při fyziologických hodnotách plazmatických proteinů (albuminu). [JABOR, a kol., 2008] 
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2.9.5 Chloridový aniont – Cl- 

Chloridový aniont se z potravy kompletně vstřebává pasivním a aktivním transportem. 

Pokud působí cholerový toxin na střevní buňky, dochází k vysoké produkci AMP, čímž se 

utlumuje absorpce sodného kationtu a aktivuje se sekreční transportní systém buněk 

krypt s následnou akumulací chloridového a sodného iontu v lumen. Hromadění NaCl ve 

střevě vede ke zvýšené akumulaci vody ve střevním lumen osmotickým mechanismem a 

výsledkem je průjem. Produkce chloridů v gastrointestinálním traktu dosahuje obrovských 

hodnot – žaludek produkuje až 5000 mmol/den, střevo až 3000 mmol/den, pankreatická 

tekutina 1400 mmol/den, sliny 1200 mmol/den, žluč 1200 mmol/den. Secernovaná 

tekutina se spolu s ionty recykluje zpět do oběhu. Koncentrace iontů se zvyšuje podle 

Gibbsovy a Donnanovy rovnováhy v kompartmentu bez proteinů, typicky je proto zvýšená 

koncentrace chloridů v likvoru, transsudátech a intersticiální tekutině. Koncentrace 

chloridů ve venózní plazmě je nižší než v arteriální, protože koncentrace chloridů v 

erytrocytech venózní krve je vyšší než v erytrocytech arteriální krve, což je způsobeno 

chloridovým posunem, který je podmíněn zvýšenou afinitou chloridového aniontu k 

deoxyhemoglobinu, vstupem Cl- do erytrocytů ve venózní krvi a výstupem HCO3
- z 

erytrocytů ve venózní krvi. Tvorbu hydrogenuhličitanu zajišťuje karbonátdehydratáza 

(karboanhydráza). Při snížení PCO2 v plicích se chloridy vrací zpět do erytrocytů. 

 Hypochoridemie je stav, kdy je koncentrace chloridů v plazmě pod dolní referenční 

mez 98 mmol/l. Pro účely interpretace acidobazické rovnováhy se používá dolní mez 

korigovaných chloridů (102 mmol/l) jako hranice pro přítomnost hypochloridemické 

alkalózy. Celkové příznaky hypochoridemie zahrnují slabost, letargii, a to zejména při 

současné hypokalémii s alkalózou, metabolickým výsledkem je hypochloridemická 

alkalóza. Terapie hypochloridemie spočívá v identifikaci zdroje a léčení podle příčiny. 

Hyperchloridemie je označena jako koncentrace chloridů v plazmě nad horní referenční 

mez, která je 106 mmol/l. Pro interpretaci acidobazické rovnováhy se používá horní mez 

korigovaných chloridů, a to 105 mmol/l, jako hranice pro přítomnost hyperchloridemické 

aciodózy. 

2.9.6 Laktát 

Laktát je fyziologickým meziproduktem metabolismu glukózy, jehož koncentrace se v 

plazmě zvyšuje s rostoucím podílem anaerobního metabolismu. Jeho stanovení má 

význam pro odhad stupně hypoxie tkání a pro diagnostiku dědičných poruch metabolismu. 
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V intenzivní péči má laktát a jeho koncentrace význam prognostický. Zatímco jsou ve 

sportovní fyziologii koncentrace laktátu nad 10 mmol/l běžným obrazem anaerobního 

výkonu (mohou dosahovat i 20 mmol/l), v intenzivní péči jsou horní referenční meze (do 

1,8 mmol/l v arteriální plazmě a 0,5-2,2 mmol/l v plazmě venózní) překračovány jen o 

několik mmol/l. Poměr laktát : pyruvát charakterizuje redoxní stav cytosolu, respektive 

rovnováhu mezi produktem a substrátem reakce katalyzované laktátdehydrogenázou. 

Laktátdehydrogenáza katalyzuje poslední krok anaerobní glykolýzy, kdy vzniká laktát z 

pyruvátu, protože přeměna L-laktátu na pyruvát je volně reverzibilní. Vznik laktátu z 

pyruvátu dominuje za anaerobních podmínek nebo v buňkách, které nemají mitochondrie, 

jako například erytrocyty. Slouží jako reakce pro regeneraci NAD+ z NADH2 produkovaného 

glykolýzou. Vznikem laktátu se obnoví pool NAD+, který vstoupí opět do glykolýzy a podílí 

se jako koenzym na dalším odbourávání glukózy. Laktát je poté po uvolnění z buněk do 

krve vychytáván játry, kde je za pomoci laktátdehydrogenázy opět přeměněn na pyruvát a 

může být využit jako substrát pro glukoneogenezi. V případě tkáňové hypoxie, kdy vzniká 

veliké množství laktátu, dochází k rozvoji laktátové metabolické acidózy. Laktátová acidóza 

patří s ketoacidózou mezi nejčastější příčiny metabolických acidóz.     [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.10 Acidobazická rovnováha 

Hodnota pH plazmy je výslednicí změn ve vnitřním prostředí a je výsledkem jednotlivých 

poruch, pufrovacích reakcí, korekčních a kompenzačních reakcí. Ačkoliv se pH vždy hodnotí 

při posuzování acidobazického nálezu, není až na výjimky primárním předmětem úprav 

nebo terapeutických zákroků. 

Pro pacienta může být závažná výrazná odchylka pH, ale i kombinace protichůdně 

působících acidobazických poruch s výsledným pH nepříliš vzdáleným od středu 

referenčního rozmezí. Vývoj acidobazických poruch souvisí se změnami respirace nebo 

metabolismu. Proto se také základní poruchy dělí na metabolické a respirační. Průběh 

poruchy má tři úrovně – nejprve proběhne nárazníková reakce, poté následují 

kompenzace a korekce.      [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.10.1 Pufry 

Pufrovací systémy slouží k okamžitým modulacím výchylky pH tělesných tekutin 
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chemickou reakcí. Pufr je systém složený ze slabé kyseliny a její soli, kdy slabá kyselina 

disociuje v roztoku nepatrně, zatímco její sůl disociuje v roztoku zcela. Pokud do toho 

systému vstoupí silná kyselina, výchylka pH se minimalizuje vznikem slabé kyseliny a soli 

aniontu silné kyseliny s kationtem soli slabé kyseliny pufru. Pokud do systému vstoupí 

látka se silným alkalizujícím účinkem (louh), vzniká sůl slabé kyseliny s kationtem louhu a 

voda, výchylka pH se opět minimalizuje. 

 Jednotlivými zástupci jsou: v plazmě a intersticiu hydrogenuhličitanový pufrovací 

systém, v plazmě a buněčných elementech krve proteinový a fosfátový pufrovací systém a 

v erytrocytech hemoglobinový pufr. 

 Hydrogenuhličitanový pufr je základním pufrem, jehož kapacita (zaujímá 51 % z 

celkové pufrovací kapacity krve) se doplňuje neustálou metabolickou produkcí oxidu 

uhličitého. V krvi se část enzymovou katalýzou karbonátdehydratázou (dříve 

karboanhydrázou) hydratuje na slabou kyselinu uhličitou H2CO3, která disociuje na ionty 

H+ a HCO3
-.   

 Proteinové pufrovací systémy se uplatňují v krevní plazmě i erytrocytech. Při pH 7,4 

jsou plazmatické bílkoviny přítomny jako anionty, převažují disociované skupiny (-COO-), 

proteiny jsou spíše schopny přijímat protony, a bránit tedy okyselení roztoku (biologických 

tekutin). Na pufrovací kapacitě celé krve se podílejí asi 7 %. 

 Hemoglobinový pufr (z celkové kapacity 35 %) je hlavním pufrem erytrocytů. 

Vazbou O2 se mění poloha atomu železa v hemu, dochází k přestavbě globinové částice a 

poté celé molekuly hemoglobinu. Globální konformační změna ovlivní schopnost 

uvolňování nebo přijímání H+ na histidinovém zbytku globinu. Z tohoto důvodu se 

deoxygenovaný hemoglobin a oxyhemoglobin od sebe liší hodnotou izoelektrického bodu 

(pI oxyhemoglobinu je 6,17, deoxygenovaného hemoglobinu 7,82). Oxyhemoglobin je 

silnější kyselina než deoxyhemoglobin, zvýšená aktivita protonů ovlivňuje vazbu kyslíku na 

hemoglobin ve smyslu snížení afinity. V prostředí se zvýšenou aktivitou protonů (tedy ve 

tkáních) se oxyhemoglobin mění na deoxyhemoglobin. Při zvýšení pH se naopak zvyšuje 

afinita kyslíku k hemoglobinu (v plicích). Uvedené děje jsou podstatou Bohrova efektu. 

