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ABSTRAKT  

Mozkové mrtvice jsou jednou z nejzávažnějších onemocnění, které často vedou k trvalé invaliditě, 

v některých případech i ke smrti. V současné době je doporučována široce dostupná léčba intravenózní 

trombolýzou. Cílem diplomové práce bylo analyzovat komplikace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou 

příhodou, léčených intravenózním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na jednotce intenzivní 

péče (JIP) v péči o tuto skupinu pacientů a zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby. 

Pro získání dat jsme zvolili smíšenou formu výzkumu. Kvantitativní část byla retrospektivně 

vyhodnocena na základě dat z registru SITS. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kterým byla aplikována 

intravenózní trombolýza (IVT) v období leden 2014 až prosinec 2015. Analyzujeme komplikace léčby, 

pohlaví pacientů léčených IVT, přítomné rizikové faktory, časové údaje, tíži deficitu před léčbou a po ní. 

Dále sledujeme, kam je pacient po IVT propuštěn a kolik pacientů je tři měsíce po léčbě, schopno setrvat 

v domácím prostředí. Kvalitativní část šetření byla vyhodnocena na základě polostrukturovaných rozhovorů 

se sestrami pracujícími na JIP centra vysoce specializované péče o pacienta s iktem. Sledovali jsme jejich 

zkušenosti s tímto druhem léčby, monitoraci komplikací a jejich řešení.  

Na základě kvantitativního šetření jsme zjistili, že za sledované období bylo trombolyzováno 71 

pacientů, z toho 39 mužů a 32 žen. I přes nižší věk trombolyzovaných žen, jsou v naší studii náchylnější k 

výskytu komplikací po IVT. Nejčastěji trombolyzovaná skupina pacientů je v kategorii 41-65 let. Jak 

z výsledků vyplývá, hlavním rizikovým faktorem u žen i mužů je hypertenze vyskytující se celkem u 42 

(59%) pacientů u žen je to 15 (47%) a u mužů 27 (69%). Nejčastěji, 10 (28%) pacientů v roce 2014 a 10 

(29%) pacientů v roce 2015, je léčeno v úseku 41- 60 minut od převzetí v nemocničním zařízení (DTNT). 

Průměrná tíže deficitu při přijetí (NIHSS) je 10. Po 2 hodinách od léčby se průměrné skóre našich pacientů 

snížilo v roce 2014 na 5 a v roce 2015 na 4. Průměrné skóre po 24 hodinách bylo v roce 2014 i 2015 4. Po 7 

dnech, nebo při propuštění bylo skóre v 6 v obou letech. Nejvíce přeložených pacientů 24 (34%), bylo na 

standardní oddělení. Po 3 měsících od léčby IVT bylo 16 (50%) žen a 21 (54%) mužů v domácím ošetřování. 

Celkově se jedná o 37 (52%) všech trombolyzovaných pacientů. Kvalitativní část informuje o roli sester 

při tomto typu péče. Sestry monitorují důležité parametry před, v průběhu a po IVT, edukují pacienty a jsou 

si vědomy specifik edukace těchto pacientů. Specifika podání trombolýzy znají sestry naprosto přesně. 

S nejčastější komplikací, se kterou se setkávají v rámci aplikace IVT je porucha vědomí. Spolupráce s lékaři 

je efektivní. Péče o přijíždějící pacienty probíhá ve dvou neoficiálních režimech, denním a nočním.  

Z práce vyplývá, je nutné zlepšit management péče od zjištění prvních příznaků indentifikovaných 

laickou veřejností, přes správnou triáž na místě zásahu záchrannou službou až po správnou organizaci 

v nemocničním zařízení. Informace z šetření by mohly být podkladem pro vytvoření sesterského postupu u 

trombolyzovaných pacientů a pro vytvoření oficiálního pokynu pro denní a noční režim pacientů v našem 

zařízení. Data také zveřejníme na odborném neurologickém semináři. 

klíčová slova: CMP, trombolýza, Aktilýza, čas, intenzivní péče     

            

            

            

            

            

            

            

  

 



ABSTRACT  

Strokes are one of the most serious diseases that often lead to permanent disability and in some 

cases even to death. Currently, widely available treatment by intravenous thrombolysis is recommended. The 

objectives of this diploma thesis are to analyse complications that may arise for patients with iCMP treated 

by intravenous system thrombolysis, to define the role of a nurse in ICU in terms of taking care of this group 

of patients, and to map all the factors influencing the result of the treatment. 

In order to obtain the data necessary, combined research method has been applied. The quantitative part was 

retrospectively evaluated based on SITS Registry data. The research part comprised of patients, to whom IVT 

was applied between January 2014 and December 2015. The subjects of the analysis were treatment 

complications, gender of patients treated by IVT, risk factors present, time data, and heaviness of the deficit 

before the treatment and after. Furthermore, we observed where is the patient released to after IVT and how 

many patients are able to stay in home environments three months after the treatment. Qualitative part of the 

investigation was evaluated based on half-structured interviews with the nurses working in ICUs for highly 

specialized care for patients with stroke. We observed their experience with such treatment, and monitored 

complications and their solutions. 

Based on quantitative investigation we ascertained that in the given period, 71 patients were thrombolysed – 

39 men and 32 women in total. Despite lower age of the thrombolysed women, our study showed them as 

more susceptible to have complications after IVT. The most frequently thrombolysed group of patients is in 

the age category of 41-65 years. The result shows that the main risk factor for both men and women is 

hypertension which appeared with 42 patients in total (59%) – 15women (47%) and 27 men (69%) in total. 

The highest numbers for the past years were 10 the patients (28%) in 2014 and 10 patients (29%) in 2015 

who received treatment within 41-60 minutes from admission to the hospital (DTNT). Average deficit 

heaviness (as per NIHSS) is 10. After 2 hours from therapy, the average score in our patients was reduced to 

5 in 2014 and 4 in 2015. Seven days after the treatment or after being discharged from hospital, the score of 

the pacients was 6 in both years in scope. Average score after 24 hours was 4 in both years. Most patients – 

24 (or 34%) – were transferred to standard department. After three months of IVT treatment, 16 women 

(50%) and 21 men (54%) were released for home treatment. This is in total 37 (52%) out of all thrombolysed 

patients. The qualitative part apprises the role of the nurses in relation to this type of care. The nurses monitor 

all important parameters before, during, and after IVT. They educate the patients and are aware of education 

specifications necessary for these patients. They also know the specifications of applying thrombolysis 

completely accurately. The most frequent complication they come across in terms of IVT application is 

disturbances in consciousness. Cooperation with doctors is efficient. Taking care of patients happens in two 

unofficial modes – daily and nightly. 

The thesis shows, that it is necessary to improve management of the care from identification of first 

symptoms by general public, through correct triage on-site by the emergency service, to correct organization 

inside the medical institution. Information from the investigation could become a base for creating a process 

for nurses for the thrombolysed patients and for creation of the official directive for daily and nightly patient 

mode in our institution. We will also publish the data on a specialized neurological seminar. 

key words: stroke, thrombolysis, Actilyse, time, intensive care 
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1. Úvod 

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou náhle vzniklé poruchy mozkové funkce cévního původu. Patří 

mezi druhou až třetí nejčastější příčinu úmrtí v rozvinutých zemích. Ischemická choroba srdeční na 

prvním místě a nádorové onemocnění střídající druhé místo s mozkovými příhodami. Mozkové 

příhody mají významný nejen zdravotní, ale i socio-ekonomický dopad, a to hlavně z důvodu 

vysoké incidence. Tato diagnóza představuje nejvýznamnější příčinu invalidizace pacienta, která 

bývá i doživotní. Onemocnění má vysokou prevalenci a každý rok je v naší republice 30 000 až 40 

000 nových případů mozkové příhody. Většinou se jedná o postižení vyšších věkových skupin 

obyvatelstva, a to převážně osobnad 65 let života. (FIXA, 2015) Ačkoli v posledních desetiletích 

došlo k výraznému zlepšení v oblasti primární prevence a léčby cévních mozkových příhod,  je tato 

choroba stále považována za devastující onemocnění. Na počátku 21. století se incidence v Evropě 

pohybuje v rozmezí od 95 do 290 / 100.000 obyvatel za rok s fatálním dopadem během jednoho 

měsíce od vzniku příhody a to od 13 do 35 %. V průběhu jednoho roku přibližně 1,1 milionu 

obyvatel Evropy postihne mozková příhoda. (BÉJOT, 2016) Nejnižší výskyt CMP je zaznamenán u 

studií z Itálie (104/100 000 obyvatel) a nejvyšší celková incidence je ze studií z Ukrajiny (341/100 

000) dále ve studiích z Chorvatska u mužů (282/100 000 obyvatel) a u portugalských žen (184/100 

000 obyvatel). Kvalitní, aktuální a přesná data o výskytu cévní mozkové příhody v mnoha zemích 

chybějí. Nutností jsou nové velké studie, u kterých by byla data exaktní a spolehlivá a nastavení 

parametrů identické. (BRYNDZIAR, 2017) 

Cévní mozkové příhody rozdělujeme na ischemické, které se vyskytují až v 80% a na hemoragické, 

vyskytující se ve 20%. Ke vzniku CMP přispívají cévní rizikové faktory. Příčiny vzniku jsou 

multifaktoriální a patří mezi ně například arteriální hypertenze, onemocnění srdce např. arytmie, 

diabetes mellitus, obezita, kouření, rizikové imunogenetické faktory i riziková medikace. Toto 

onemocnění se projevuje výpadkem části mozkových funkcí, které odpovídají umístění ložiska 

ischémie či hemoragie. CMP je akutní stav, který vyžaduje okamžitou intervenci v nemocničním 

zařízení. Většinou nelze odlišit ischemickou a hemoragickou CMP pouze na základě klinických 

projevů. Základem je diagnostika pomocí CT zobrazení mozku včetně CT angiografického 

vyšetření. Důležitým faktorem je časový interval od prvních příznaků do podání adekvátní terapie. 

Terapeutický účinek je přímo závislý na časovém faktoru. Hlavní léčebnou strategií je časná 

revaskularizace postižené cévy u ischemických CMP. U hemoragických CMP jsou to intervence 

vedoucí k zamezení pokračujícího krvácení nebo k chirurgické evakuaci hematomu. (FIXA, 2015) 

I přes globální pokles výskytu CMP, u mladých dospělých je toto onemocnění na vzestupu. Proto 

bychom se měli zamyslet nad zlepšením prevence. Vzhledem k narůstajícímu věku populace se 

očekává nárůst výskytu tohoto onemocnění. Předpovědi hovoří o nárůstu do roku 2025 až na 1,5 

milionů evropských obyvatel postižených mrtvicí za rok.  U přeživších pacientů do jednoho roku 

od příhody stoupá riziko komplikací včetně re-hospitalizací (33%), opakující se příhody (7 až 

13%), demence (7 až 23%), mírné kognitivní poruchy (35 až 47%), deprese (30 až 50%) a 

vyčerpání (35 % až 92%). Všechny tyto komplikace mají vliv na zdraví související kvalitu života. 

Je zapotřebí stále zdokonalovat léčebné strategie i poskytování kvalitní intenzivní péče. (BÉJOT, 

2016) 
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Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) z roku 2010 vyplývá, 

že celkovým rozdíl v hospitalizaci žen a mužů z důvodu cévního onemocnění mozku je téměř 

shodný. U žen (544/100 000) a u mužů (548 / 100 000). Významné rozdíly byly shledány ve 

věkových kategoriích od 50 do 59 let (574/ 100 000 mužů a 279 / 100 000 žen). Ve věkové 

kategorii 60 až 69 let počet hospitalizovaných až dvojnásobně stoupá u mužů (1 399/ 100 000 

mužů a 715/100 000 žen).Významný je pokles úmrtí na CMP při hospitalizaci (11,1 úmrtí/ 100 

hospitalizací- data z roku 2010, oproti zveřejněným datům z roku 2003, kde je udáváno 14,5 

úmrtí). Průměrná délka hospitalizace je 13,6 dne. Počet úmrtí z příčin cévního onemocnění mozku 

je přibližně desetina z celkového počtu zemřelých za rok (11 567 osob). Data udávají, že v roce 

2010 poklesla úmrtnost o 33 % ze 164,61 na 109,82/ 100 000 obyvatel. Celkový pokles invalidity 

je 29,7 %. (ZVOLSKÝ, 2012) 

Intravenózní trombolýza se považuje za ,,zlatý“ standard v léčbě ischemických iktů, jejíž účinnost 

prokázalo několik randomizovaných studií i klinické výsledky po celém světě. Z mnoha studií je 

známo, že časový faktor hraje významnou roli v klinickém výsledku. Nespornou výhodou je také 

cesta podání léku intravenózní cestou, a tím se stává trombolýza dostupná pro mnoho populací bez 

zásadní finanční zátěže. Důležité je dbát na informovanost obyvatelstva o iktech například pomocí 

osvěty odborných organizací internetu a sociálních sítí. (BROZMAN, 2014). 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi sbírají a pravidelně hodnotí 

kvalitu poskytované péče. Na základě dostupných výsledků patří péče o pacienty s ischemickou 

cévní mozkovou příhodou mezi nejlepší v Evropě ve srovnání s okolními státy. Dobře se jeví i 

organizovanost systému. Celkově bylo vyhodnoceno, že 64% pacientů je hospitalizováno na JIP. 