 Fosfátový pufr je složen z dvojice HPO4
2- a H2PO4

-. Je poměrně málo významný v 

plazmě, významnější roli má v buňce. V erytrocytech se na pufrovací kapacitě podílejí i 

organické fosfáty. Na celkové pufrovací kapacitě krve se podílí 7 %.      [JABOR, a kol., 

2008] 
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2.10.2 Základní veličiny vhodné pro posuzování acidobazického stavu pH 

pH je negativní dekadický logaritmus relativní molární aktivity vodíkových iontů. Hodnoty 

H+ slučitelné se životem se pohybují v rozmezí 20-160 nmol/l, pH tedy odpovídá rozmezí 

7,70-6,80. Acidemie a alkalemie jsou stavy se změněným pH plazmy. Za acidemii se 

považuje pokles pH pod 7,36, za alkalemii vzestup nad 7,44. Mezi pH a koncentrací 

(aktivitou) vodíkových iontů (protonů) existuje (vzhledem k definici) logaritmický vztah. 

Zatímco koncentrace H+ o 20 nmol/l vede k život ohrožující alkalemii (s hodnotou pH 7,70), 

vzestup koncentrace o 20 nmol/l je spojen s tolerovanou acidemií (pH 7,22). Organismus 

je podstatně lépe vybaven tolerovat acidifikující než alkalizující vlivy. 

  HCO3
- aktuální (aktuální hydrogenuhličitan) 

Aktuální hydrogenuhličitan je funkce pH a aktuálního pCO2. Referenční meze jsou 22-26 

mmol. Aktuální hydrogenuhličitan je součástí sloupce aniontů v gamblegramu a je nutným 

předpokladem pro výpočet efektivní diference silných iontů a anion gap. Pro vysvětlení 

acidobazického nálezu má zcela podružný význam, samostatně nestačí pro posouzení 

metabolické složky a je nevhodné používat jeho koncentraci pro terapeutické úvahy. Dříve 

používaný pojem standardní bikarbonát (HCO3
- standardní) byl definovaný jako funkce pH 

a standardního pCO2=5,3 kPa (plně oxygenovaná krev, 37 °C). Jako ukazatel nerespirační 

složky acidobazické rovnováhy se standartní bikarbonát dnes už neužívá, koreluje s base 

excess, dnes se považuje za obsolentní ukazatel. Pro hodnotu pH 7,40 a pCO2 5,33 získáme 

24,7 mmol/l hydrogenuhličitanu. Termín hydrogenkarbonát (hydrogenuhličitan) a 

bikarbonát lze užívat jako synonyma.    [JABOR, a kol., 2008] 

 

2.10.3 Kompenzace acidobazických poruch 

Organismus se snaží udržet pH plazmy v přijatelných rozmezích. Za kompenzaci 

acidobazické poruchy se považuje děj takový, při kterém se primární jednoduchá porucha 

upravuje protichůdnou jednoduchou poruchou tak, že je primární metabolická porucha 

kompenzována respiračně (hypoventilací nebo hyperventilací) a primární respirační 

porucha je kompenzována metabolicky (renální regulací). Zatímco pufry působí prakticky 

okamžitě, respirační kompenzační reakce se vyvíjí během několika minut až hodin a 

metabolická kompenzace se rozvíjí řádově ve dnech. Kompenzace může být kompletní, 

kdy se pH vrátí k původním hodnotám, nebo parciální. Například platí tedy, že primární 

metabolická acidóza, například ketoacidóza u dekompenzovaného diabetu 1. stupně je 
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kompenzována respirační alkalózou (Kusmaulovo dýchání). Primární respirační acidóza 

například při traumatu hrudníku s bolestivým dýcháním je kompenzována alkalózou 

metabolickou, kdy je ledvinami vyvolána hypochloridemie. Primární metabolická alkalóza, 

například při zvracení, je kompenzována respirační alkalózou a primární respirační 

alkalóza, která může být způsobena například pobytem ve vyšší nadmořské výšce je 

kompenzována metabolickou acidózou, kdy se ledvinami vyvolá hyperchloridemie, navíc 

se ale uplatňuje hypoxická laktátová acidóza jako další porucha. Míra kompenzace může 

být posouzena pomocí výpočtů nebo grafů. U nás je nejčastěji užívaným grafem graf 

acidobazické regulace podle Engliše. Kompenzační děj obvykle za fyziologických podmínek 

neupraví pH k hodnotě 7,40, ale pH zůstává částečně vychýlené směrem vyvolávající 

poruchy. Výjimkou jsou chronická respirační alkalóza a středně závažná respirační acidóza, 

kde se pH obvykle upravuje k normě zcela. U ostatních případů většinou normalizace pH 

znamená obvykle další komplikující poruchu. Jako ,,překompenzování´´ se označuje stav, 

kdy se pH v rámci kompenzačního procesu vychýlí na opačnou stranu, než působila 

vyvolávající porucha. V tomto případě se jedná o kombinovanou acidobazickou poruchu. 

         [JABOR, a kol., 2008]
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2.11 Šok 

Šok je syndromem akutní oběhové insuficience s projevy tkáňové ischemie ve významných 

oblastech organismu. Jedná se o dynamicky se rozvíjející děj z náhle porušené 

hemodynamické rovnováhy, z endokrinních, neurohormonálních a autoregulačních 

mechanismů směřujících k její úpravě a z metabolických následků této tkáňové ischémie. 

Ve většině publikací je šok popisován podle klinických příznaků. Rozvinutý šok je provázen 

poklesem tepenného tlaku, tachykardií a nízkým minutovým výdejem, vazokonstrikcí v 

kožní, splanchické i ledvinové oblasti a s nedostatečnou perfuzí v mozku, případně v srdci, i 

když mozkové i srdeční krevní řečiště je maximálně dilatované. Klinickými, tomu 

odpovídajícími projevy jsou nízký tlak, snížená tvorba moči (méně než 20 ml/hod), 

studená vlhká kůže, především na končetinách, zastřené vědomí a laboratorní známky 

metabolické acidózy.     [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

2.11.1 Definice šoku 

Po zástavě srdce, zástavě dýchání, krvácení a bezvědomí je šok pátým nejčastějším stavem 

ohrožujícím život. Šok je akutní nebo subakutní změna mikrocirkulace a makrocirkulace 

projevující se sníženým prokrvením orgánů, hypoxií buněk a hromaděním toxických 

produktů metabolismu a bez léčby vede k ireverzibilnímu poškození orgánů (CNS, srdce, 

ledvin, plic a jater).       [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012] 

2.11.2 Příčiny šoku 

Šok může vzniknout z nejrůznějších příčin. Léčba jednotlivých druhů šoku se liší, ale 

lékař/záchranář může v terénu účinně pomoci pouze tehdy, pokud šok způsobila 

nedostatečná náplň cévního řečiště (především hemoragický a traumatický šok). 

Nejčastější příčinou hemoragického šoku (a traumatického šoku), jsou kromě vnitřního a 

vnějšího krvácení po tupých a penetrujících poraněních, zlomeniny se skrytým krvácením. 

Vyskytují se především u mužů do 40 let, u kterých jsou úrazy nejčastější příčinou smrti. U 

žen je nejčastější příčinou hemoragického šoku mimoděložní těhotenství, na které je 

důležité myslet u každé ženy po první menstruaci bez ohledu na to, jestli těhotenství 

připouští, nebo ne. Na vznik šoku je důležité myslet při každém úrazu. Není důležité 

zjišťovat příčiny, nejsou důležité příznaky, důležitá je první pomoc a léčba, která i v terénu 

a bez pomůcek, nebo i s minimálním vybavením může být velmi účinná.    

        [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012] 
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 Hemoragické příčiny ztrát cévního objemu  

Hrudník: úraz plicního parenchymu, poškození plicních cév, ruptura aorty, masivní 

vykašlávání krve 

Břicho, pánev, retroperitoneum: poranění parenchymových orgánů (ledviny, játra, slezina), 

poranění cév, krvácení z gastrointestinálního traktu (žaludeční vředy, jícnové varixy, cévní 

anomálie) 

Gynekologická krvácení: mimoděložní těhotenství, krvácení po porodu, ruptura ovariální 

cysty 

Kosti, svaly: zlomeniny dlouhých kostí, zlomenina pánve, mnohočetné zlomeniny 

Končetiny a povrch kůže: poranění cév končetin, rozsáhlá poranění měkých tkání.  

 Nehemoragické příčiny ztrát cévního objemu 

Onemocnění gastrointestinálního traktu (zvracení, průjmy, ascites). Popáleniny, poruchy 

ledvin.         [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012] 

2.11.3 Patofyziologie šoku 

Na každou molekulu hemoglobinu se mohou navázat čtyři molekuly kyslíku, ten se 

dopravuje k tkáním srdečním výdejem. Spotřeba kyslíku v tkáních je rovnovážným stavem 

mezi spotřebou a dodávkou. Tkáně odeberou z arteriální krve zhruba 25 % kyslíku, zbytek 

zůstává ve venózní krvi při návratu. Pokud začne selhávat dodávka kyslíku, zvýší se srdeční 

výdej. Pokud to není možné v dostatečné míře, zvýší se extrakce kyslíku a zůstává ho méně 

ve venózní krvi. Při selhání kompenzačních mechanismů přechází organismus na 

anaerobní metabolizmus s produkcí kyseliny mléčné a vzniká tak laktátová acidóza. Vznik 

šoku spouští veliké množství autonomních reakcí, jejichž účelem je udržení perfuze 

některých orgánů.      [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012] 

Při náhlé ztrátě krve baroreceptory reagují na klesající tlak, reflexně se tak vyplaví 

noradrenalin z nervových zakončení a podráždí receptory α v arteriálním a venózním 

řečišti. Nejvíce těchto receptorů je v cévách splanchické oblasti, dále pak v ledvinách a 

kůži, kde proto nastává maximální vazokonstrikce. Na srdci (β receptory) se tato stimulace 

projeví tachykardií a silnější kontrakcí komor. Z nadledvin se začínají vyplavovat 

katecholaminy, hlavně adrenalin. Pokles průtoku krve ledvinami vede ke snížení 

glomerulární filtrace a k větší tubulární resorpci vody a elektrolytů. Zvyšuje se sekrece 

reninu, angiotensinu a aldosteronu, to vše spolu s antidiuretickým hormonem vyplaveným 

drážděním volumoreceptorů a osmoreceptorů vyústí v oligurii až anurii. Vazokonstrikce je 



 

31 

výrazná ve všech oblastech těla s výjimkou srdce a mozku, dochází k centralizaci oběhu, 

kdy převážná většina krve proudí těmito dvěma orgány. Podle trvání a stupně 

vazokonstrikce se rozvíjí anaerobní metabolismus a vznikající kyselé štěpy (CO2, kyselina 

mléčná a jiné) se v dostatečné míře neodplavují. Lokální ischémií se zvyšuje permeabilita 

kapilár a tekutina spolu s plazmatickými bílkovinami uniká do tkání. V tkáních vzniká 

osmotický tlak a vzniklý otok zhoršuje zásobení kyslíkem i odbavování štěpných produktů. 

Postupně vznikají ischemická a později nekrotická ložiska.      

       [FEJFAR, PŘEROVSKÝ, a spol., 1987] 

2.11.4 Fáze šoku 

Šok probíhá ve dvou fázích, kdy první z nich je léčitelná, úmrtí ve druhé fázi nemusí 

nevyhnutelně přijít po přechodu z první fáze, ale někdy s odstupem dní až týdnů na 

multiorgánové selhání. V první fázi kompenzovaného šoku dochází k aktivaci 

sympatikového nervového systému, objevuje se tudíž tachykardie, tachypnoe, zvyšuje se 

kontraktilita myokardu a minutový objem. Aktivací sympatiku dojde k centralizaci oběhu v 

CNS a srdci, zadržování sodíku a vody ledvinami, zrychlení přesunu vody z 

extravaskulárního do intravaskulárního prostoru. V tuto chvíli je systolický tlak krve 

normální, diastolický je také normální nebo může být zvýšený, pokožka je bledá, chladné 

končetiny, beze změn vědomí, nebo pouze malé, kapilární návrat je zpomalený. Ve druhém 

stádiu dekompenzovaného šoku dochází ke snížení minutového objemu srdce následkem 

snížení srdečního výdeje a venózního návratu, narušení cévních reflexů, průsaku krve a 

plazmy do okolních tkání, zvýšení ztrát, zpomalení perfuze, paralýze cévního systému, 

zástavě mikrocirkulace a vzniku metabolické laktátové acidózy. Acidóza a hypoxie zruší 

reflexní vazokonstrikci a nastává hemodynamická dekompenzace. Vzniká tak bludný kruh 

dalšího poškozování, a pokud se stav do několika hodin nevylepší, dojde k ireverzibilnímu 

poškození. Hypoperfuze začíná spouštět procesy vedoucí k multiorgánovému selhání. 

Příznaky dekompenzovaného šoku jsou změny vědomí, studený pot, snížený až 

neměřitelný krevní tlak, oligurie, difúzní krvácení z tělesných otvorů.   

        [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012] 

  

2.12 Terapie šoku v přednemocniční péči 

1. Zástava krvácení a znehybnění zlomenin (zpomalí se tím skrytá krvácení). 

2.  Zabezpečení základních životních funkcí. Dostatečná oxygenace sníží zvýšenou 



 

32 

potřebu kyslíku (inhalace kyslíku). Pokud je potřeba tracheální intubace je důležité 

doplnění objemu a inotropní podpora, protože ventilace pozitivním přetlakem 

(PEEP) zpomaluje venózní návrat, snižuje srdeční výdej a může tak vyvolat 

cirkulační kolaps. Řízená ventilace snižuje dechovou práci (dýchací svaly) a šetří tak 

kyslík pro důležité orgány. Dalším bodem je dostatečná cirkulace, respektive 

doplnění efektivního cirkulujícího objemu krve. Krystaloidní roztoky se v 

současnosti považují za léky první volby. Koloidy jsou vhodné v případech, kdy není 

účelné nebo bezpečné doplňovat ztracený objem velkým množstvím roztoků a u 

starších lidí. Vazopresorické látky se využívají v případě, když pacient nereaguje na 

doplňování objemu, primárně pouze když je doplňování velkých objemů 

kontraindikované. Dalším důvodem k jejich použití před doplněním objemu jsou 

stavy spojené s prolongovanou hypotenzí, aby se zabránilo poškození mozku a 

srdce. Rizikem je zlepšení perfuze ve velkých cévách, což zapříčiní snížení 

kapilárního plnění v některých orgánech. 

3. Analgetická léčba frakcionovaně i.v., při hraničních hodnotách krevního tlaku 

zároveň s doplňováním objemu. Bolest působí depresivně na myokard a přímo 

ovlivňuje dodávku kyslíku tkáním. 

4. Ošetření poranění 

5. Zabránit třesu z podchlazení, úzkosti a stresu – protišoková opatření snižují 

spotřebu kyslíku 

6. Monitorace pacienta – sledovat stav vědomí, krevní tlak, SpO2, EKG, dechová 

frekvence, kontrolovat obvazy a kapilární návrat. 

Body 1-5 je třeba řešit zároveň, například analgetika podat před znehybňováním 

deformovaných zlomenin, pokud je to možné. Cílem dlouhodobé resuscitace při 

hypovolemicko-hemoragickém šoku je nejen zlepšení perfuze, normalizace pulzu a 

diurézy, ale i relativní obnovení cirkulujícího objemu, obnovení dostatečné náplně všech 

kompartmentů, normalizace hemodynamiky, maximalizace dodávky kyslíku, obnovení 

aerobního metabolizmu, eliminace metabolické acidózy a odstranění kyslíkového dluhu. V 

rámci přednemocniční péče je dosažení těchto cílů téměř nereálné.   

        [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012]  

2.13 Strategie doplňování objemu 

Pokud je krvácení zastaveno, mohou se nahradit předpokládané ztráty. Pokud není možné 
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krvácení zastavit, tak je zapotřebí udržovat tlak krve na hodnotách asi o 20-30 % nižších 

než jsou klidové, ale ne menší než střední arteriální tlak 70-80 torrů, což znamená, že tlak 

krve u předpokládaného normotonika bude 90-100/60-80 mm Hg. Zvýšení nebo udržování 

krevního tlaku na normálních klidových hodnotách zvětší krvácení, nebo obnoví již 

zastavené krvácení. Při šokových stavech se neléčí tlak krve, ale pacient. Hypotenze je 

tolerovatelná, pokud netrvá déle než 30 minut. 