Česká republika má celoevropsky jednu z nejvyšších dostupností rekanalizační terapie a to díky 

organizaci systému poskytované péče a vhodným geografickým rozvržením center. Intravenózní 

trombolýza byla provedena v roce 2014 u 2 990 pacientů. Mechanická trombektomie byla v roce 

2016 potvrzena jako nejúčinnější forma terapie na základě zveřejnění pozitivních výsledků sedmi 

velkých evropských randomizovaných klinických studií. Tato metoda byla v České republice v 

roce 2014 provedena u 576 pacientů.Velmi důležitá je správná edukace obyvatelstva. Právě touto 

cestou dostatečné informovanosti by se i zvýšili terapeutické možnosti související s touto 

diagnózou. (ROČEK, 2016) Zásadní je také optimální management pacientů s náhle vzniklou 

příhodou, ale i osvěta občanů o dodržování správné životosprávy. Primární a sekundární prevence a 

dodržování zásad při léčbě hypertenze, diabetu a hypercholesterolémie často hraje klíčovou roli. 

(DOBIÁŠ, 2012) 

Nákladnost péče o pacienty s iktem je velmi vysoká. Cena trombolytika se pohybuje kolem 17 500 

korun (váha pacienta 80kg) v závislosti na dávce. Dále je také nutno brát v úvahu náklady na 

opakovaná laboratorní a zobrazovací vyšetření během hospitalizace a léčbu komplikací. Následná 

rehabilitační, ergoterapeutická a logopedická péče je neméně nákladnou záležitostí. Cílem je však 

plnohodnotný návrat pacienta do běžného denního režimu a zpět do zaměstnání. 

Všeobecné sestry jsou v naší populaci celkem četně zastoupeny a rozvrstveny v mnoha regionech a 

to i těch okrajových a jejich počet se pohybuje kolem 82 796 sester a porodních asistentek z toho 

necelých 80 000 všeobecných sester (UZIS, 2016), proto by jejich edukační vliv na občany-

potenciální pacienty, mohl hrát významnou roli v prevenci CMP. Informovanost o rizikových 

faktorech CMP a prevence ve smyslu zdravé výživy, vhodného a dostatečného pohybového 

režimuatd. je neméně důležitou součástísnížení výskytu CMP. V tomto smyslu by sestry mohly 

předávat své zkušenosti a poznatky, například pomocí odborných přednášeka seminářů. 
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Ve své diplomové práci se chci zabývat komplikacemi spojenými s podáváním trombolýzy. Ze své 

vlastní zkušenosti vím, že tyto komplikace nejsou zcela vyjímečné a role sester hraje velmi 

významnou roli. Sestry jsou s pacientem v nepřetržitém kontaktu a často právě ony zaznamenají 

první změnu pacientova stavu. Terapie intravenozní trombolýzou je stále doporučována avšak 

mechanická trombektomie v posledních letech také zaujímá své místo. Možnosti terapie závisí na 

mnoha faktorech, nejen na anamnéze a lokalizaci iktu, ale i na časovém úseku od vzniku příznaků a 

geografické dostupnosti. Cílem mé práce je analyzovat komplikace u pacientů léčených 

intravenózním trombolytikem, zmapovat faktory, které ovlivňují výsledek léčby a identifikovat 

problematiku rozpoznání změn stavu pacienta po aplikaci trombolytika a vymezení role sester. Na 

pracovišti JIP není vytvořený žádný oficiální standard pro sestry v péči o pacienty léčených 

trombolytikem. Dodržují se obecné postupy dané doporučením odborných společností, nicméně 

vlastní standard chybí. Je třeba nastavit kritéria sledování, aby se předešlo možnému zpoždění 

adekvátní péče.  

Empirické šetření bude zaměřeno na sběr dat hospitalizovaných pacientů, uložených ve švédském 

v registru SITS, daného zdravotnického zařízení, kterým byla aplikována intravenózní trombolýza 

v období let 2014-2015. Dále se budeme zabývat zkušenostmi sester s aplikací 

trombolytika, monitorací, edukací, komplikacemi a péčí o trombolyzované pacienty. 

V práci se čtenář setká s pojmem cévní mozková příhoda, která je synonymem označení pro iktus 

nebo mrtvice. Rovněž budu používat zkratky jako CMP (cévní mozková příhoda), iCMP 

(ischemická cévní mozková příhoda). Trombolýza, actilýza, IVT (intravenózní trombolýza) jsou 

také synonyma. Aktivátor tkáňového plasminogenu označujeme jako rt-PA, t-PA a má stejný 

význam. 
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2. Historie 

Podstatu náhle vzniklého ochrnutí a souvislost mezi hemisférou a hybností na druhé polovině těla 

pozorovali už staří egypťané a řekové před 2,5 tisíci lety.  Hippokrates definoval pravostrannou 

hemiplegii s afázií jako apoplexii. Galén z Pergamonu (929-201 n. l.) rozděloval apoplexii 

s poruchou dechu a se zachovalým normálním dýcháním. Ve středověku dominoval medicínský 

vývoj v arabských zemích. Avicenna (980-1037 n. l.) popisuje apoplexii ztrátou hybnosti a citlivost 

na podkladě cévního uzávěru. V Evropě se medicínský vývoj rozvíjí až v pozdějších letech 

nástupem renesance- Andreas Versalius (1514-1564). William Harvey (1578-1654) přinesl reálný 

pohled na srdeční funkci a krevní oběh v roce 1628. Thomas Willis (1641-1675) jako první přináší 

popis a zobrazení karotického a vertebrobasilárního povodí a vzájemného propojení, do dnes 

zvaného Willisův okruh. V 18. a počátcích 19. století byla klasifikace hlavně popisná nikoliv 

patogenetická.Virchow v polovině 19. století uvedl jako příčinu tepenný uzávěr způsobený 

změnami v tepnách, později v roce 1829 byla tato změna popsána Lobstejnem jako aterioskleróza. 

V 50. letech 20. století popsal kanadský neurolog Fischer jako příčinu iktu a TIA zúžení karotidy a 

souvislosti mezi arytmií, tromboembolií a iktem. Metoda angiografie byla popsaná a realizovaná 

v roce 1927 portugalským lékařem Monizem. Další rozvoj umožnila katetrizační metoda dle 

Seldingera a později rozvoj ultrazvukových vyšetřovacích metod. Dalším rozvojem technologií se 

rozšířilii zobrazovací metody, které umožňovali nejen diagnostiku ale i terapii výdutí. (KALINA, 

2008) 

3. Anatomie 

Mozek tvoří asi 2 % celkové tělesné hmotnosti. (TOMEK, 2012), tedy 1300- 1400 gramů. 

Rozděluje se na dvě hemisféry, které tvoří jednotlivé mozkové laloky a ve spodních, hlubších 

vrstvách bazální ganglia, diencephalon, mozkový kmen a mozeček. Mozkový kmen je tvořen 

mezencephalonem, pontem a prodlouženou míchou (medulla oblongata). Bulbární oblastí 

označujeme dolní kmen. Klinická praxe pracuje s rozdělením supratentoriálním (hemisféry včetně 

bazálních ganglí a diencephalon) a infratentoriálním (mozkový kmen a mozeček). (AMBLER, 

2011) 

3.1. Anatomie cévního zásobení mozku 

Cévní zásobení mozku je zajišťováno čtyřmi velkými tepnami, a to dvěma karotickými, které 

zásobují mozek asi v 85 % a dvěma vertebrálními tepnami. (AMBLER, 2011) 

3.1.1. Arteria carotis 

Levá arteria carotis communis odstupuje klasicky přímo z aortálního oblouku a pravá arteria carotis 

communis je větví truncus brachiocephalicus, který probíhá za manumbrium sterni a za 

sternoklavikulárním skloubením vpravo, se rozděluje na arteria carotis communis dextra a arteria 

subclavia. Obě společné karotidy se dělí ve výši 3. a 4 krčního obratle na arteria carotis interna a 

arteria carotis externa. Bulbus caroticus umístěný v odstupu arteria carotis interna slouží jako 

receptor změn tlaku v řečišti. V úrovni baze lební vstupuje arteria carotis interna do canalis 

caroticus. Dále se arteria carotis dělí na arteria cerebri anterior a arteria cerebri media. Před tímto 

rozdělením (bifurkací) odstupuje z vnitřní karotidy arteria communicans posterior. Pravá i levá 

a.communicans posterior společně s vertebrobasilárním zásobením tvoří dorsální část Willisova 
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okruhu. Arteria comunicans posterior nasedá na arteria cerebri posterior od bifurkace arterie 

basilaris. Na bazi lební se nachází velmi důležitá distribuční spojka mezi aa. cerebri anteriores – a. 

communicans anterior, která tvoří ventrální část Willisova okruhu. (KALVACH, 2010) 

3.1.2. Arteria vertebralis 

Vertebrální tepny odstupují z aa. subclaviae a to jako první větev. Dále pak směřují k foramen 

costotransversarium v oblasti 6. krčního obratle. Po průchodu vyššími etážemi vytvářejí vertebrální 

tepny zevní oblouk přes foramen costotransversarium atlasu a prostupují skrz atlantookcipitální 

membránu a duru mater. Intrakraniálně se tepny ocitají až po průchodu foramen occipitale 

magnum. Na bazi okcipitální kosti se spojí s druhostrannou vertebrální tepnou a vznikne tak 

nepárová arterie basilaris. Tato tepna se opět dělí, a to na aa. cerebri posteriores. Dorsální část 

Willisova okruhu se tak uzavírá soutokem aa. communicantes posteriores. Willisův okruh má 

veliký význam pro distribuci krve v mozkovém rečišti. Pokud dojde ke stenóze některých z 

proximálních větví, kterými je okruh zásoben, tento tepenný systém je schopen zajistit krevní 

zásobení distálním úsekům. V případě stenózy extrakraniálních přívodných tepen dokáže Willisův 

okruh zajistit nejdůležitější kolaterální zdroj zásobení. (KALVACH, 2010) 

 

Obrázek 1- Mozkové cévy (Schematic representation of the circle of Willis, arterie of the brain and brainstem). [ilustrace]. 

RHCASTILHOS,2007[online].2007, [cit.2017-09-11]Dostupnéz   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg 

 

4. Fyziologie 

Mozek je orgán o extrémně vysoké metabolické náročnosti a má mimořádné nároky na oxidační a 

metabolickou dodávku. Pro svou správnou bazální funkci spotřebuje 20 % kyslíku a 25 % 

glukózyz celkového příjmu. Průtok krve mozkem dospělého člověka je přibližně 750ml/min a to je 

15 % celkového minutového srdečního výdeje. (TOMEK, 2012) U dětí je mozkový průtok téměř 

dvojnásobný. Mozek spotřebuje 65 % celkové tělesné spotřeby glukózy. Mozkový průtok není 

konstantní, ale přizpůsobuje se aktuální činnosti. U zdravých osob významně převyšuje bazální 
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potřebu nervové tkáně. Aktuální průtok mozkovou tkání může být redukován na 30-50 % aniž by 

došlo k neurologickému deficitu. (KALVACH, 2010) 

Průtok krve mozkem se řídí autoregulačními mechanismy, které zajišťují energetické nároky 

mozku na kyslík. Průtok v rozmezí 60-150 torrů udržuje napětí cévních stěn na úrovni arteriol. 

Uplatňují se dva typy regulace a to neurogenní- sympaticus, který chrání za pomocí vazokonstrikce 

před vysokým tlakem a parasympatikus, který za pomocí vazodilatace vede k hypotenzi. Druhým 

typem regulace je metabolická, kdy při hyperkapnii dochází k vazodilataci a při hypokapnii 

k vasokonstrikci. Perfuze mozkové tkáně je závislá nejen na tlaku ale i na periferní cévní rezistenci, 

kterou ovlivňuje viskosita krve, průsvita délka cévy. Při zvýšení viskosity krve dochází i ke 

shlukování erytrocytů. Při poklesu průtoku z běžných 55ml/min na 100 g mozkové tkáně na 20ml 

/min dochází k poruchám funkce. Při poklesu pod 10ml/min dochází k nevratnému poškození 

struktury nervových buněk, dochází k ischemii a vytváří se ischemický polostín- penumbra. Pokles 

pod  20ml/min je cílem okamžité náležité reperfuzní terapie, aby se opět zvýšil průtok krve cévami 

a nedošlo k závažnému poškození nervových buněk s trvalými následky. (SEIDL, 2015) 

5. Definice 

Mozkové příhody jsou dle WHO (Světové zdravotnické organizace) definovány jako rychle se 

rozvíjející klinické známky ložiskového nebo difuzního postižení mozku cévního původu, které 

trvají více než 24 hodin nebo vedou ke smrti. Tato definice je několik desetiletí stará, ale stále 

aktuální a platná. V současné době má významnou diagnostickou úlohu CT a MRI v průkazu typu 

mozkového postižení. (TYRLÍKOVÁ, MIKULÍK, 2012) 

6. Klasifikace CMP 

Cévní mozkové příhody se dělí na tři skupiny, hemorhagické, ischemické a trombózy mozkových 

žil a splavů. Ve své diplomové práci se budu hlouběji zabývat ikty ischemického charakteru, které 

jsou nejčastější a vyskytují se až v 80 % případů. 

6.1. Hemoragické CMP 

Menší část- přibližně 20% tvoří mozková krvácení z toho je 15% krvácení intracerebrálních. 

Hemorhagický iktus je působen rupturou mozkové tepny, velmi často v důsledku cévní 

malformace. Pokud je postižená céva na povrchu mozku a krev se dostane do subrachnoidálního 

prostoru, jedná se o subarachnoidální krvácení. Dále můžeme rozlišit krvácení intracerebrální a 

intraventrikulární (nitrokomorové). (TYRLÍKOVÁ, MIKULÍK 2012) 

 

6.2. Trombóza mozkových žil a splavů 

Výskyt tohoto typu onemocnění je vzácný a ke vzniku dochází na podkladě trombu v odtokové 

oblasti cévního řečiště mozku (splavy, žíly). Tvoří asi 1-2% všech CMP a až v 70% se vyskytuje u 

žen. (CEREBROVASKULÁRNÍ AMBULANCE, 2014). Rozlišujeme dva základní typy trombózy 

septický, způsobený zánětem (z okolních tkání) a aseptický vzniklý zvýšenou srážlivostí krve. 

(TYRLÍKOVÁ, MIKULÍK 2012)  
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6.3. Ischemická CMP 

Ischemie mozku dělíme na základě různých kritérií podle: 

Mechanismu vzniku 

 Obstrukční-  uzávěr cévy trombem nebo embolem (okluze) 

 Neobstrukční-  na podkladě hypoperfuze (AMBLER, 2011) 

Vztahu k tepennému řečišti  

 Teritoriální- v povodí tepny 

 Interteritoriální- rozhranní povodí tepen 

 Lakunární-  perforující arterie (AMBLER, 2011) 

Časové osy 

 TIA- tranzitorní ischemická ataka (do 24 h)- bez průkazu ischemie zobrazovacími 

metodami (HERZIG, 2014) 

 RIND- reverzibilní ischemický neurologický deficit (24 h-7 dní)- bez průkazu ischemie 

zobrazovacími metodami (HERZIG, 2014) 

 vyvíjející se příhody 

 dokončené ischemické ikty (AMBLER, 2011) 

7. Etiopatogeneza 

Na podkladě uzávěru (okluze) vzniká 80- 85 % cévních mozkových příhod, které vedou k ischemii. 

V endotelu cévy se lumen uzavře trombem nebo embolizací, z jiných míst např. ze srdce 

(kardioembolizační příčina) do centrální nervové soustavy. (MUCHA, 2008)  

Mezi nejčastější etiopatogenetické příčiny patří už výše zmíněná kardioembolizace, ateroskleróza 

velkých tepen (makroangiopatie) a postižení penetrujících mozkových tepen (mikroangiopatie) a 

lakunární infarkty. Všechny tyto typy ischemie se až v 80% podílejí na etiopatogenezi. Jen v 5- 

10% ischemií se uplatňují příčiny jako trombóza mozkových žil a splavů, trombofilní stavy, 

disekce karotid (trhlina ve stěně cévy), vaskulitidy nebo hemodynamický infarkt). Jako 

kryptogenní CMP, které se vyskytují v 5- 10%, označujeme příhody, kde se příčina nenalezne. 

(ŠKOLOUDÍK, 2013) 

Nejčastější je kardioembolizační příčina a podílí na vzniku až 45% ischemických iktů a jedná se 

například o poruchy srdečního rytmu, akutní infarkt myokardu (AIM), hypertrofie a levostranné 

přetížení srdce, chlopenní vady, implantace chlopenních náhrad. Vznik trombu v srdci a 

tromboembolie do přívodných mozkových cév vede k akutnímu rozvoji ischemie mozku. Mezi 

vzácné příčiny iCMP patří embolizace ze žilního řečiště přes otevřené foramen ovale. U 20-30% 

pacientů lze detekovat aterosklerózu jako další příčinu iCMP. Jedná se o aterosklerózu- 

makroangiopatii velkých tepen – oblouk aorty, karotidy a intrakraniální mozkové tepny. 

Aterosklerotické postižení přívodných tepen mozku lze detekovat u více než 70% pacientů 

postižených ischemickým iktem. (ŠKOLOUDÍK, 2013) 
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Rozlišujeme čtyři mechanismy vzniku ischemie na podkladu aterosklerózy.  

 hypoperfuze při významnéhemodynamické stenóze 

 trombóza v místě stenózy 

 trombolembolický mechanismus do distálního řečiště za zúžení 

 okluze malých penetrujících tepen plátem 

Dalším z etiopatogenetických příčin je postižení penetrujících mozkových tepen (lakunární 

infarkty). Tyto infarkty vznikají v důsledku uzávěru drobných penetrujících cévních větví 

v bazálních gangliích. Dochází k nekróze cévní stěny a ztrátě pružnosti cévy. Příčiny lakunárního 

infarktu mohou být také na podkladě kardioembolizačním nebo aterotrombotickým. Ischemická 

CMP na podkladě lakunárních infarktů je nadhodnocena a jedná se spíše o dva předchozí typy. 

(ŠKOLOUDÍK, 2013) 

Ischémie v zasažené oblasti vede k postižení ATP (adenozintrifosfát) dependentní iontové pumpy. 

Následkem toho dochází k hromadění sodíku a vody v buňkách. Tento jev se nazývá cytotoxický 

edém. Buňky v centru infarktu odumírají. (LACMAN,2011) 

8. Rizikové faktory CMP 

8.1. Faktory neovlivnitelné 

 Věk- Je prokázaná závislost na věku pro výskyt onemocnění mozku, většinou na podkladě 

aterosklerózy. V posledních letech však roste frekvence onemocnění i v nižších věkových 

skupinách. (AMBLER, 2011) 

 Rasa- Studie uvedly, že v USA je vyšší výskyt iktů u černochů než u bělochů. V americké 

Manhattanské studii  NOMASS se také detekoval zvýšený výskyt ischemických iktů u 

černochů a hispánců ve srovnání s bělochy. Tato zjištění byla ověřena i dalšími studiemi. 

(YAGHI, 2017)  

 Pohlaví- Kalvach uvádí, že výskyt cévních onemocnění mozku lehce převažuje u mužů 

než u žen. Poměr je však závislý na věku. Většinový výskyt u mužů v nižších věkových 

skupinách, se vyrovnává s vyšším věkem. (KALVACH, 2010) Dle Amblera jsou více 

ohroženi muži, ale po klimakteriu u žen riziko stoupá. Do této doby se u žen uplatňuje 

ochranný vliv estrogenů.(AMBLER, 2011) 

 Dědičnost- v některých rodinách se toto onemocnění manifestuje častěji v kombinaci 

s životním stylem a návyky v rodině. (KALVACH, 2010) 

 Geografie- Vyšší incidence je prokázána v jihovýchodních státech USA, Skotsku, Finsku 

(HERZIG, 2014) 

 Meteorologické podmínky- Některé studie uvádějí vzájemný vztah mezi iktem, nízkými 

teplotami a snížením atmosférického tlaku. Dále je zaznamenána souvislost mezi CMP, 

teplotami nad 40°C a hodnotou koncentrace vodních par vyšší než 1,87 kPa. Významná je 

hlavně rychlost změny meteorologických faktorů. (HERZIG, 2014) 
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8.2. Faktory ovlivnitelné 

 Dyslipidemie- hladiny cholesterolu vyšší než 5,2; LDL vyšší než 3,4 a HDL nižší než 0,9 

mmol/l (AMBLER,2011) 

 Hypertenze- významnou roli hraje nejen hodnota tlaku krve ale i doba trvání hypertenze, 

tento rizikový faktor je spojován až s šestkrát vyšším rizikem iCMP, dále samostatné 

rizikové faktory jako například zvýšený přísun soli, diabetes mellitus, obezita, alkohol a 

stres. (HERZIG, 2014) 

 Diabetes mellitus a poruchy glukózové tolerance (AMBLER, 2011) 

 Nikotinismus- dochází ke změně funkce endotelu cév (AMBLER, 2011) 

 Obezita- faktor často spojený s vysokým krevním tlakem, diabetem, hyperlipidemií, 

zhoršenou pohybovou aktivitou (AMBLER, 2011) 

 Alkohol- u hemorhagických CMP byla studiemi jasně prokázaná souvislost s konzumací 

alkoholu. Na rozdíl od iCMP s dávkou alkoholu do 20g/ den, kdy byl prokázán pokles 

rizika vzniku u všech typů CMP, u abusu nad 60g/den, ale riziko iktu významně stoupá. 

(HERZIG, 2014) 

 Hormonální antikoncepce-významný rizikový faktor a to hlavně v kombinaci 

s nikotinismem a migrenózními stavy. Riziko klesá při užívání antikoncepce s nízkou 

hladinou hormonů. (HERZIG, 2014) 

9. Klinický obraz CMP 

 Porucha hybnosti končetin (hemiparéza, monoparéza) s častou stejnostrannou parézou 

lícního nervu a jazyka 

 Porucha čití (snížení citlivostí tzv. hypestezií nebo anestezií) 

 Poruchy řeči- afázie, dysartrie, dysfonie 

 Poruchy zraku- výpadky zrakového pole jednoho oka, výpadek části zorného pole 

(hemianopsie), dvojité vidění (diplopie) nebo rozmazané vidění 

 Syndrom opomíjení prostoru, části těla (neglect syndrom). (TOMEK, 2014) 

Mozková příhoda se projevuje náhlým rozvojem ložiskové symptomatologie centrálního 

(mozkového) původu podle oblasti, ve které je postižená příslušná mozková tepna. Pro toto 

onemocnění jsou typické výše uvedené příznaky včetně slabosti,vertiga, nebo pádus předchozími 

centrálními neurologickými příznaky a dalšími symptomy dle lokalizace poškození mozkové tkáně. 

Pro ischemii není bolest hlavy dominantním faktorem, je spíše typická pro mozkové příhody 

krvácivé. Mezi méně časté symptomy můžeme zařadit zvracení, různé stupně poruch vědomí nebo 

epileptické záchvaty. (LACMAN, 2010) 

Základní dělení klinických projevů ischemie je supratentoriální a infratentoriální, kdy se rozlišuje 

karotické a vertebrobasilární povodí. 

Ischemie v povodí: arteria cerebri media (ACM) je nejčastější ischemie a je příčinou CMP až 

v 50% všech případů. Mezi příznaky patří:  

 kontralaterální hemiparéza, hemiplegie (častěji na horní končetině) 

 kontralaterální centrální léze lícního nervu 

 kontralaterální hemihypestezie, hemianestezie 
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 paréza pohledu, homonymní hemianopsie (stranové postižení stejné poloviny 

zorného pole) 

 afázie (ztráta řeči) 

 akalkulie, apraxie, agrafie, alexie (příznaky ischemie dominantní hemisféry) 

 anozognozie (neuvědomování si svého zdravotního stavu) a projevy neglect 

syndromu jsou typické spíše pro ikty v nedominantní hemisféře 

 kvantitativní porucha vědomí je typická pro proximální uzávěr s intrakraniální 

hypertenzí a edémem, který může vést k herniaci a může končit smrtí 

arteria cerebri anterior (ACA)- výskyt 3%,  

 kontralaterální hemiparéza- výrazněji vyjádřená na dolní končetině 

 afázie, apraxie, poruchy chování u postižení dominantní hemisféry 

 neglect syndrom a poruchy chování u nedominantní hemisféry 

 u vzácného oboustranného iktu- paraparéza dolních končetin a akinetický mutismus 

arteria cerebri posteriori (ACP)-  výskyt 12% 

 typické jsou poruchy zraku, kontralaterální hemianopsie 

 kontralaterální hemipareza, hemihypestezie 

 poruchy psychiky, delirium 

 oboustranná léze- poruchy vědomí 

vertebrobasilární povodí 

 motorické a sensitivní poruchy jednostranné nebo oboustranné 

 ataxie končetin, dvojité vidění, dysartrie, nystagmus, poruchy polykání, závrať, poruchy 

chůze a stoje, škytavka 

mozečkové tepny 

 a. cerebelli inferior posterior- závrať, nystagmus, ataxie, dysfagie 

 a. cerebelli inferior anterior- závrať, nystagmus,paréza lícního nervu, léze trojklanného 

nervu, porucha sluchu, kontralaterální porucha čití, hemiparéza 

 a. cerebelli superior- kontralaterální paréza lícního nervu, hemihypestezie 

arteria basilaris (AB) 

 kolísavý klinický obraz  

 kvantitativní porucha vědomí (závažná prognóza- akinetický mutismus, locked in syndrom, 

exitus) 

 okohybné poruchy (paréza vertikálního pohledu, nystagmus) 

 kvadruplegie 

 závratě, křeče, bolesti hlavy 

Ischemie v povodí vertebrálních tepen může mít různý průběh od lehkých projevů až po 

závažný a dramatický. (ŠKOLOUDÍK, 2013)             
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10. Diagnostika 

Anamnéza 

 rizikové faktory 

 užívaná medikace 

 přesný začátek příznaků 

Klinický obraz 

 náhle vzniklý ložiskový deficit 

 tíže deficitu je prognosticky významný faktor (hodnotí se pomocí NIHSS skóre)- vyšetřuje 

se úroveň vědomí, slovní odpověď, vyhovění výzvě, okulomotorika, zorné pole, faciální 

paréza, motorika, ataxie končetin, sensitivita, řeč, dysartrie, neglect. Pacientův stav se 

hodnotí při přijetí, po 2, 24 a 72 hodinách a dále po sedmi dnech nebo při propuštění. (více 

viz příloha č. 1) 

 etiologie 

 místo uzávěru- léčebná strategie 

Zobrazovací metody 

 CT vyšetření 

Nativní CT vyšetření u pacientů s ischemickým iktem je v prvních hodinách negativní. Toto 

zobrazení může ukázat tepenný nebo venózní uzávěr. V současné době všechny CT přístroje 

disponují CT angiografií, která by měla být standardně provedena u všech mozkových příhod. Na 

základě tohoto zobrazení se rozhodne o vhodné terapii například o možnosti rekanalizace. CT 

angiografie má klinický význam v diferenciální diagnostice. Mezi hlavní výhody CT vyšetření patří 

široká dostupnost, nízká cena a velmi rychlý výsledek. 