V minulosti převládala snaha o včasné a úplné doplnění krevních ztrát a tekutin a kromě 

doplňování tekutin se využívala i protišoková poloha, přetlakové infuze, vazopresorická 

léčiva, masivní náhrady koloidními roztoky a jiné postupy. Tato takzvaná hyperresuscitace 

tekutinami vedla ke zředění koagulačních faktorů, vyplavení trombotických uzávěrů z míst 

cévního poškození a ve výsledku se stala ,,proplachováním´´ pacienta, protože zároveň s 

doplňováním objemu zbytku krve, plazmy a koagulačních faktorů vytékaly ze zdroje 

nekontrolovaného krvácení. V posledních letech se používá postup nazývaný ,,permisivní 

hypotenze´´ nebo ,,limitovaná resuscitace objemu´´. Znamená to, že se nenahrazuje 

ztracený objem kompletně na dosažení původních hodnot krevního tlaku, ale jen tak, aby 

byl hmatatelný pulz na periferiích končetin, což odpovídá spodní hranici tlaku nutného k 

udržení perfuze mozku. Při tupém poranění hrudníku nebo břicha se objem doplňuje do 

dosáhnutí hmatatelného pulzu na a.radialis, při penetrujícím poranění do objevení pulzu 

na a.carotis. Spodní hranice autoregulace průtoku krve přes CNS je 60 mm Hg u 

normotoniků, u hypertoniků je nastavená na vyšší hodnoty. Není důležitý krevní tlak, ale 

perfuze tkání především v životně důležitých orgánech a ve splanchické cirkulaci. Tento 

postup je důležitý nejen při izolovaném vnějším krvácení, ale i při skrytém vnitřním 

krvácení a při krvácení z drobných cév při rozsáhlém poškození svalstva, vaziva, podkoží a 

kůže. Už roky se vede diskuze o nejvhodnějších roztocích při krevních ztrátách, o tom zda 

to mají být roztoky krystaloidní nebo koloidní. Za posledních 30 let výzkumů se nepodařilo 

prokázat, že koloidní roztoky jsou v urgentní situaci lepší než krystaloidní. V rámci první 

pomoci v terénu by se mělo začít krystaloidními roztoky v úvodní dávce 250-500 ml. Poté 

by se měl zkontrolovat kapilární návrat a přítomnost pulzu na periferii (a.radialis) a podle 

reakce pokračovat ve stejné léčbě, nebo použít roztoky koloidní. Rychlost podání úvodní 

dávky závisí na velikosti a rychlosti ztráty, zajištěním jednoho žilního vstupu se tato dávka 

podá za 3-7 minut. Při použití krystaloidních roztoků je třeba vzhledem k jejich 

distribučním prostorům (extracelulární tekutina) podat troj- až čtyřnásobek odhadované 

krevní ztráty. Léčbu při šoku je však třeba přizpůsobit jeho reakci a ne odhadu ztrát a 
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klasifikaci na začátku. Při nezastaveném krvácení není důvod na stabilizaci stavu 

doplňováním objemu na místě vzniku krvácení. Po zajištění žilních vstupů se pokračuje v 

doplňování objemu cirkulující tekutiny během transportu do zdravotnického zařízení. 

Cílem není doplnit cirkulující objem u pacienta na úroveň před vznikem krvácení a šoku, 

ani nahrazení všech krevních ztrát, složek krve a tekutin. 

        [DOBIÁŠ, a kolektiv, 2012]
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2.14 Vybrané nehemoragické ztráty tělních tekutin 

2.14.1 Zvracení 

Zvracením se označuje náhlé, nervově řízené perorální vyloučení tráveniny ze žaludku či 

dvanácterníku, způsobené křečovitými stahy svalstva břicha a bránice. Zvracení je důležitý 

obranný reflex. Zvracení může míti závažné důsledky – zvláště při recidivách 

způsobuje dehydrataci, hypochloremii, hypochloremickou alkalózu, následkem zvýšeného 

vylučování iontů dochází k jejich nerovnováze. Brání nemocnému v příjmu potravy a tak 

způsobuje také nutriční potíže.  Rehydratace v přednemocniční péči by měla být 

provedena krystaloidním roztokem, který upraví acidobazickou rovnováhu a iontovou 

dysbalanci. V tomto případě se jako nejlepší volba jeví Ringerův roztok®, který je mírně 

acidifikující a z infuzních roztoků dostupných ve vozech zdravotnické záchranné služby 

obsahuje nejvyšší koncentraci chloridového aniontu (155,5 mmol/l) a na rozdíl od 

Fyziologického roztoku 1/1® obsahuje i další elektrolyty (kalium, kalcium). 

          [KLENER, 2006] 

2.14.2 Průjem 

Průjem může být charakterizován jako časté vyprazdňování řídké, neformované stolice.  

Průjem je běžným projevem nejrůznějších poruch činnosti trávicího ústrojí. Průjmová 

onemocnění jsou ve světě příčinou až 20 miliónů úmrtí ročně, nejvíce ohrožené jsou malé 

děti. Dlouhotrvající nebo chronické průjmy způsobují především ztráty hydrogenuhličitanu 

(bikarbonát, HCO3
-) a tím vzniká metabolická acidóza. V přednemocniční péči se jako 

nejlepší volba jeví Hartmannův roztok®, který díky obsahu metabolizovatelných iontů 

(laktát je oxidován na bikarbonát) působí v organismu mírnou alkalózu, navíc obsahuje 

další ionty (natrium, kalium, kalcium, chloridum) v koncentraci podobné plazmě. 

          [KLENER, 2006] 

 

2.15 Infuzní roztoky používané ve vozech Zdravotnické záchranné služby 

Do své absolventské práce jsem vybral infuzní roztoky většinou dostupné ve vozech 
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, proto se mohou lišit od infuzních 
roztoků z krajů jiných. 
Dostupné krystaloidní roztoky jsou: Fyziologický roztok 1/1®, Ringerův roztok®, 
Hartmannův roztok®, Glukóza 5%® 
Dostupné koloidní roztoky jsou: Voluven 6%®, HES 10%, Tetraspan 10%® 
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Fyziologický roztok Viaflo® 
Popis: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, izotonický 
pH:   5,5 
osmolalita:  308 mOsm/l 
obsahuje:  Natrii chloridum 9,0 g/l 
  Na+ 154 mmol/l 
  Cl- 154 mmol/l 
 
Účinek v organismu: Podání fyziologického roztoku vede k doplnění intersticiálního 
prostoru, který odpovídá asi dvěma třetinám extracelulárního prostoru. Pouze jedna 
třetina podaného objemu zůstává v intravaskulárním prostoru. A tak má roztok krátký 
hemodynamický účinek.        [AISLP] 
   
 

Ringerův roztok Braun® 
Popis: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, izotonický 
pH:  5,0-7,0 
Osmolalita: 309 mOsm/l 
Obsahuje: natrii chloridum   8,60 g/l 
  kalii chloridum       0,30 g/l 
  calcii chloridum dihydricum                0,33 g/l 
  (calcii chloridum   0,25 g/l) 
  natrium    147,0 mmol/l 
  kalium         4,0 mmol/l 
  calcium       2,3  mmol/l 
  chloridum      155,5 mmol/l 
 
Účinek v organismu: Podání Ringerova roztoku Braun vede k doplnění intersticiálního 
prostoru, který odpovídá asi dvěma třetinám extracelulárního prostoru. Pouze jedna 
třetina podaného objemu zůstává v intravaskulárním prostoru, roztok tak má krátký 
hemodynamický účinek. Má mírně acidifikující účinek.    [AISLP] 
   

Hartmannův roztok Braun® 
Popis: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, izotonický 
pH:  5,0-7,0 
Osmolalita: 277 mOsm/l 
Obsahuje: Natrii chloridum    6,00 g/l  
  Natrii lactatis solutio     6,24 g/l 
  (odpovídá natrii lactas    3,12 g/l)  
  Kalii chloridum    0,40 g/l  
  Calcii chloridum dihydricum   0,27 g/l 
  (Calcii chloridum    0,20 g/l)  
  Natrium     131 mmol/l  
  Kalium     5,4 mmol/l  
  Calcium     1,8 mmol/l  
  Chloridum     112 mmol/l  
  Lactatum     28 mmol/l  
Účinek v organismu: Podání Hartmannova roztoku vede přímo k doplnění intersticiálního 
prostoru, jehož objem představuje kolem 2/3 extracelulárního prostoru. Pouze 1/3 objemu 
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zůstává v intravaskulárním prostoru. Z toho důvodu má roztok krátký hemodynamický 
účinek. Má lehký alkalizující účinek. 
 

Glukóza 5% Braun® 
Popis: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, izotonický 
pH:  3,5-5,5 
Osmolalita: 278 mOsm/l 
Obsahuje:  Glucosum monohydricum  55,0 g/l 
  (odpovídá Glucosum   50,0 g/l)  
Účinek v organismu: Podání glukózy 5% vede přímo k doplnění intersticiálního prostoru, 
jehož objem představuje kolem 2/3 extracelulárního prostoru. Pouze 1/3 objemu zůstává v 
intravaskulárním prostoru. Z toho důvodu má roztok krátký hemodynamický účinek. 
          [AISLP] 
   

Voluven 6% Fresenius kabi® 
Popis: čirý, téměř bezbarvý roztok bez viditelných částic 
pH:  4,0-5,5 
osmolalita: 308 mOsm/l 
obsahuje:   Hydroxyethylamyla   60,00 g/l  
   (stupeň molární substituce  0,38-0,45)  
   (střední molekulová hmotnost:  130 000)  
   Natrii chloridum   9,00 g/l 
   Na+     154 mmol/l  
   Cl-     154 mmol/l 
Účinek v organismu: zvýšení intravaskulárního objemu (zvýšení neexpansivního objemu 
přibližně o 100 % infundovaného objemu) 
 

HAES-steril 10%® 
Popis: bezbarvá, čirá nebo nažloutlá tekutina bez viditelných částic  
pH:  3,5-6,0 

Osmolalita: 308 mOsm/l 

Obsahuje:  Hydroxyethylamylum   100,00g/l 

   (stupeň molární substituce  0,43 - 0,55) 

   (střední molekulová hmotnost: 200,00 Da) 

   Natrií chloridum   9,00g/l 

   Na+    154 mmol/l 

   Cl-    154 mmol/l 

Účinek v organismu: Koncentrace HAES-steril 10% se po infúzi zvyšuje na 100 % podávané 
dávky a klesá na 78, 52, 34 a 18 % po 1, 3, 6 a 12 hodinách po podání infúze podle 
uvedeného pořadí.          [AISLP] 
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Tetraspan 10% Braun® 

Popis: čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic 

pH:    5,6-6,4 

Osmolalita:   297 mOsm/l 

Obsahuje:  Hydroxyethylamylum    100,0 g/l  

   (Molární substituce:    0,42)  
   (Průměrná molekulární hmotnost:  130,000 Da)  
   Natrii chloridum    6,25 g/l  
   Kalii chloridum    0,30 g/l  
   Calcii chloridum dihydricum   0,37 g/l  
   Magnesii chloridum hexahydricum 0,20 g/l  
   Natrii acetas trihydricus   3,27 g/l  
   Acidum malicum    0,67 g/l  
  
   Natrium     140 mmol/l  
   Kalium     4,0 mmol/l  
   Calcium     2,5 mmol/l  
   Magnesium     1,0 mmol/l  
   Chlorid     118 mmol/l  
   Octan      24 mmol/l  
   Malát      5,0 mmol/l  
Účinek v organismu: Složení kationtů v krystaloidní složce přípravku TETRASPAN 10% je 
přizpůsobeno fyziologické koncentraci elektrolytů v plazmě. Složení aniontů je kombinace 
chloridů, octanů a malátů, jejichž účelem je minimalizace rizika hypochlorémie a acidózy. 
Navíc acetátové a malátové anionty namísto laktátových vedou ke snížení rizika laktátové 
acidózy. Hyperonkotický, tj. zvýšení intravaskulárního plazmatického objemu je větší než 
by odpovídalo podanému objemu.        [AISLP] 
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3 Praktická část 

3.1 Algoritmus práce posádky Rychlé zdravotnické pomoci u pacienta s 
traumatickým hemoragickým šokem 

Protože se se v mé práci zabývám doporučením objemových náhrad pro posádky rychlé 

zdravotnické pomoci, rozhodl jsem se vypracovat algoritmus práce výjezdové skupiny bez 

lékaře u pacienta s traumatickým hemoragickým šokem. V dnešní době systému rendez-

vous je malá pravděpodobnost výjezdu k takovému případu bez lékaře, ale jsou situace, 

kdy se to může stát, například pokud je posádka s lékařem momentálně nedostupná, 

povětrnostní podmínky neumožní vzlet letecké záchranné službě apod. Tento algoritmus 

je v podstatě shrnutím postupů přednemocniční péče u pacienta s výraznou krevní 

ztrátou, kde se snažím zdůraznit důležité úkony a jejich pořadí, tak aby stabilizace pacienta 

a jeho následný transport byl co nejrychlejší. 

 

1 Priority 
Po příjezdu výjezdové skupiny na místo je důležité určit si priority. Záchranáři by měli v 

první řadě dbát na svou bezpečnost. Dále pak rychle zhodnotit stav pacienta a zastavit 

viditelná krvácení, změřit a zajistit základní vitální funkce, komplexně pacienta vyšetřit, 

zajistit žilní vstup, odebrat anamnézu, konferenčním hovorem vyžádat medikaci, zahájit 

infuzní terapii a analgezii, aplikovat protišoková opatření a transportovat. 

 

2 Vlastní bezpečnost 
Bezpečnost záchranářů je předpokladem pro úspěšný zásah. V případě traumatického 

hemoragického šoku však může být příčina úrazu různá, takže i škála situací (dopravní 

nehoda, kopnutí koněm, střelné poranění, apod.) a možných ohrožení je nespočet. 

Vedoucí výjezdové skupiny by proto měl vždy po příjezdu na místo situaci zhodnotit a 

zvážit možná rizika. Pokud je posádka v ohrožení zdraví nebo života, může pomoc 

odmítnout, tuto skutečnost musí ohlásit operačnímu středisku. 

 

3 Zhodnocení stavu pacienta 
Při prvním kontaktu s pacientem by měl záchranář rychle zhodnotit jeho vitální funkce 

(vědomí, dýchaní, krevní oběh) a zastavit viditelná krvácení. Pokud je přítomná zástava 

dýchání, posádka zahajuje kardiopulmonální resuscitaci, je důležité mít na paměti 

reverzibilní příčiny zástavy oběhu (v tomto případě především hypovolémie). Když jsou 

krvácení zastavena, záchranář by měl změřit hodnoty fyziologických funkcí, což je 
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nezbytné pro pozdější konferenční hovor s lékařem. Při měření fyziologických funkcí nesmí 

záchranář zapomenout na kapilární návrat, který je jediným spolehlivým vyšetřením pro 

hodnocení krevního oběhu. 

4 Komplexní vyšetření 
Celkové vyšetření pacienta ,,od hlavy až k patě´´ musí být provedeno, aby se vyloučila, 

nebo objevila další přidružená zranění. Záchranář by měl provést rychle orientační 

neurologické vyšetření. 

5 Zajištění žilního vstupu 

K zajištění žilního přístupu volíme kanylaci periferní žíly. Použijeme kanylu s co největším 

průsvitem (14G). Hlavní je mít jeden žilní vstup, další žilní vstup je výhodou. Pokud se 

nedaří kanylace periferní žíly,  zajistíme intraoseální přístup. 

 6 Anamnéza 

Pokud je to možné, odebíráme anamnézu během vyšetřování a kanylace. Zajímají nás 

především alergie, osobní anamnéza a mechanismus úrazu. 

 7 Vyžádání medikace 

Při konferenčním hovoru lékaři sdělíme jméno a věk pacienta, zjištěná poranění a 

naměřené fyziologické hodnoty a požadované infuzní roztoky a léčiva. 

 8 Terapie 

Podáváme kyslík pomocí obličejové masky (aplikace možná ihned po příjezdu na místo 

zásahu). Volumoterapie by měla začít před podáním analgetik. Volumoterapie by měla být 

zahájena podáním krystaloidních roztoků (aplikujeme ihned po zajištění i.v. nebo i.o. 

vstupu), pokud možno 500 ml Hartmannův roztok. Podle odhadované krevní ztráty a 

klinických příznaků pacienta podat koloidní roztoky, pokud možno 500 ml Tetraspan 10%. 

Během tekutinové resuscitace je nutné kontinuálně sledovat krevní tlak a kapilární návrat 

a podle reakce na volumoterapii volit další postup. Systolický tlak krve by neměl 

přesáhnout 100 mm Hg. Jako analgetikum je vhodné podat ketamin (netlumí dýchací 

centrum, naopak ho stimuluje, je zachovalý tonus horních cest dýchacích, neovlivňuje 

krevní tlak) 0,3-0,5 mg/kg i.v. + midazolam až 5 mg i.v. (proti možným halucinacím 

způsobeným ketaminem, v tomto případě to není prioritou)  Po analgezii je možné fixovat 

zlomeniny. Záchranář by neměl zapomenout na zabránění ztrátám tepla (pomocí 

termofolie, deky) a protišokovou polohu. Pokud pacient nereaguje na dosavadní 

volumoterapii a ostatní zmiňované postupy, je indikováno použití vazopresorů, nutná 

opětovná konzultace s lékařem. 
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 9 Transport 

Transport by měl být co nejrychlejší, ale s ohledem na bezpečnost posádky a pacienta. 

Záchranář by měl už během cesty na místo zásahu zvážit možnost leteckého transportu 

pomocí letecké záchranné služby, pokud již nebyla vyslána současně. Pokud nebyla vyslána 

letecká záchranná služba současně, záchranář by ji měl vyžádat co nejdříve po příjezdu na 

místo a zhodnocení situace, aby tento transport netrval ještě delší dobu. Cílové pracoviště 

by mělo být zvoleno s ohledem na zranění pacienta, v tomto případě nejlépe 

traumacentrum.  

 10 Monitorace 

Během transportu by měl být pacient neustále monitorován pomocí čtyřsvodého EKG a 

pulzní oxymetrie. Záchranář by měl kontinuálně měřit krevní tlak, pokud je vůz vybaven 

tak pomocí monitoru, pokud ne tak palpačně na a.radialis. S krevním tlakem dále sledovat 

i kapilární návrat a kontrolovat zastavená krvácení. 
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3.2 Dotazníkové šetření 

3.2.1 Metodika 

K ověření základních znalostí vnitřního prostředí a zkušeností s hemoragickým šokem jsem 
použil dotazníkové šetření.  Výzkumnou skupinou byli zaměstnanci zdravotnických 
záchranných služeb a nemocničních zařízení. Dotazník má 19 otázek, které mají za úkol 
zjistit pracovní zařazení dotazovaných, délku jejich praxe ve zdravotnictví, základní znalosti 
vnitřního prostředí, jejich zkušenost s hemoragickým šokem, jaké by použili infuzní 
roztoky, na závěr se ptám, jestli znají nežádoucí účinky, kontraindikace a vlastnosti roztoků 
s obsahem hydroxyethylškrobu. 