 Magnetická rezonance 

Dokáže odhalit časné fáze mozkového infarktu. Sekvence DWI (Diffusion Weighted Imaging), 

FLAIR (fluid atenuated inversion recovery) a jejich porovnání prokáže mozkový infarkt několik 

minut od vzniku, T2 gradientní ECHO (velmi citlivé zobrazení ke krvácení), MRA (angiografie). 

MRI zobrazení není vhodné u neklidných pacientů a pacientů s rizikem aspirace. 

Pomocná vyšetření 

 Sonografické vyšetření- diagnostika zúžení nebo uzávěru tepen, diagnostika 

vazospasmů u SAK, ECHO srdce- detekuje zdroj embolizace 

 Laboratotní vyšetření 

 EKG-k vyloučení arytmie 

 RTG srdce a plic 

                                                                              (TYRLÍKOVÁ, MIKULÍK, 2012) 
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11. Terapie 

11.1. IVT u iCMP 

Základem pro zavedení intravenózní trombolýzy (IVT) u akutních uzávěrů mozkových tepen se 

stala zkušenost s trombolýzou koronárních a periferních tepen. V průběhu let se postupně od IVT v 

koronárním a periferním řečišti upouštělo ať už z hlediska komplikací, tak i pro malý místní efekt. 

Studie NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) prokázala dobré výsledky 

intravenózně podávaného trombolytika u akutní CMP. (LACMAN, 2010) Tato studie 

randomizovala soubor 624 pacientů, kterým byl prokázán uzávěr větších nebo menších tepen, ale 

nebylo použito angiografického zobrazení. Aplikace trombolytika byla zahájena do 3 hodin od 

vzniku příznaků. Využito bylo rekombinantního tkáňového plazminového aktivátoru (rt-PA) 

intravenózně aplikovaného v dávce 0,9 mg/ kg, kdy byla celková maximální dávka 90 mg. Jako 

bolus bylo aplikováno 10 % a zbylá část v průběhu 60 minut. Výsledek studie prokázal lepší 

klinický výsledek ve skupině léčené pomocí IVT  a to až o 30 % oproti placebu. Pacienti neměli 

žádný nebo lehký neurologický deficit podle modifikované Rankinovy škály (příloha č. 2) (mRS ≤ 

1). Úmrtnost po třech měsících byla 17 % (proti 21 % léčených placebem). V USA bylo povoleno 

použití IVT v běžné klinické praxi v roce 1996. V Evropských zemích byla IVT s rt-PA schválena 

až v roce 2002, v České republice o rok později v dubnu 2003. Monitorovací studie SITS-MOST 

(SITS- MOnitoring STudy) potvrdila bezpečnost a účinnost rutinního podávání rt-PA v klinické 

praxi a to na podkladě dat z evropských registrů. (WAHLGREN, 2007) 

Studie ECASS I, II a ATLANTIS prokázaly benefit intravenózně podaného trombolytika (rt-PA) 

pro pacienta od 3 do 6 hodin od začátků příznaků. Nezměnil se počet pacientů s žádným či 

minimálním neurologickým deficitem (mRS ≤ 1), ale snížil se počet pacientů invalidních. (HACKE 

1995, 1998; CLARK, 1999)  

Studie ECASS III hodnotila bezpečnost a účinnost IVT v časovém okně 3- 4,5 hodiny a prokázala 

zlepšení po 3 měsících oproti placebu (mRS 0–1 52,4 % vs 45,2 %). Intrakraniální hemoragie se 

objevila ve větším počtu u skupiny léčené trombolytikem: 27 % vs. placebo 17,6 %. Výrazně se 

však v obou skupinách nelišila úmrtnost po 3 měsících (7,7 % vs. 8,4 %). (HACKE, 2008) 

Na základě této studie se na řadě pracovišť změnili doporučené postupu pro IVT a terapeutické 

okno se prodloužilo na 4,5 hodiny. Velkou výhodou IVT je široká dostupnost s možností včasného 

zahájení léčby. Tato metoda je účinná u uzávěrů menších tepen, ale u hlavních tepenných kmenů 

zaznamenáváme časté selhání. (LACMAN, 2010) 

Neustálé zlepšování a diagnostika v přednemocniční neodkladné péče v návaznosti na adekvátní 

zdravotnické zařízení eliminuje časové ztráty, a tím i zlepšuje pacientovu prognózu. V některých 

státech se uskutečňují pilotní projekty aplikace přednemocniční trombolýzy přímo v sanitě 

vybavené CT přístrojem a mobilními laboratorními metodami. Jedna ze studií (PHANTOM-S) 

přednemocniční terapie pomocí IVT probíhala v Berlíně. Ve vozidle STEMO (Stroke Emergency 

Mobile) byl přítomen neurolog, radiologický asistenta záchranář. Po přijetí výzvy s podezřením na 

CMP se aktivizuje tento speciální tým, který má možnost konzultovat s neuro-radiologem přímo 

z terénu. Z výsledků studie vyplívá podstatné zkrácení časového úseku od vzniku příznaků do 

aplikace trombolytika (62 min vs 98 min). (WALTER, 2012; EBINGER, 2013; WEBER, 2013) 
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11.1.1. Indikace IVT 

U akutních cévních mozkových příhod musí být léčba zahájena co nejrychleji do 4,5 hodiny od 

začátku příznaků iktu a po vyloučení mozkového krvácení pomocí zobrazovací techniky (CT nebo 

MR). Výsledky léčby jsou přímo závislé na čase, a proto u včasného podání léčby stoupá možnost 

příznivého výsledku. V případě akutně uzavřené arterie basilaris je aplikace IVT možná i po 4,5 

hodinách od iniciálních příznaků iktu. Věková hranice pro podání je stanovena na 18 let. U dětské a 

dospívající populace chybí klinická studie pro aplikaci trombolýzy, ale nedávno zveřejněná data 

udávají, že i pro tuto věkovou skupinu by tato léčba mohla být přínosná, ale za zvýšeného rizika 

krvácivých systémových komplikací. (NEUMANN, 2014) 

Horní věková hranice není stanovena. V minulosti se hovořilo o hranici 80 let, ale celosvětové 

zkušenosti s aplikací IVT se zaměřují spíše na biologický a sociální stav pacienta. V indikovaných 

případech je možné aplikovat IVT i u pacientů nad 80 let. (ESO Guideline, Update 2009) 

Pokud není známá trombocytopenie, není třeba čekat na laboratorní výsledky hodnoty trombocytů.  

U pacientů, kteří neužívají antikoagulancia, není třeba čekat na laboratorní výsledky koagulačních 

testů, ale trombolýza se přeruší u hodnoty INR větší než 1,7. Pokud pacienti užívají nová 

antikoagulancia (NOAK) a není jisté, zda užili v průběhu posledních 48 h před mrtvicí, se vyžadují 

se koagulační testy v normě. V klinické praxi platí jako zásadní, vyšetření hodnoty glykémie před 

podáním IVT. (JAUCH, 2013) 

11.1.2. Kontraindikace IVT 

Absolutní 

 Přecitlivělost na léčebné nebo pomocné látky přípravku. 

 Nález zobrazovacími metodami  

nitrolební krvácení prokázané pomocí CT nebo MR, jiná onemocnění než iktus způsobující 

neurologický deficit, hypodenzní ložiska (s nižší hustotou) odpovídající akutní ischemii ve 

více než 1/3 povodí arteria cerebri media. 

 Klinické nálezy 

příznaky naznačující subarachnoidální krvácení (SAK) nebo i podezření na SAK, i přes 

negativní CT vyšetření, akutní vnitřní hemoragie., systolický TK nad 185 mm Hg nebo 

diastolický TK nad 110 mm Hg který se nedaří regulovat i přes antihypertenzní terapii před 

zahájením IVT. Lze aplikovat bolusově nebo i kontinuálně antihypertenziva a nejedná se o 

kontraindikaci k podání IVT, jestli je TK < 185/110 mm Hg v době zahájení trombolýzy.  

 Anamnestická zjištění 

iCMP nebo poranění páteře a mozku v posledních třech měsících se zbylým klinickým 

nebo radiologickým nálezem, nitrolební krvácení v posledních 6 měsících, Silné nebo 

závažné krvácení během posledních 21 dnech (včetně krvácení do GIT nebo urogenitálního 

krvácení), hemoragické onemocnění, známé AVM (arteriovenózní malformace) nebo 

aneurysma tepen, operace mozku nebo páteře poslední měsíc, punkce arterie na špatně 

stlačitelném místě za poslední týden, porod během posledních deseti dní nebo třetí trimestr 

s bezprostředně očekávaným porodem. Další stavy, které jsou spojeny s vysokým rizikem 

závažného nebo ohrožujícího krvácení.  
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 Laboratorní nálezy  

Glykémie pod 2,7 mmol/l, INR více než 1,7 i u pacientů užívajících kumarinová 

antikoagulancia. U warfarinizovaných pacientů není zvýšené riziko mozkového krvácení, 

pokud je hodnota INR pod 1,7. U hodnot nad 1,7 je IVT kontraindikována. Pokud není 

známá trombocytopenie, není hodnota počtu trombocytů nutná před aplikací IVT, jelikož 

by mohlo dojít k časové prodlevě aplikace trombolytika. Zjistíme-li hodnotu trombocytů 

pod 100 000/μl je nutné trombolytickou terapii ihned ukončit. Léčba heparinem nebo 

nízkomolekulárním heparinem (LMWH) v posledních 48 hodinách s laboratorní hodnotou 

aPTT nad horním limitem.  

Koagulační testy abnormálních hodnot při léčbě novými perorálními antikoagulační léky 

(NOAK). V případě léčby Dabigatranem je kontraindikací hodnota aPTT nad horní limit 

laboratoře nebo Hemoclot > 50 ng/l a u Apixabanu, rivaroxabanu, edoxabanu je 

kontraindikací prodloužený trombinový čas nebo vyšší hladina antiXa podle standardu 

laboratorních norem. 

Relativní 

Publikovaná data uvádějí, že pokud se pečlivě zhodnotí rizika a možný prospěch, je trombolytická 

terapie bezpečná a přináší benefit i u pacientů s jednou i více relativními kontraindikacemi pro 

aplikaci. 

 Neurologický deficit malého rozsahu (NIHSS 1- 4) nebo klinické příznaky rychle se 

upravující. Trombolýzu lze uznat za indikovanou u pacientů, u kterých lze očekávat benefit 

z její aplikace (tíže deficitu je významná pro následnou soběstačnost a rozsah invalidity) 

nebo u akutní okluze intrakraniální tepny. U pacientů s rychle se upravujícím 

neurologickým deficitem, u nichž není aplikována trombolýza, je nutná monitorace 

s eventuální aplikací IVT při progresi stavu v době časového okna pro IVT.  

 Těžký neurologický nález s hodnotou NIHSS více než 25 bodů v časovém okně mezi 3 - 

4,5 hodinami od začátku symptomů predikuje horší výsledek výchozího klinického stavu a 

současně stoupá riziko mozkového hemorhagie, ale i přes to metaanalýza studií NINDS, 

ECASS a Atlantis prokázala přínos léčby IVT i v těchto případech. 

 Hodnoty glykémie nad 22,2 mmol/l. 