3.2.2 Hodnocení dotazníku 

Dotazník má za úkol zhodnotit základní znalosti a vědomosti týkající se problematiky 
vnitřního prostředí. Dále má za úkol zjistit, jaké infuzní roztoky by dotazovaní použili k 
terapii vybraných nehemoragických příčin ztrát objemu, jaké infuzní roztoky by použili k 
hrazení ztrát hemoragického šoku. V závěru dotazníku zjišťuji, zda dotazovaní znají některé 
vlastnosti koloidních roztoků. 

 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Bylo vyplněno 51 dotazníků, z toho jeden dotazník byl nehodnotitelný. 

 Hodnotitelnou skupinu tedy představuje 50 respondentů 

 Výzkumnou skupinu představuje 7 lékařů, 16 zdravotnických záchranářů, 23 sester, 
2 zdravotničtí asistenti, jeden student lékařské fakulty a jeden student oboru 
zdravotnický záchranář. 

 Z celkového počtu 50 respondentů má 19 zkušenost s hemoragickým šokem v 
praxi. 

 31 respondentů odpovídalo teoreticky, jednalo se především o sestry a studenty. 

 Výzkumná skupina je malá a proto statistické výsledky tohoto výzkumu slouží 
pouze pro účely této práce. 

 Relativní četnosti odpovědí zobrazují grafy, souhrny odpovědí zobrazují tabulky. 
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3.2.4 Výsledky jednotlivých otázek 

1. Vaše vzdělání 
a )Lékař 

b)Zdravotnický záchranář 

c)Sestra 

d)Jiné 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Lékař 7 

Zdravotnický záchranář 16 

Sestra 23 

Jiné 4 

 

Výzkumnou skupinu zahrnuje 7 lékařů, 16 zdravotnických záchranářů, 23 sester, 2 
zdravotničtí asistenti, student lékařské fakulty a student oboru zdravotnický 
záchranář 
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2. Vaše pracoviště 
a)Záchranná služba 

b)ARO 

c)JIP 

d)Urgentní příjem 

e)Chirurgie / Traumatologie 

f)Jiné 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Záchranná služba 12 

ARO 4 

JIP 15 

Urgentní příjem 6 

Chirurgie/ Traumatologie 3 

Jiné 13 
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3. Vaše praxe ve zdravotnictví 
a)Do 2 let 

b)2-5 let 

c)6-10 let 

d)více než 10 let 

 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Do 2 let 16 

2-5 let 14 

6-10 let 10 

více než 10 let 10 
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4. Referenční hodnota pH je: 
a)3,9-5,6 

b)7,36-7,44 

c)11,21-12,21 

d)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

3,9-5,6 8 

7,36-7,44 42 

11,21-12,21 0 

nevím 0 

              
           

  - 84 % respondentů odpovědělo správně referenční hodnotu pH 
  - 16 %respondentů odpovědělo špatně 
  - z tohoto výsledku vyplývá, že většina dotazovaných zná tuto základní hodnotu 
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5. Znáte průměrný obsah vody v těle dospělého člověka? (CTV- celková tělesná voda, ECT- 
extracelulární tekutina, ICT- intracelulární tekutina) 

a)CTV- 80% z toho ECT- 60%, ICT- 20% 

b)CTV- 60% z toho ECT- 40%, ICT- 20% 

c)CTV- 60% z toho ICT- 40%, ECT- 20% 

d)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

CTV- 80% z toho ECT- 60%, ICT- 20% 11 

CTV- 60% z toho ECT- 40%, ICT- 20% 18 

CTV- 60% z toho ICT- 40%, ECT- 20% 19 

nevím 2 

 

 38 % respondentů odpovědělo správně 

 58 % respondentů odpovědělo špatně 

 4 % respondentů odpovědělo, že neví 

 z toho výsledku vyplývá, že nadpoloviční většina nezná rozdělení vody v 
tělesných kompartmentech 
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6. Vyberte prosím správné tvrzení: 
a)Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází k respirační alkalóze 

b)Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k respirační alkalóze 

c)Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází k respirační acidóze 

d)Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k respirační acidóze 

e)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází 
k respirační alkalóze 

10 

Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k 
respirační alkalóze 

25 

Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází 
k respirační acidóze 

7 

Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k 
respirační acidóze 

8 

nevím 0 

 50 % respondentů odpovědělo na tuto otázku správně 

 z toho výsledku vyplývá, že polovina dotazovaných zná respirační vlivy na 
acidobazickou rovnováhu 
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7. Při dlouhotrvajících úporných průjmech dochází v organismu ke: 
a)ztrátě tekutin, metabolické acidóze 

b)ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 

c)pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na acidobazickou rovnováhu 

d)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

ztrátě tekutin, metabolické acidóze 33 

ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 10 

pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na 
acidobazickou rovnováhu 

7 

nevím 0 

 66 % respondentů odpovědělo správně 

 14 % respondentů si myslí, že dlouhotrvající úporné průjmy nemají vliv na 
acidobazickou rovnováhu 

 z tohoto výsledku vyplývá, že většina respondentů zná metabolické příčiny poruch 
acidobazické rovnováhy 
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8. Jakou tekutinovou náhradu byste použil/a v tomto případě? 
a)Fyziologický roztok 1/1 

b)Ringerův roztok 

c)Hartmannův roztok 

d)Glukóza 5% 

e)myslím si, že je to jedno 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Fyziologický roztok 1/1 14 

Ringerův roztok 17 

Hartmannův roztok 10 

Glukóza 5% 6 

myslím si, že je to jedno 3 

 většina respondentů (34 %) by jako tekutinovou náhradu použilo Ringerův roztok 

 20 % respondentů by použilo Hartmannův roztok, což se shoduje s mnou 
doporučenou tekutinovou náhradou 

 v této otázce není určená správná odpověď 
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9. Při úporném zvracení dochází v organismu ke: 
a)ztrátě tekutin, metabolické acidóze 

b)ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 

c)pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na acidobazickou rovnováhu 

d)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

ztrátě tekutin, metabolické acidóze 14 

ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 32 

pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na 
acidobazickou rovnováhu 

4 

nevím 0 

 

 64 % respondentů odpovědělo správně 

 8 % respondentů si myslí, že úporné zvracení nemá vliv na acidobazickou 
rovnováhu 

 z tohoto výsledku vyplývá, že většina respondentů zná metabolické příčiny poruch 
acidobazické rovnováhy 
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10. Jakou tekutinovou náhradu byste použil/a v tomto případě? 
a)Fyziologický roztok 1/1 

b)Ringerův roztok 

c)Hartmannův roztok 

d)Glukóza 5% 

e)myslím si, že je to jedno 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Fyziologický roztok 1/1 17 

Ringerův roztok 15 

Hartmannův roztok 8 

Glukóza 5% 7 

myslím si, že je to jedno 3 

 

 většina respondentů (34 %) by jako tekutinovou náhradu použilo Fyziologický 
roztok  

 30 % respondentů by použilo Ringerův roztok, což se shoduje s mnou 
doporučenou tekutinovou náhradou 

 v této otázce není určená správná odpověď 



 

53 

 
 
11. Setkal/a jste se v praxi s hemoragickým šokem? (plně rozvinutým, nebo rozvíjejícím se) 

a)ano 

b)ne 

c)setkal/a jsem se pouze s menší krevní ztrátou bez vzniku šoku 

 

Odpověď Počet odpovědí 

ano 19 

ne 13 

Setkal/a jsem se pouze s menší krevní ztrátou 
bez vzniku šoku 

18 

 38 % respondentů se v praxi setkalo s hemoragickým šokem 

 62 % respondentů se v praxi s hemoragickým šokem nesetkalo, v otázkách 
týkajících se hrazení ztrát hemoragického šoku odpovídali teoreticky  
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12. Víte, jaké mohou být krevní ztráty u: 

- - - 
až 250 
ml 

až 800 
ml 

až 2000 
ml 

až 2500 
ml 

až 5000 
ml 

Případně i celý 
objem 

Nevím 

Zlomeniny pažní 
kosti 

       

Poranění hrudníku        

Zlomeniny stehenní 
kosti 

       

Zlomeniny pánve        

Poranění břišních 
orgánů 

       

 
 

Odpověď Počet 
odpovědí 

 

 Až 250 ml Až 800 ml Až 2000 ml Až 2500 ml Až 5000 ml Případně i 
celý objem 

nevím 

Zlomeniny 
pažní kosti 

19 21 5 1 0 1 3 

Poranění 
hrudníku 

3 9 14 12 2 8 2 

Zlomeniny 1 3 17 22 2 2 3 
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stehenní 
kosti 

Zlomeniny 
pánve 

1 2 5 10 20 10 2 

Poranění 
břišních 
orgánů 

0 0 7 6 10 25 2 
 
 

 
 U odhadu krevní ztráty zlomeniny pažní kosti odpovědělo 42 % respondentů 

správně  

 U odhadu krevní ztráty poranění hrudníku odpovědělo správně 18 % 
respondentů, ale nebylo přesně definováno poranění, proto je tento výsledek 
zavádějící  

 U odhadu krevní ztráty zlomeniny stehenní kosti odpovědělo 34 % respondentů 
správně 

 U odhadu krevní ztráty zlomeniny pánve odpovědělo 40 % respondentů 
správně 

 U odhadu krevní ztráty při poranění břišních orgánů odpovědělo 50 % 
respondentů správně 

 odhady krevních ztrát se v různých zdrojích liší, proto nejsou jednoznačně 
určené krevní ztráty, pro toto dotazníkové šetření jsem si určil, jaké mají být 
správné odpovědi u vybraných otázek 

 podle výsledků usuzuji, že respondenti mají dobré znalosti možných krevních 
ztrát 
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13. Jaké objemové náhrady byste použil/a u plně rozvinutého, nebo rozvíjejícího se šoku, s 
odhadovanou krevní ztrátou 2000 ml a více? 

a)Pouze krystaloidy 

b)Pouze koloidy 

c)Krystaloidy i koloidy 

d)nevím 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Pouze krystaloidy 1 

Pouze koloidy 2 

Krystaloidy i koloidy 46 

nevím 1 

 92 % respondentů by použilo krystaloidy i koloidy 

 tato otázka nemá určenou správnou odpověď 
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14. Jaký krystaloid/koloid nebo jejich kombinaci byste použil/a? 
a)Fyziologický roztok 1/1 

b)Ringerův roztok 

c)Hartmannův roztok 

d)Glukóza 5% 

e)Voluven 6% 

f)HES 10% 

g)Tetraspan 10% 

h)Tyto koloidy neznám, použil/a bych jiný 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Fyziologický roztok 1/1 27 

Ringerův roztok 21 

Hartmannův roztok 12 

Glukóza 5% 3 

Voluven 6% 26 

HES 10% 30 
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Tetraspan 10% 7 

Tyto koloidy neznám, použil/a bych jiný 1 

 27 respondentů by jako krystaloidní roztok použilo Fyziologický roztok 

 21 respondentů by jako krystaloidní roztok použilo Ringerův roztok 

 30 respondentů by jako koloidní roztok použilo HES 10% 

 26 respondentů by jako koloidní roztok použilo Voluven 6% 

 1 respondent by použil jiný koloidní roztok 

 tato otázka nemá určenou správnou odpověď 
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15. Jakým způsobem byste je podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost c)) 
a)Nejdříve krystaloidy, potom koloidy 

b)Nejdříve koloidy, potom krystaloidy 

c)Krystaloidy i koloidy zároveň (dvěma i.v. vstupy) 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Nejdříve krystaloidy, potom koloidy 8 

Nejdříve koloidy, potom krystaloidy 7 

Krystaloidy i koloidy zároveň (dvěma i.v. vstupy) 31 

 67,39 % respondentů by podalo krystaloidy i koloidy zároveň 

 tato otázka nemá určenou správnou odpověď 
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16. V jakém poměru byste je podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost c)) 
a)Krystaloid : koloid - 1:1 

b)Krystaloid : koloid - 2:1 

c)Krystaloid : koloid - 3:1 

d)Koloid : krystaloid - 1:1 

e)Koloid : krystaloid - 2:1 

f)Koloid : krystaloid - 3:1 

g)Jiný poměr 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Krystaloid : koloid - 1:1 / Koloid : krystaloid -1:1 6 

Krystaloid : koloid – 2:1 21 

Krystaloid : koloid – 3:1 4 

Koloid : krystaloid – 2:1 11 

Koloid : krystaloid – 3:1 1 

Jiná 0 

 51,11 % respondentů by podalo krystaloidní roztoky s koloidními roztoky v poměru 
2:1 

 tato otázka nemá určenou správnou odpověď 
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17. Jaký objem koloidu byste podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost b),c)) 
a)250 ml 

b)500 ml 

c)1000 ml 

d)Jiný 

 

Odpověď Počet odpovědí 

250 ml 1 

500 ml 25 

1000 ml 21 

Jiná 0 

 53,19 % respondentů by podalo 500 ml koloidního roztoku 

 44,68 % respondentů by podalo 1000 ml koloidního roztoku 

 tato otázka nemá určenou správnou odpověď 
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18. Jste si vědom/a některých možných nežádoucích účinků nebo kontraindikací 
koloidů? (s obsahem hydroxyethyl škrobu- Voluven 6%, HES 10%, Tetraspan 10%) 
 

 na tuto otázku odpovědělo 36 respondentů 

 5 respondentů odpovědělo, že neví 

 jako odpověď z řady nežádoucích účinků převládala alergická reakce, 
hyperhydratace a přetížení oběhu a nemožnost křížové zkoušky 

 jako kontraindikace respondenti nejčastěji uváděli hyperhydrataci, plicní edém, 
srdeční selhání, intrakraniální krvácení a renální insuficienci 

 z odpovědí usuzuji, že si je zdravotnický personál dobře vědom možných 
nežádoucích účinků a kontraindikací 

 

19. Dokážete jednoduše vysvětlit účinek koloidu v organismu? 
 
 

 na tuto otázku odpovědělo 35 respondentů 

 3 respondenti odpověděli, že neví 

 jako odpověď převládala delší udržení v krevním oběhu, zvětšování objemu, 
zvyšování osmotického tlaku, přestup vody z intersticia do krevního řečiště 

z odpovědí usuzuji, že většina personálu zná účinky koloidních roztoku v organismu 
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4 Diskuze 
Při psaní absolventské práce jsem byl upozorňován, že problematika vnitřního prostředí je 

téma těžké, čemuž jsem naivně moc nevěřil, dokud jsem se o něm nedozvěděl více. Čím 

více literatury jsem četl a čím více informací jsem získával, tím více jsem zjišťoval, jak moc 

mu nerozumím a jak je složité. Naštěstí postupným získávání informací a nových 

vědomostí mi alespoň některé souvislosti začaly dávat smysl a pomohly mi získat nový 

důležitý pohled na lidský organismus. Tyto nové poznatky mi umožnily lépe pochopit, v 

některých případech i vysvětlit, fysiologické, ale i patologické pochody lidského těla. V mé 

práci jsem se zabýval i infuzními roztoky a hemoragickým šokem. V teoretické části své 

práce jsem se snažil obsáhnout informace tak, aby spolu souvisely. Proto byly například 

uvedeny tělesné kompartmenty, tělní tekutiny a jejich složení, které pak lze porovnat se 

složením již zmiňovaných infuzních roztoků. Dále pak byly uvedeny například acidobazické 

poruchy, které nastávají i při hemoragickém šoku, což mi pomohlo lépe pochopit jeho 

patofysiologii. Dotazníkovým šetřením jsem ověřoval znalosti z oblasti vnitřního prostředí 

u zdravotnického personálu, kde se ukázalo, že se jedná o skutečně těžké téma, protože 

nemalé procento dotazovaných v této problematice také nemělo úplně jasno a od většiny 

jsem dostal jako zpětnou vazbu častokrát vytknutí, že to bylo těžké a dotaz, jak je to tedy 

správně. V otázkách z vnitřního prostředí byly správné odpovědi dané, jinak tomu však 

bylo v otázkách z oblasti volumoterapie hemoragického šoku. V těchto otázkách mě 

zajímaly volby jednotlivých infuzních roztoků, nebo jejich kombinace, založené především 

na praktických zkušenostech zdravotnického personálu, neboť na tuto otázku je již řadu let 

hledána odpověď a zatím nebyla prokázána určitá správná volba nebo kombinace 

krystaloidů a koloidů pro správnou volumoterapii hemoragického šoku, proto v tomto 

případě správná odpověď nebyla. Navíc u tohoto dotazu nebylo upřesněno, jakou má 

pacient skutečnou krevní ztrátu, jaký je jeho klinický obraz a podobně, navíc dva pacienti s 

totožným zraněním a stejnou krevní ztrátou mohou mít odlišné příznaky a jejich reakce na 

volumoterapii také nejspíš nebude stejná. Po probádání vnitřního prostředí, složení a 

vlastností infuzních roztoků a patofyziologie hemoragického šoku jsem si zvolil vlastní 

kombinaci, která byla Hartmannův roztok a Tetraspan 10%, která podle mě tvořila nejlepší 

soubor složení a vlastností, které by nejlépe pomohly zaléčit hemoragický šok, respektive 

poskytly pacientovi největší šanci na úspěšný transport do cílového zařízení a následnou 

léčbu, ale vím, že tomu tak vůbec nemusí být. Doufám, že jsem tuto práci napsal tak, že 

bude přínosem pro pochopení i praxi v této problematice studentům, ale i profesionálům.
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Závěr 
Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s problematikou vnitřního prostředí a 

hemoragického šoku. V této práci čtenáři naleznou výtah informací týkající se vnitřního 

prostředí, hemoragického šoku, infuzních roztoků a soubor základních postupů terapie 

hemoragického šoku v přednemocniční neodkladné péči.  