 Iniciální epileptický záchvat s přetrvávajícím ložiskovým neurologickým deficitem, který 

je na podkladě akutní mozkové ischémie (okluze mozkové tepny nebo ischémie mozku 

prokázaná MR DWI nebo perfúzním CT).  

 CMP v minulosti a další neurologická onemocnění se zůstávajícím těžkým neurologickým 

postižením (Rankinova hodnotící škála [mRS] > 4). (více viz příloha č.2) 

 Zveřejněné studie neprokazují horší prognózu a vyšší riziko hemorhagie u pacientů s DM a 

předchozím iktem, než u pacientů s DM bez anamnézy iktu v minulosti. 

 Diagnostikovaný infarkt myokardu v průběhu posledních 3 měsíců může zvyšovat riziko 

ruptury stěny srdce s tamponádou při terapii IVT.  

 Rozsáhlý chirurgický výkon včetně vážných traumat v posledních čtrnácti dnech.  

 Biopsie v nedávné době, punkce velkých cév, KPR nejsou kontraindikací IVT, převažuje-li 

benefit terapie v porovnání s rizikem výskytu komplikací. 

 Studie neprokazují vyšší riziko intrakraniálního krvácení a úmrtí u těhotných léčených IVT 

úmrtí ve srovnání s ženami bez kontraindikací pro léčbu IVT které gravidní nebyly.  

Jelikož rt-PA placentou neprochází, není gravidita absolutní kontraindikací pro léčbu 

trombolýzou. V ojedinělých publikovaných případech se uvádí intrauterinní krvácení a 
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úmrtí plodu, proto je o rizicích pacientka poučena a podepisuje informovaný souhlas 

s IVT. 

 Trombolytická terapie může být aplikována pacientům s extra-axiálními tumory (např. 

meningeom), ale není doporučována u osob s intraaxiálními nebo metastatickými tumory. 

Je však velmi málo dat, která by potvrdila bezpečnost IVT u intrakraniálních tumorů. 

Zvláštní situace 

 U nejasné nebo neznámé doby iniciálních příznaků (např. ikty při probuzení) může 

být IVT aplikovánana základě normálního nálezu prokázaném pomocí 

zobrazovacího vyšetření. Doba trvání ischemie svědčí pro časový úsek menší než 

4,5 hodiny. CT mozku prokáže normální nález nebo nález časných ischemických 

změn v méně než 1/3 povodí ACM. MR mozku prokáže obraz ischemických změn 

na sekvenci DWI bez korelátu na sekvenci FLAIR nebo za pomocí 

multimodálního CT nebo MR. 

 Antiagregační léčba včetně duální antiagregace není kontraindikací léčby IVT. 

 V případě diagnózy mozkového aneurysmatu u iktů menší studie vypovídajíí, že 

IVT je u těchto pacientů stejně účinná a spolehlivá jako u pacientů bez této 

kontraindikace. Terapie IVT nebyla spojena s vyšším rizikem mozkového 

krvácení.  

 Menstruace není kontraindikací IVT a byla potvrzena její bezpečnost.  

 Není doporučena léčba trombolyzikem u pacientů, užívajících přímé inhibitory 

trombinu nebo inhibitory Xa faktoru (NOAK), pokud neznáme stav srážlivosti 

krve. (NEUMANN, 2014) 

11.1.3. Interakce 

Při současném podávání kumarinových derivátů, perorálních antikoagulancií, inhibitorů agregace 

krevních destiček, nefrakcionovaného heparinu nebo nízkomolekulárního heparinu a léčivých látek 

ovlivňujících krevní srážlivost (před nebo během prvních 24 hodin po léčbě přípravkem Actilyse) 

se zvyšuje možnost krvácivých komplikací. Riziko vzniku alergických reakcí může zvyšovat 

kombinovaná léčba Actilysou a ACE inhibitory. Riziko krvácení zvyšuje současná aplikace 

antagonistů GPIIb/IIIa. (SUKL, 2014) 

11.1.4. Nežádoucí účinky 

Po podání intravenozní trombolýzy jsou pacienti sledováni kvůli nežádoucím účinkům léčby 

(AHA/ASA 1996). Existují omezené důkazy popisující nejbezpečnější a nejefektivnější způsob 

sledování pacientů v nemocničním zařízení během prvních 24 hodin po podání rt-PA. Přesto, že 

byly hlášeny nežádoucí účinky léčby, doba, po kterou mohou být pacienti nejvíce ohroženi, nebyla 

prostudována. Účelem studie (Multicenter Study of Adverse Events After Intravenous Tissue-

Type Plasminogen Activator Treatment of Acute Ischemic Stroke) bylo zjistit čas výskytu 

nežádoucích událostí, během prvních 24 hodin po podání IV tPA. Nežádoucí účinky zahrnovaly 

zhoršení neurologického stavu, angioedém, alergické reakce, krvácení a intracerebrální 

krvácení. Studií bylo zjištěno čtrnáct nežádoucích účinků (2,8%) ze vzorku 498 pacientů. Mezi 

zástupce nežádoucích účinků se řadily alergické reakce, angioedém, progrese neurologického 

nálezu bez intrakraniální hemorhagie, gastrointestinální krvácení, krvácení z dásní, a vysoké riziko 
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intracerebrální hemorhagie. Během 12 h od aplikace trombolýzy došlo ke třinácti ze čtrnácti 

nežádoucích účinků (92,9%). Studie došla k závěru, že pečlivé sledování během prvních 12 hodin 

po aplikaci IV tPA může být pro pacienty velmi zásadní. Ale i sledování po 12 hodinách může 

významně přispět ke zlepšení celkového výsledku léčby a včasného záchytu komplikací. Větší 

studie by mohly poskytnout důkazy o bezpečnějším a efektivnějším postupu určenémupro pacienty 

léčené intravenózní trombolýzou u ischemické cévní mozkové příhody. (FERNANDEZ- GOTICO, 

2017) 

11.1.5. Předávkování 

Po aplikaci trombolytika přípravkem Actilyse může při předávkování docházet ke snížení hladiny 

fibrinogenu a dalších složek koagulace. V převážné většině stačí vyčkat fyziologického ustálení 

koagulačních faktorů. V situacích, kdy nastane závažné krvácení, se doporučuje aplikace čerstvé 

mražené plazmy v některých případech se mohou podat synteticky vyráběná antifibrinolytika. 

(SUKL, 2014), (více v přílože č. 3) 

11.2. Intraarteriální trombolýza 

V rámci urychlení rekanalizační léčby u iCMP se nabízí také intraarteriální trombolýza, aplikovaná 

přímo do tepenného řečiště a místa uzávěru. Ve srovnání s IVT  je tato léčba rychlejší, zvyšuje 

účinnost v místě aplikace a snižuje celkové nežádoucí účinky. Na základě klinických studií bylo 

dosaženo vyššího počtu rekanalizací u arteriálního podání (50- 80%) proti IVT (30- 50%), ale bylo 

zaznamenáno vyšší riziko intrakraniálního krvácení. Nebyl potvrzen efektivní účinek léčby pomocí 

rt-PA zaslepenou studií. Kombinace IVT a IAT představuje další možný terapeutický směr. 

Výhody jednoduchého zajištění nitrožilní aplikace se kombinují s vyšším lokálním účinkem IAT. 

(ŠKOLOUDÍK, 2014) Nebyla však prokázána nadřazenost kombinované intravaskulární terapie, 

proti samotné IVT. Další analýza ukázala lepší výsledek při včasné kombinované léčbě 

trombolytikem, kde byla IVT provedena do 120 min od začátku příznaků a následně intraarteriální 

léčbu zahájenou do 90 minut při NIHSS nad 20 (těžší deficit). (BRODERICK, 2013) Intraateriální 

trombolýza je v současné době nahrazena mechanickou trombektomií s odstraněním trombu, pokud 

to lokalizace uzávěru dovoluje.  

11.3. Mechanická trombektomie 

Standardní léčbou iCMP je včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny v časovém okně do 

4,5 hod od rozvoje prvních příznaků. Pokud je uzavřená velká mozková tepna, efektivita 

trombolýzy klesá. V současné době se velmi často uplatňuje endovaskulární léčba za pomoci 

mechanické trombektomie (MT) a stent retrieverů (extrakční zařízení). Pozitivní výsledky 

randomizovaných klinických studií zveřejněných na začátku roku 2015, potvrdily prospěšnost u pa-

cientů léčených MT v porovnání se standardní terapií včetně intravenózní trombolýzy (IVT). 

Intravenózní trombolýza je léčba prováděná za pomocí trombolytika, které se aplikuje do žilního 

řečiště. V současné době se používá preparát Actilyse. Výsledky studií rozpoutaly diskuzi, zda je i 

nadále třeba aplikovat IVT před plánovanou MT s přihlédnutím k riziku komplikací IVT, hlavně 

intracerebrálního krvácení i možného zpoždění MT. Pacientům zařazeným do studie SWIFT 

PRIME, ESCAPE a EXTEND IA byla před MT podána IVT, a nebyl shledán rozdíl v počtu 

intracerebrálního krvácení a ostatních komplikací oproti pacientům, kteří byli léčeni pouze MT. 

(SAVER, 2015) 
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Studie STAR, kde 59% pacientů bylo léčeno kombinovanou léčbou (IVT+ MT) a 41% pouze 

samostatnou MT, prokázala, že kombinace léčby nezvyšuje riziko mozkového krvácení 

a komplikací oproti samotné MT (intracerebrální krvácení: 1,7 vs. 1,2 %; komplikace: 17,6 vs. 

19,3 %). I když se prokázal lepší výsledek kombinované terapie (62,2 vs. 51,8 % monoterapie) 

předchozí aplikace IVT zpozdila zahájení MT. (PEREIRA, 2013)  

Kombinovaná terapie je současným trendem pro léčbu iCMP. Vynechání IVT není doporučeno. 

Mechanická trombektomie by měla být provedena ihned po zahájení IVT už na pracovišti CT nebo 

MR, nebo bezprostředně po nálezu uzavřené mozkové tepny následné směřování pacienta na 

pracoviště disponující adekvátním vybavením (MT) se současně aplikovanou Actilysou, pokud je 

indikována. Zahájení endovaskulární intervence není indikací k předčasnému ukončení IVT. 

Trombolýza by nikdy neměla zpozdit zahájení MT, jelikož časový faktor úplné rekanalizace je 

nejdůležitější prediktor pro klinický výsledek po trombektomii. (ŠAŇÁK, 2016) 

Endovaskulární terapie (EVT) za pomocí stent retrieverů je indikována při okluzi v přední cirkulaci 

(a.carotis interna nebo proximální a. cerebri media (ACM- část M1) s kontraindikací pro podání 

IVT. Při okluzi tepny v části ACM- M2 nebo M3, a. cerebri anterior, a. vertebralis, a. basilaris nebo 

a. cerebri posterior je úspěšnost terapie nejistá. Léčba mechanickou trombektomií se může zahájit 

do 6 hod od začátku příznaků. V případě uzávěru arterie basilaris i déle než 6 hodin. V časovém 

okně je možno zvážit angioplastiku a zastentování proximální krční aterosklerotické stenózy nebo 

celkové okluze. (POWERS, 2015) 

U pacientů po aplikaci systémového trombolytikanení vydáno žádné doporučení pro sledování 

reakce na léčbu před provedením EVT. Dle aktuálních doporučení je nadále před EVT indikováno 

provedení IVT u indikovaných pacientů. Ve studiích ESCAPE  (GOYAL, 2015) a REVASCAT 

(JOVIN, 2015) byla prokázána nadřazenost endovaskulární terapie mechanickou trombektomií 

s využitím stent retrieverů i bez předchozí IVT. Z publikovaných výsledků vyplývá, že užití nebo 

vynechání IVT před endovaskulární terapií neovlivnilo výsledný klinický stav. Aplikování nebo 

neaplikování IVT (v časovém okně 4,5 h) před EVT, by v běžné praxi mělo být zváženo na základě 

dostupnosti invazivních intervenčních metod, tak aby nedošlo ke zbytečné časové prodlevě 

rekanalizace. V časovém okně od 4,5 do 6 hodin je EVT indikována bez předchozího podání IVT 

pokud možnosti pracoviště disponují možností endovaskulární terapie. K ověření účinnosti a 

bezpečnosti léčby se v klinické praxi v České republice využívá registr CERBERUS (Czech 

Registry of Cerebral Mechanical Recanalizations in Acute Ischemic Stroke) a na úrovni 

mezinárodní registr SITS-THROMBECTOMY (TBYP-S). (HERZIG, 2016) 

 

Tabulka 1: EVT/IVT (HERZIG, 2016) 

 
Dosažení dobrého 90denního výsledného klinického stavu 

(0–2 body na modifikované Rankinově škále). 