 

Náhrada ztrát tělních tekutin je jedním z důležitých úkonů práce záchranáře, které vedou 

k záchraně lidského zdraví a života. Spolu s rozvojem moderní medicíny jsou dnes 

k dispozici mnohé náhrady tělních tekutin, byť tu nejdůležitější  – lidskou krev – stále ještě 

není možné plně synteticky vyrobit či nahradit. Je třeba umět na základě rozboru situace 

kvalifikovaně rozhodnout, která z náhrad je vhodná pro konkrétního pacienta a proč. Toto 

rozhodování se často děje v terénu, ve stresu a na základě pouze omezeného množství 

informací o pacientovi a jeho stavu. Proto se základní podmínkou správného rozhodnutí 

stává dostatečná teoretická příprava a znalost zákonitostí vnitřního prostředí, k čemuž 

může dopomoci i text této práce. Cíle práce, vytýčené v úvodu, byly splněny. 



 

65 

Summary  
 

Recommendations for Crews of Fast Health Aid Concerning the Choice of Volume 

Replacement 

 

The topic of the final assignment is recommendation for crews of fast health aid for the 

choice of volume replacement. The assignment deals with such terms as internal 

environment, haemorrhagic shock and composition of infusion solutions that are closely 

related to each other. 

 

In the theoretical part physiology of the circulatory system is described, characteristics of 

the blood, its components, and composition. Next the internal environment of the human 

body is mentioned, body compartments, fluids which are in these compartments and their 

composition. Further there are described ions which are in the human body and their 

properties. Moreover, acid-base balance and its disturbances are explained, the buffering 

systems and compensations mechanisms. 

 

In the next part haemorrhagic shock is defined with its pathophysiology, characteristic 

clinical symptoms, and the symptoms that the medical staff should pay attention on. 

Apart from this the main procedures in case of haemorrhagic shock and its volumotherapy 

are characterized. The list of infusion solutions which are at disposal in ambulances is 

created, also their composition and the basic properties.  

 

In the practical part the algorithm aimed at the fast health aid crews for a patient with 

haemorrhagic shock is created. The questionnaire asked the respondents about the basic 

knowledge of the internal environment, acid-base balance, estimated blood loss in 

selected types of injury,  what would have chosen for infusion and if they know their side 

effects, contraindications, and the effect in the body. Results of the survey shows how the 

infusion solution would use and how it is filed. 

 

This assignment summarizes the available information about the internal environment, 

haemorrhagic shock and its treatment with infusion solutions which at disposal in 
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emergency pre-hospital care. 

 

Key words:   

acid-base balance, haemorrhagic shock, infusion solutions, internal environment, medical 

staff, pre-hospital emergency care, volumotherapy 
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Příloha  
Vážení dotazovaní, 
tímto průvodním dopisem bych Vás chtěl požádat o spolupráci. Jsem studentem třetího 
ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠ MILLS, s.r.o. Dotazníkové 
šetření, které Vám předkládám je hlavní součástí mé závěrečné (absolventské) práce na 
téma Doporučení pro posádky Rychlé zdravotnické pomoci pro volbu objemových náhrad. 
Spoléhám na Vaši spolupráci a předem moc děkuji za pomoc a Váš čas. 
        S pozdravem Škovránek Tomáš   
 
1. Vaše vzdělání 
a)Lékař 
b)Zdravotnický záchranář 
c)Sestra 
d)Jiné 
 
2. Vaše pracoviště 
a)Záchranná služba 
b)ARO 
c)JIP 
d)Urgentní příjem 
e)Chirurgie / Traumatologie 
f)Jiné 
 
3. Vaše praxe ve zdravotnictví 
a)Do 2 let 
b)2-5 let 
c)6-10 let 
d)více než 10 let 
 
4. Referenční hodnota pH je: 
a)3,9-5,6 
b)7,36-7,44 
c)11,21-12,21 
d)nevím 
 
5. Znáte průměrný obsah vody v těle dospělého člověka? (CTV- celková tělesná voda, 
ECT- extracelulární tekutina, ICT- intracelulární tekutina) 
a)CTV- 80% z toho ECT- 60%, ICT- 20% 
b)CTV- 60% z toho ECT- 40%, ICT- 20% 
c)CTV- 60% z toho ICT- 40%, ECT- 20% 
d)nevím 
 
6. Vyberte prosím správné tvrzení: 
a)Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází k respirační alkalóze 
b)Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k respirační alkalóze 
c)Hyperventilace způsobuje hyperkapnii, dochází k respirační acidóze 
d)Hyperventilace způsobuje hypokapnii, dochází k respirační acidóze 
e)nevím 
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7. Při dlouhotrvajících úporných průjmech dochází v organismu ke: 
a)ztrátě tekutin, metabolické acidóze 
b)ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 
c)pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na acidobazickou rovnováhu 
d)nevím 
 
8. Jakou tekutinovou náhradu byste použil/a v tomto případě? 
a)Fyziologický roztok 1/1 
b)Ringerův roztok 
c)Hartmannův roztok 
d)Glukóza 5% 
e)myslím si, že je to jedno 
 
9. Při úporném zvracení dochází v organismu ke: 
a)ztrátě tekutin, metabolické acidóze 
b)ztrátě tekutin, metabolické alkalóze 
c)pouze ke ztrátě tekutin, nemá vliv na acidobazickou rovnováhu 
d)nevím 
 
10. Jakou tekutinovou náhradu byste použil/a v tomto případě? 
a)Fyziologický roztok 1/1 
b)Ringerův roztok 
c)Hartmannův roztok 
d)Glukóza 5% 
e)myslím si, že je to jedno 
 
11. Setkal/a jste se v praxi s hemoragickým šokem? (plně rozvinutým, nebo rozvíjejícím 
se) 
a)ano 
b)ne 
c)setkal/a jsem se pouze s menší krevní ztrátou bez vzniku šoku 
 
12. Víte jaké mohou být krevní ztráty u : 

- - - 
až 250 
ml 

až 800 
ml 

až 2000 
ml 

až 2500 
ml 

až 5000 
ml 

Případně i celý 
objem 

Nevím 

Zlomeniny pažní 
kosti 

       

Poranění hrudníku        

Zlomeniny stehenní 
kosti 

       

Zlomeniny pánve        

Poranění břišních 
orgánů 
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13. Jaké objemové náhrady byste použil/a u plně rozvinutého, nebo rozvíjejícího se 
šoku, s odhadovanou krevní ztrátou 2000 ml a více? 
a)Pouze krystaloidy 
b)Pouze koloidy 
c)Krystaloidy i koloidy 
d)nevím 
 
 
14. Jaký krystaloid/koloid nebo jejich kombinaci byste použil/a? 
a)Fyziologický roztok 1/1 
b)Ringerův roztok 
c)Hartmannův roztok 
d)Glukóza 5% 
e)Voluven 6% 
f)HES 10% 
g)Tetraspan 10% 
h)Tyto koloidy neznám, použil/a bych jiný 
 
15. Jakým způsobem byste je podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost c)) 
a)Nejdřive krystalidy, potom koloidy 
b)Nejdříve koloidy, potom krystaloidy 
c)Krystaloidy i koloidy zároveň (dvěma i.v. Vstupy) 
 
16. V jakém poměru byste je podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost c)) 
a)Krystaloid : koloid - 1:1 
b)Krystaloid : koloid - 2:1 
c)Krystaloid : koloid - 3:1 
d)Koloid : krystaloid - 1:1 
e)Koloid : krystaloid - 2:1 
f)Koloid : krystaloid - 3:1 
g)Jiný poměr 
 
17. Jaký objem koloidu byste podal/a? (pokud byla v otázce 13 možnost b),c)) 
a)250 ml 
b)500 ml 
c)1000 ml 
d)Jiný 
 
18. Jste si vědom/a některých možných nežádoucích účinků nebo kontraindikací 
koloidů? (s obsahem hydroxyethyl škrobu- Voluven 6%, HES 10%, Tetraspan 10%) 
 
19. Dokážete jednoduše vysvětlit účinek koloidu v organismu? 
 
 Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci a věnovaný čas. Škovránek Tomáš  
 
 
 