 
 

http://www.prolekare.cz/dbpic/jp_57768_t_1-x1000_1600
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11.4. Ultrazvuková terapie 

Působením mechanického ultrazvukového vlnění na trombus dochází k narušení jeho struktury 

endogenně za pomocí působení enzymů a exogenně při eventuální kombinaci s působením IVT.  Je 

možné využítí i echokontrastních látek. Proběhlo několik studií a metaanalýz sledující účinek této 

léčby. (ŠKOLOUDÍK, 2014) Podmínkou je dobrá vyšetřitelnost temporální oblasti a dostupnost 

lékaře se specializací v neurosonologii. Lze využít i kombinovaný typ léčby- sonotrombolýzu. 

V součastné době není tento typ terapie upřednostňována doporučeními odborných neurologických 

společností. 

12. Následná péče 

Rehabilitační a logopedickou péči zahajujeme už od akutní fáze. Jelikož jsou pacienti s touto 

diagnózou ohroženi aspirací, pátráme po příznacích dysfagie a začínáme nácvikem polykání 

například pomocí GUSS testu. Ihned po odeznění akutní fáze CMP je indikována pravidelná a 

dlouhodobá rehabilitační i logopedická péče. Až 50% pacientů vyžaduje psychoterapii a 

farmakologickou péči za pomocí antidepresiv ať už kvůli reaktivní depresi na základě invalidizace 

nebo změn v sociálních a profesních oblastech. Rozvoj demence se uvádí až u 30 % pacientů v 

postiktálním období. Nutné je sledování těchto pacientů ve specializovaných poradnách. (FIXA, 

2015) 

Celková prognóza onemocnění zavisí na mnoha faktorech. Korekce poškození mozku je 

dlouhodobá, v řádu měsíců až let. V prvních měsících dochází k největšímu vývoji stavu. 

Významnou roli však hraje věk a přidružené choroby. Až u jedné třetiny pacientů dojde k obnově 

ztracených funkcí s minimálním nebo nulovým deficitem a mohou opět zvládat činnosti běžného 

života a až polovina z těchto pacientů ve věku do 65 let je schopno se vrátit do zaměstnání. Až 70% 

pacientů po jednom roce života po inzultu je nezávislá v denních činnostech. (KEJKLÍČKOVÁ, 

2011). Nedílnou součástí je i edukace rodiny pacienta. Podpora a motivace hrají zásadní roli 

v období po iktu. 

12.1. Sekundární prevence iktu 

U pacientů postižených CMP je vysoké riziko opakování příhody, které má velmi často závažnější 

průběh. Ihned po vzniku příhody musí být zahájena sekundární prevence farmakologická 

s využitím antiagregační a antikoagulační terapie. Velmi důležitou součástí je důsledná sekundární 

prevence zaměřená na rizikové faktory ovlivnitelné.V indikovaných případech,při zúžení arterie 

karotis aterosklerotickým plátem, je i léčba chirurgická, takzvaná endarterektomie (CEA) nebo 

zavedení stentu. (KALITA, 2010). Bifurkace karotidy bývá nejčastěji změněna aterosklerotickým 

procesem. Plát nebo přilehlý trombus může být zdrojem embolizace nejčastěji do arteria cerebri 

media a arteria opthalmica. Chirurgická endarterektomie je upřednostňována před technikami 

endovaskulárními, které jsou využívány hlavně u pacientů polymorbidních. U stenóz, které 

zasahují vysoko až po 2. krční obratel a u tandemových stenóz se také využívá endovaskulárních 

technik. (BARTŮNĚK, 2016). Není potvzena efektivita provedení emergentní CEA do 24 hod od 

vzniku příznaků. (JAUCH, 2013). Časná CEA je prováděna do 14 dní od příhody pro TIA a malé 

ischemie prokázané na CT. Odložená CEA 4-6 týdnů u velkých ischemií, kde by časná reperfuze 

mohla mít vliv na rozvoj edému nebo krvácení. Elektivní CEA se provádí u asymptomatických 

stenóz. Symptomatické stenózy menší než 50% nejsou indikovány k CEA. Asymptomatičtí 

pacienti se k preventivní CEA indikují nad 80% stenózy. U žen bylo dle studie ACAS zjištěno 
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vyšší operační riziko než u mužů, proto je u žen tendence k větší zdrželivosti k výkonu. Věková 

hranice není absolutní kontraindikací k CEA, důležité je zhodnotit biologický stav pacienta, 

rizikové faktory a očekávanou délku života. (CEREBROVASKULÁRNÍ AMBULANCE, 2018) 

13. Organizace péče v ČR 

V České republice je péče o pacienty s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou organizována 

na základě Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Péče je poskytována 24 hodin denně a 7 dnů 

v týdnu, a to třinácti akreditovanými centry vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dříve 

komplexními cerebrovaskulárními centry) a dvaceti čtyřmi centry vysoce specializované péče o 

pacienty s iktem. Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato centra jsou podle pravidel 

definovaných věstníky MZ ČR adekvátně technicky, materiálně a personálně vybavena. (Věstník 

MZ ČR 11/2015), (ROČEK, 2016) 

Triáž a směřování pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou v přednemocniční neodkladné péči 

a nemocniční péči je definována ve Věstníku MZ ČR 10/ 2012. 

Pacient indikovaný k rekanalizační terapii by měl být v rámci přednemocniční triáže neodkladně 

transportován do centra vysoce specializované cerebrovaskulární péčenebo centra vysoce 

specializované péče o pacienty s iktem a to s co nejmenšími časovými ztrátami. Pacient s náhlými, 

akutními příznaky postižení mozku, se považuje za kandidáta rekanalizační terapie až do chvíle, 

kdy je tato terapie indikována nebo vyloučena na základě anamnézy, zobrazovacích a laboratorních 

metod. U všech pacientů, kteří by mohli být absolvovat na rekanalizační léčbu musí být ihned po 

příjezdu provedeno angiografické vyšetření mozkových tepen (CTA, MRA nebo DSA). Na základě 

tohoto vyšetření, se potvrdí nebo vyloučí tepenný uzávěr a pacient může být indikován 

k endovaskulární léčbě. (ŠAŇÁK, 2016) 

 

14. Péče o pacienta s iCMP z pohledu sestry 

14.1. Management nemocniční péče 

Pacient s náhlou iCMP je posádkou záchranné služby konzultován s lékařem (neurologem) ve 

službě přímo z terénu (triage pozitivní pacient). Na základě aviza a iktového protokolu (viz příloha 

č.4) je přijímán přes urgentní příjem nemocničního zařízení, kde je pacient předán lékaři se kterým 

ZZS přes nahrávaný hovor konzultovala. Pacient je vyšetřen lékařem včetně anamnestických údajů 

a zaznamená se NIHSS skóre, jsou provedeny základní biochemické, koagulační a hematologické 

krevní odběry a EKG. Dále je avizován iktový protokol na CT pracoviště. Poté pacient odjíždí na 

CT vyšetření v doprovodu lékaře iktového týmu. Na CT pracovišti se setkávají s dalšími členy 

iktového týmu (obvykle jedna nebo dvě sestry z JIP nebo urgentního příjmu). Provede se CT 

vyšetření včetně angiografie. Lékař- radiolog zhodnotí snímky a ve spolupráci s neurologem se 

indikuje podání intravenózní trombolytické terapie. Dále se zajistí druhý periferní vstup, pokud 

není zajištěn z terénu a zavede se permanentní močový katetr pokud je to možné. V případě 

potřeby se zhodnotí INR za pomocí bed side testu. Pokud nejsou žádné známé kontraindikace, 

pacient dostává intravenózně bolus Actilýzy a poté zbytek dávky aplikované v infuzi na 60 minut. 

Pokud je pacient indikován k MT, odešlou se snímky na nejbližší pracoviště disponující touto 

technikou a lékař iktového týmu pacienta konzultuje s lékařem vyššího pracoviště. V doprovodu 
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iktového týmu je pacient transportován na JIP nebo zpět na urgentní příjem, kde jsou monitorovány 

základní životní funkce během aplikace trombolytika. Pokud je indikace k MT, je pacient akutně 

převážen na vyšší pracoviště záchrannou službou v režimu RLP nebo RZP dle stavu pacienta a to 

buď pozemně nebo letecky, aby se co nejvíce eliminovaly časové ztráty transportu. Dle doporučení 

neurologické společnosti, není nutno pacienta bez poruchy vědomí, léčeného IVT po dobu 

transportu na vyšší pracoviště, doprovázet lékařem (RLP), ale posádkou RZP se sestrou nebo 

záchranářem. Pacienti neindikovaní k MT zůstávají monitorovaní na oddělení JIP nejméně po dobu 

24 hodin, dle doporučení odborných neurologických společností. 

14.2. Monitorace pacienta 

Intervence sestry před a po výkonu 

Na základě indikace lékaře, sestra odebere pacientovi krev na koagulační, biochemické a 

hematologické vyšetření, zajistí intravenózní vstup a dále připraví pacienta na CT. Na základě 

indikace lékaře aplikuje IVT v požadovaném množství, zaznamená tlak krve a hodnotí stav vědomí 

před aplikací, v průběhu a po skončení intravenózní léčby. V případě komplikací informuje lékaře a 

po vyhodnocení stavu trombolýzu eventuálně přeruší. (SLEZÁKOVÁ, 2014) 

Podle platných postupů je doporučeno pravidelné sledování klinického stavu a vitálních funkcí 

pacienta s monitorací fyziologických na jednotce intenzívní péče.   

 Prvních 24 h po léčbě kontinuální sledování srdeční akce, dechová frekvence a saturace 

periferní krve kyslíkem.  

 pravidelné měření TK v intervalu 15 minut v prvních dvou hodinách od zahájení terapie, v 

následujících 6 hodinách v intervalu po 30 minutách, a poté 24 hodinové monitorování po 

IVT v hodinových intervalech. Pokud byl však tlak korigován farmakologicky před a 

během IVT má být TK monitorován v intervalu 5 minut především po dobu aplikace 

trombolýzy. 

 Kontrola stavu vědomí podle GCS škály před IVT, v průběhu IVT a po ukončení IVT 

včetně hodnocení neurologického deficitu pomocí škály NIHSS, které může provádět i 

vyškolený střední zdravotnický personál. Hodnocení probíhá při přijetí pacienta do 

nemocničního zařízení, dále po 2, 24, 72 hodinách a při propuštění pacienta. 

 Kontrolní vyšetření mozku CT nebo MR je doporučeno provést 22 až 36 hodin po zahájení 

IVT ještě před zahájením antiagregační nebo antikoagulační léčby v rámci sekundární 

prevence ischemické CMP. (NEUMANN, 2014) 

Sesterské postupy v ČR vycházejí z lékařských postupů a doporučení odborných 

společností. (Příloha č. 5 a č. 6). Zahraniční postupy pro sestry vycházejí také z doporučení 

odborných společností a jsou srovnatelná s našimi. 

Ventilace a respirace- Při poklesu SpO2 pod 95% je indikována oxygenoterapie nazální 

kanylou nebo kyslíkovou maskou. Nastavení průtoku probíhá na základě ostatních 

onemocnění, běžně 2- 4 l/min. Velmi významnou roli hraje toaleta dýchacích cest, jelikož je 

pacient z důvodu poruchy polykání ohrožen aspirací a rozvojem bronchopneumonie. Vhodná je 

zvýšená poloha horní poloviny těla 30°. 
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Krevní tlak-  Hypotenze ani hypertenze nepatří k příznivým faktorům. V akutní fázi iCMP 

dochází ke kompenzačnímu vzestupu tlaku nad 160/90 mmHg, snižování  TK se doporučuje u  

hodnot 185/110 mmHg bolusem antihypertenziv před aplikací IVT. 

Srdeční činnost- často je možné zaznamenat arytmie, nutné vstupní 12- svodové EKG a 

následné kontinuální monitorace EKG na JIP 

Glykémie- v akutní fázi CMP je hyperglykémie častá i u nediabetiků, při hyperglykémii a 

současné aplikaci IVT klesá možnost zprůchodnění postižené cévy a zvyšuje se riziko 

krvácení, hodnoty glykémie by se neměli razantně snižovat 

Telesná teplota- U TT 37,5 a více je indikována aplikace paracetamolu a fyzikální chlazení, 

jelikož bylo prokázáno,že zvýšená TT má vliv na rozsah ischemie. 

TEN- riziko stoupá v souvislosti s imobilizací pacienta, nutná je časná rehabilitace, adekvátní 

hydratace a aplikace LMWH v profylaktické dávce, doplněnou eventuální bandáží dolních 

končetin. Aplikace Clexane se doporučuje až po kontrolním CT vyšetření, které se obvykle 

provádí do 22-36 hodin po dokapání trombolytika 

Vnitřní prostředí- Dostatečná hydratace intravenozní aplikací infuzí například fyziologického 

roztoku, sledování bilance tekutin, eventuální zavedení CŽK k monitoraci CVP. 

Výživa-  časné zahájení výživy (do 24 h), pokud lze upřednostňujeme výživu enterální na 

parenterální, hodnotíme poruchy polykání (GUSS test viz příloha č. 7) a při nemožnosti 

přijímat stravu per os zahajujeme sondovou výživu 

Psychický stav- nutné sledování v postiktálním období, velké procento pacientů trpí depresemi 

a poruchou kognitivních funkcí 

Rehabilitace- pokud je pacient schopen spolupráce je RHB péče indikována hned 2. den po 

příhodě. Intenzita cvičení je v závislosti celkové kondici a stavu pacienta 

                                                                                           (TYRLÍKOVÁ, MIKULÍK 2012) 

14.3. Komunikace 

Komunikace ve zdravotnictví je velmi důležitým prvkem k získávání a předávání informací, kterou 

se zdravotníci a především sestry učí během celé své praxe. (ZACHAROVÁ, 2009) 

Pacienti na jednotkách intenzivní péče vyžadují speciální formu komunikace. Rozdílný přístup je u 

pacientů při vědomí a v bezvědomí. U bezvědomých pacientů se jedná o pasivní komunikaci 

jednostrannou bez zpětné vazby. Sestra seznamuje pacienta například s průběhem výkonu, oslovuje 

ho a se vším ho seznamuje. Pokud je pacient při vědomí je možné využít abecední nebo obrázkové 

tabulky (karty) určené pro komunikaci a další specifické techniky například odezírání ze rtů, psaní, 

atd. Pacienti po CMP ve starším věku mohou trpět depresemi a mohou být porušeny i zrakové a 

sluchové funkce. Je nutné mluvit pomalu, zřetelně, dostatečně hlasitě a nespěchat na odpověď.   

                                                                                                                    (KAPOUNOVÁ, 2007) 



30 
 

14.3.1. Logopedie 

Cílem logopedické péče je zlepšit dorozumívací schopnosti tak, aby se pacient dokázal domluvit 

v běžném životě a nedocházelo k omezením v komunikaci. Důraz je kladen na funkční aspekty 

řeči. Pokud je postižena senzorická složka řeči, měl by se aktivovat sluchový i zrakový analyzátor. 

Audiovizuální pomůcky by měly být samozřejmostí. Pro jednodušší nácvik čtení slouží různé 

slabikáře a obrázkové karty. S výhodou je využívána oblast zájmu pacienta tzn. oblíbená činnost, 

téma, melodie Logopedická péče by měla začít už v akutním stádiu CMP na JIP, pokud to 

zdravotní stav pacienta umožňuje. Řečová rehabilitace probíhá podle typu postižení řeči a závisí na 

celkovém fyzickém a psychickém stavu pacienta. Logopedická péče je poskytována i po propuštění 

z lůžkového zařízení, ambulantní formou.  V některých případech se i přes velké úsilí nedaří 

dostatečně obnovit fatické funkce. V těchto případech se logopedie snaží využít všech prostředků 

nonverbální komunikace a alternativních kanálů k úspěšnému dorozumívání. (KEJKLÍČKOVÁ, 

2011) 

14.4. Výživa 

Až 24% pacientů, kteří jsou přijati do nemocnice s akutní cévní mozkovou příhodou, jsou ohroženi 

podvýživou. Příčiny malnutrice u iktů jsou multifaktoriální. Mezi hlavní příčiny řadíme dysfagii, 

poruchy vědomí, neschopnost porozumět ale i depresivní stavy. Podvýživa zhoršuje celkový 

výsledek léčby. V akutní fázi CMP je nutná dostatečná hydratace pomocí krystaloidních roztoků 

aplikovaných intravenózně. Zahušťovací přípravky upravují strukturu tekutin a umožňují snazší a 

bezpečnější polykání, pokud je pacient schopen přijímat perorálně. Doporučována je konzistence 

nektaru nebo medu. (LOGEMANN, 2008) Sondovou výživu vyžaduje 10- 30% akutních pacientů 

postiženo mrtvicí. Enterální výživa by se měla zahájit do 72 hodin, pokud je perorální výživa 

nemožná nebo nedostatečná. Je vhodné postupné zatěžování střevní sliznice. Doporučuje se 

používání sond s menším průměrem vzhledem k možnému riziku vzniku dekubitů sliznice. Širší 

průměry sond se používají hlavně k dekompresi žaludku, jako prevence aspirace. Pokud je 

předpokládáno dlouhodobé podávání enterální výživy je nutné zvážit perkutánní endoskopicko 

gastrostomii (PEG). Dle indikace lékaře je možné výživu aplikovat bolusově nebo kontinuálně. 

Parenterální výživa je doporučována v případě, že není tolerována výživa enterální. Velmi zásadní 

roli hraje hygiena dutiny ústní. Vhodnou péčí se minimalizuje riziko aspirace a následný rozvoj 

pneumonie. (WIRTH, 2013) 

14.4.1. Poruchy polykání 

Dysfagie je jednou z mnoha komplikací mozkové příhody. V postiktálním období se vyskytuje až v 

60%. Polykání je reflex, který je zahájen v mozkovém kmeni. Jedná se o synchronní a kontinuální 

proces, který probíhá ve stanoveném pořadí. Polykání závisí na objemu a hustotě přijímané 

potravy. Smithard a ostatní zjistili, že po jednom týdnu po CMP byla u pacientů zjištěna dysfagie, 

která nebyla zaznamenána v okamžiku prvního vyšetření při přijetí. Schopnost polykání se 

v postiktálním období může měnit. Je nutná kontinuální kontrola vědomí a včasné detekování 

dysfagických obtíží, tím se může minimalizovat riziko aspirace potravy a tekutin a infekce z dutiny 

ústní. Zásadní je i zajistit adekvátní výživu nemocného bez rizik aspirace. Pracovníci v iktových 

centrech mají s touto problematikou dostatek zkušeností, včas je rozeznají obtíže a jsou schopni 

adekvátně zareagovat. Specializovaná pracoviště provádějí hodnocení při přijetí a dále kvalitu 

polykání přehodnocují dle protokolu (GUSS test viz příloha č. 7). Monitorace pacienta a poloha 45-

90° je také velmi zásadní v prevenci aspirace. (SMITHARD, 2016) 
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14.5. Fyzioterapie 

Cévní mozková příhoda patří k častým a závažným onemocněním a fyzioterapie je velmi důležitou 

součástí celkové péče o pacienty postižené iktem. Je jasně prokázán benefit ze včasné rehabilitace 

přímo na iktových jednotkách. Je využíváno nejen klasických rehabilitačních technik ale i 

přístrojové techniky pomocí robotických pomůcek simulující pohyb. Tyto intervence jsou přínosné 

pro zlepšení hybnosti a dřívějšímu návratu do běžného denního režimu. Nutná je intenzivní a 

vytrvalé cvičení. Trénink a opakování pohybu může také zlepšit funkce přenosu vzruchu a obnovit 

nervové dráhy. Ergoterapie, jako součást rehabilitace, učí pacienty po CMP soběstačnosti a 

soustředí se na zvládání běžných úkonů v domácnosti. (LANGHORNE, 2011) 

Spasticita je typickým projevem centrální parézy. Po úvodní hypotonické fázi dochází ke svalové 

spascititě a možném vzniku svalových kontraktur a to v relativně krátkém časovém úseku. Právě 

proto je nutné zahájit rehabilitaci v akutních stádiích léčby a předcházet sekundárním poškozením. 

Mezi důležité rehabilitační techniky patří pasivní pohybování a polohování končetin ve 

fyziologických rozmezích. Cílem léčby je zlepšení jemné motoriky a pohybová koordinace. 

Spasticita a bolestivé vnímání jsou příčinou prodloužení rehabilitační léčby. (LIPPERTOVÁ-

GRÜNEROVÁ, 2015) 

14.6. Imobilizační syndrom a prevence dekubitů 

U pacientů s CMP je polohování velmi důležitou součástí profesionální péče a nemělo by se 

podceňovat už od začátků terapie a je vhodné ho zahájit co nejdříve po umístění pacienta na lůžko. 

Hemiparéza, hemiplegie, poruchy citlivosti, neglect syndrom a spasticita jsou nejčastějšími 

následky CMP. Na postižené straně nemusí pacient dostatečně vnímat podněty včetně nepohodlné 

polohy nebo tlaku. Ve spojení s fatickou poruchou nebo poruchou vědomí, pacient neupozorní 

ošetřující personál na nepohodlnou polohu. U imobilních pacientů je nutné detailní sledování a 

předcházení tvorbě dekubitů. Vhodné je zvolení správného lůžka, která jsou už na většině 

pracovišť polohovací s aktivní matrací s různými režimy nastavení. Pokud je pacient v rámci lůžka 

soběstačný, je s výhodou zvolit režim statický, jelikož při dynamickém režimu se může snižovat 

stabilita při otáčení pacienta v lůžku nebo posazování. Vhodné jsou také polohovací pomůcky. 

Poloha na postižené straně podporuje vnímání této strany. Mezi zásadní body v prevenci dekubitů 

patří vhodná výživa s dostatkem bílkovin. (MIKULA, 2008)  
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15. Cíle a metodika výzkumu 

15.1. Výzkumné šetření 

Empirická část diplomové práce je zaměřena na retrospektivní analýzu dat u pacientů s akutní 

cévní mozkovou příhodou, kterým byla aplikována intravenózní trombolýza. Sledujeme pohlaví, 

věk, komplikace, zaznamenané rizikové faktory, časový vývoj od začátku příznaků, přijetí do 

nemocničního zařízení a aplikace IVT. Dále sledujeme tíži deficitu při přijetí a s časovými odstupy. 

Současně nás zajímají zkušenosti a specifika práce sester u této skupiny pacientů. V rámci této 

problematiky, jsme si stanovili následující cíle práce: 

Hlavní cíl šetření 

 Analyzovat komplikace u pacientů s iCMP léčených intravenózním systémovým 

trombolytikem a vymezit role sestry na JIP v péči o tuto skupinu pacientů. 

 

 Dalším cílem práce je zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby trombolýzou u pacientů 

s iCMP.  

 Následně je naším cílem identifikovat problematiku rozpoznání změn zdravotního stavu po 

aplikaci trombolýzy z pohledu sester. 

Dílčí cíl č. 1 

Zjistit nejčastější komplikace aplikace systémové intravenózní trombolýzyza pomoci analýzy 

kvantitativních dat shromážděných v SITS databázi. 

Výzkumná otázka č. 1  

Jaké komplikace jsou v případě aplikace systémové intravenózní trombolýzy nejčastější? 

Dílčí cíl č.2 

Zjistit, pomocí kvalitativních dat v čem je specifická sesterská péče o trombolyzované pacienty a 

zda jsou sestry schopné adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu pacienta? 

Výzkumná otázka č. 2 

2A) Co je vaší povinností, pokud je nahlášen přijíždějící pacient v rámci iktového 

       protokolu k eventuální IVT ? Co musíte zajistit a zkontrolovat? 

2B) Jak edukujete pacienta před, v průběhu a po skončení intravenozní trombolytické 

       léčby? 

2C)Jaké monitorované hodnoty a parametry je důležité znát před a v průběhu a po  

      dokončení IVT, proč, a jak často se sledují?  

2D) Jak se Actilýsa podává a jaká jsou pravidla pro zajištění invazí po této léčbě?  

2E) Se kterými komplikacemi a jak často, se během své praxe setkáváte? 

2F) Co Vás upozorní na změnu stavu pacienta a nástup komplikací a které monitorované 

      parametry se nejdříve mění? 

2G) Pokud nastane komplikace, jak postupujete? 
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2H) Jsou nějaké parametry a změny, které sledujete neoficiálně a nemáte povinnost je  

       zapisovat do dokumentace a myslíte si, že by to mělo význam? 

Dílčí cíl č. 3 

Zmapovat faktory ovlivňující celkový výsledek léčby systémovým intravenózním trombolytikem u 

iCMP pomoci analýzy kvantitativních dat shromážděných v SITS databázi. 

Výzkumná otázka č. 3 

3A) Jaké věkové kategorie pacientů v závislosti na pohlaví, jsou nejčastěji léčeni pomocí IVT? 

3B) Jaké rizikové faktory jsou u trombolyzovaných pacientů nejčastěji přítomné a jaký je jejich 

výskyt v zavislosti na pohlaví? 

 

3C) V jakém časovém úseku od vzniku iCMP jsou pacienti nejčastěji léčeni pomocí IVT? 

3D) Jaká je tíže deficitu při přijetí pacienta, po léčbě a s časovým odstupem a kam se pacient 

       propouští? 

 

3E) Kolik pacientů s iCMP,v závislosti na pohlaví je po 3 měsících od léčby IVT, 

      je schopno býtv domácím prostředí? 

 

15.2. Výzkumné metody 

 V rámci výzkumného šetření jsme zvolili kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody, tedy 

smíšený výzkum. Kvantitativní část jsme získali retrospektivní analýzou dat ze švédského registru 

SITS, kde se data od trombolyzovaných pacientů shromažďují. Data jsme pomocí statistických 

procedur zpřehlednili a zobrazili pomocí tabulek a grafů. Tento typ šetření jsme obohatili o 

kvalitativní část, jelikož tato metoda nám dává hlubší popis zkoumané problematiky za pomocí 

námi upřednostňovaného osobního kontaktu- rozhovoru výzkumníka a dotazovaného. Je zde 

vytvořen prostor pro delší a detailnější odpovědi k danému tématu. V této části bylo využito 

polostrukturovaného rozhovoru. Zajímají nás zkušenosti sester s touto specifickou skupinou 

pacientů i reálná výzkumná data a proto jsme se rozhodli pro kombinovanou metodu výzkumu. 

Jak uvádí Švaříček (2007), oba dva výzkumné přístupy mají jiné předpoklady, zaměřují se na jinou 

oblast zkoumání, využívají jiných postupů a dávají různé závěry. Oba přístupy se používají pro 

doplnění a posouzení různých hledisek. Jako kvalitativní výzkumný nástroj se používá rozhovor, 

kdežto u kvantitativního šetření je využívano například dotazníku, jako výzkumného nástroje. 

V naší práci však byla použita retrospektivní analýza. Jak autor uvádí:,,Cílem hloubkového a 

polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a komplexní informace o studovaném jevu 

(kvalitativní přístup).“ (ŠVAŘÍČEK et al., 2007 s. 13) V případě kvantitativní metodologie a užití 

statistického reprezentativního vzorku je možné tento vzorek zobecnit na populaci, což o 

kvalitativní metodologii říci nelze.Kvalitativní metoda využívá kvalitativních dat (textu, slov) bez 

použití číselných dat jako u kvantitativní metody. Na tomto základě je využíváno hlavně dat 

z rozhovorů, z pozorování a z dokumentů. Jak uvádí Švarčíček: ,,Termínem kvalitativní výzkum 

rozumíme jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných 
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způsobů kvantifikace.“ (ŠVAŘÍČEK et al., 2007 s. 16) U výzkumného šetření, kde byla použita 

kvantitativní metodologie se výzkumník soustředí na vztahové závislosti mezi proměnnými a 

interpretaci dat. (ŠVAŘÍČEK, 2007) 

 Hendl (2016) uvádí výhody a nevýhody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

 Mezi výhody kvantitativního výzkumu patří: 

 testování a ověření teorií 

 populační zobecnění 

 eliminace rušivých proměnných 

 rychlý sběr dat 

 přesnost numerických dat 

 rychlá analýza 

 nezávislost výsledků šetření na výzkumníkovi 

 vhodné pro větší počet zkoumaných 

Nevýhody kvantitativního výzkumu: 

 kategorie a teorie neodpovídají lokálním zvláštnostem 

 soustředění se na určitou teorii a její zkoumání a ne na rozvoj teorie 

 příliž obecná získaná vědomost pro přímou aplikaci v lokálních podmínkách 

 omezení výzkumníka reduktivním způsobem získání dat 

 

Mezi výhody kvalitativního výzkumu patří: 

 přináší podrobný popis při zkoumání jednotlivce, skupiny, události 

 přirozené prostředí 

 studium procesů 

 návrhy teorie 

 reaguje na lokální situace a podmínky 

 vyhledává lokální souvislosti 

 explorace fenoménů 

Nevýhody kvalitativního výzkumu: 

 nezobecnitelné na populaci 

 ztížená kvalitativní prognóza 

 ztížené testování hypotéz a teorie 

 velká časová náročnost 

 ovlivnění výsledků výzkumníkem a jeho názorem 
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15.3. Etické aspekty 

V rámci výzkumného šetření byl udělen souhlas s konáním smíšeného výzkumu (příloha č. 9) od 

vedení zdravotnického zařízení, kde bylo šetření realizováno. Také byl informován primář a vrchní 

sestra daného pracoviště. Veškeré písemné souhlasy s provedením šetření jsou k nahlédnutí u 

autorky práce. 

Kvantitativní část výzkumného šetření byla realizována na JIP vysoce specializovaného centra o 

pacienty s iktem. Retrospektivní analýzou dat z registru SITS jsme získali data potřebná 

k výzkumnému šetření. Údaje o jednotlivých trombolyzovaných pacientů v tomto registru jsou 

uložena pod kódem a správa včetně vkládání dat je v kompetenci přimaře oddělení. Vyjádření 

etické komise nebylo požadováno, jelikož se kvantitativní metodou pracuje s daty pacientů 

zařazených v registru SITS anonymně pod specifickým kódem. Nejsou uvedeny identifikační údaje 

respondentů a tak mohla být zachována anonymita respondentů. 

Účast na kvalitativní části výzkumného šetření byla zcela dobrovolná a respondentky byly 

informovány o účelu šetření. Byl kladen důraz na anonymitu během rozhovorů a reálná jména 

respondentek nebyla uvedena z důvodu ochrany osobních dat. Před samotným kvalitativním 

empirickým šetřením byl od sester získán písemný souhlas (příloha č. 10) s dobrovolnou účastí na 

výzkumném šetření pro účely diplomové práce. Byly taktéž seznámeny s tím, že bude pořizován 

audio záznam, který bude využit pouze pro účely této části šetření a poté bude vymazán a nebude 

nikde veřejně přístupný. Respondentky mohly kdykoliv rozhovor ukončit a odstoupit od šetření 

nebo neodpovídat na otázky z jakéhokoliv důvodu.Vyjádření etické komise pro kvalitativní sekci 

nebylo taktéž požadováno. Pokud v průběhu kvalitativního šetření chtěly informantky doplnit nebo 

rozšířit odpověd, byl jim poskytnut prostor pro vyjádření. 

15.4. Charakteristika výzkumného souboru 

Úvodní část empirického šetření byla zaměřená na kvantitativní výzkumné šetření a analýzu dat z 

registru SITS u trombolyzovaných pacientů. Sledované období proběhlo od ledna roku 2014 do 

prosince roku 2015 tj. po dobu 24 měsíců. Za rok 2014 bylo sledovaných pacientů 36 a v roce 2015 

se jednalo o 35 pacientů. Celkem se tedy výzkumného šetření účastnilo 71 sledovaných. Šetření 

bylo realizováno na JIP centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Výběrový soubor 

pro kvantitativní část tvořili pacienti s iCMP, kterým byla aplikována IVT. Dle doporučení 

odborných neurologických společností, není stanovena věková hranice pro aplikaci IVT, proto 

jsme také nenastavili věkové omezení sledovaných. Do výzkumného šetření byli zařazeni všichni 

pacienti indikovaní k této léčbě- muži i ženy bez národnostního nebo jazykového omezení. 

Kvalitativní část výzkumného šetření je zaměřená na roli sester při prevenci komplikací IVT a 

jejich zkušenosti s IVT. Plánování a realizace kvalitativní části šetření probíhala od března do 

května 2018. Výzkumný vzorek tvořily sestry pracující na JIP vysoce specializované péče o 

pacienty s iktem. K analýze této části práce jsme využili polostrukturované rozhovory s 5 sestrami 

z 15 sester celkem úracujících na tomto oddělení. Bylo zajištěno klidné prostředí pro rozhovory 

v zasedací místnosti mimo pracovní dobu nebo individuálně v domácím prostředí. Ke každému 

informantovi bylo přistupováno individuálně a bylo zajištěno soukromí. Položené otázky byly 

předem připravené a schválené. Žádná z oslovených sester neodmítla účast na šetření. Po té co se 

sestry dozvěděly, že je na jejich oddělení realizováno výzkumné šetření, aktivně se zajímaly o to 
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být jeho součástí, právě proto nebyla kritéria pro účast stanovena. Vzdělání, ani specializace pro 

nás v rámci výběru sester nehrálo také žádnou roli.  Zásadní byla pouze ochota účastnit se a 

aktuální praxena JIP vysoce specializovaného centra pro pacienty s iktem. Jelikož bylo oddělení 

nově vytvořeno před pěti lety a stávající personál sester byl celý přesunut z jiného  JIP oddělení a 

nikdo nový nenastoupil, mají všechny sestry stejnou délku praxe na tomto specializovaném 

oddělení JIP. Po získání informací bylo využito metody ,,sněhové koule“. 

15.5. Metodika výzkumné práce 

Před samotným šetřením byla podána písemná žádost o povolení výzkumného šetření (příloha č. 8)  

pro účely diplomové práce na vedení nemocničního zařízení. Dne 10.11.2016 byla žádost o 

smíšený výzkum schválena hlavní sestrou. (příloha č. 9) 

Kvantitativní část výzkumné práce je zaměřena na sběr dat za období leden 2014 až prosinec 

2015. Tato část byla realizována pomocí informací pracoviště JIP nemocničního zařízení ze 

švédského registru SITS, který shromažďuje data od pacientů s iCMP, kterým bylo aplikováno 

intravenózní trombolytikum v daném zdravotnickém zařízení. Z těchto dat je možné sledovat 

pohlaví pacienta, věk, hmotnost, užívanou medikaci a laboratorní výsledky. Rizikové faktory jako 

například předchozí iktus, kouření, hyperlipidemie, TIA, diabetes. Uvedené jsou také informace o 

času začátku příznaků, příjezdu do nemocničního zařízení, času aplikace IVT, dávce. Skóre NIHSS 

a krevní tlak je uveden při přijetí pacienta. Dále zhodnocené NIHSS po 2 hodinách po aplikaci 

IVT, po 24h a při propuštění z nemocničního zařízení. Součástí protokolu jsou i aplikované léky 

během hospitalizace a fyzioterapeutická péče. Dále celkový výsledek léčby, výsledky 

zobrazovacího vyšetření pomocí CT při přijetí pacienta i kontrolní CT vyšetření po 22-36 hodinách 

po aplikaci IVT včetně údajů o ischemii, lokálním a vzdáleném krvácení, mozkovém edému a 

dalších. Data také informují o tom, kdy a kam byl pacient propuštění včetně stavu pacienta při 

dimisi eventuálně o úmrtí. Dále je zdokumentován stav po 3 měsících od terapie IVT. Pro účely 

kvantitativního šetření jsme vybrali jen některé parametry v souladu se stanovenými cíli. 

Kvalitativní část výzkumného šetření byla realizována za pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů se sestrami z JIP. Úvodní část rozhovoru obsahovala identifikační a demografické údaje 

jako je věk a dosažené vzdělání. Další část rozhovorů je koncipována prostřednictvím osmi otázek, 

které jsou zaměřeny na přehled a postupy související s touto problematikou a péči o tuto skupinu 

pacientů ana zkušenosti s komplikacemi. Z rozhovorů analyzujeme zkušenosti sester s tímto 

druhem léčby iCMP a specifika péče. Zaměřujeme se na to, jak sledují rizikové projevy, 

komplikace atd. Pacient s diagnózou akutní cévní mozkové příhody je sledován na JIP nejen za 

pomocí kontinuálního monitorovacího systému, ale i vizuální kontrolou ošetřujícího personálu. 

Sestry jsou v nepřetržitém kontaktu s pacientem a právě ony často zaznamenají první varovné 

příznaky a změny pacientova stavu, právě proto jsme k získání informací využili i kvalitativní 

sekce výzkumu a celá práce byla koncipována jako kombinované výzkumné šetření. 

15.6. Zpracování dat 

Kvantitativní část analyzujeme za pomocí retrospektivního sběru dat pacientů s iCMP. Pro analýzu 

dat byl použit software Microsoft Office 2007 Word a Excel. Za využití tohoto programu jsme 

zpřehlednili data v grafickém zpracování, a to za pomocí tabulek a sloupcových grafů.  Získaná 
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data jsou zaokrouhlena. Pro přehlednost jsme některá data uváděli i pomocí absolutních a 

relativních hodnot v tabulkách. Zpracování dat jsme konzultovali se statistikem. 

Podle vytvořeného protokolu jsme se soustředili na dokumentaci ovlivňujících faktorů a 

sledování komplikací jako je edém, krvácení lokální a vzdálené a alergické reakce. Dále sledujeme 

přítomné rizikové faktory (diagnózy), které byly zaznamenány u pacientů, kteří byli léčeni 

intravenózním trombolytikem. Sledujeme rozdíl mezi muži a ženami. Analyzujeme věkový průměr 

mužů a žen léčených IVT. Jelikož jak se z mnoha studií ukazuje, velmi významnou roli hraje 

časový faktor, proto jsme se rozhodli sledovat údaje od vzniku iCMP do příjezdu pacienta do 

nemocničního zařízení a následné aplikace IVT.  Monitorujeme tíži deficitu při přijetí pacienta do 

nemocničního zařízení a s časovými odstupy. Dále sledujeme, kam byli pacienti přeloženi nebo 

propuštěni a kolik pacientů, kterým byla aplikována intravenózní trombolytická terapie je schopno 

setrvávat v domácím prostředí s odstupem třech měsíců od léčby IVT. 

Kvalitativní část výzkumu byla zpracována za pomocí polostrukturovaných rozhovorů se 

sestrami z JIP a jejich zkušenostmi v dané problematice. Zaměřili jsme se na otázky spojené 

s komplikacemi léčby pomocí IVT a specifika péče. Data od jednotlivých sester byla zaznamenána 

pomocí nahrávacího zařízení a autenticky převedena do textové podoby v programu Microsoft 

Office Word 2007. Textová podoba šetření byla opakovaně analyzována, pročítána a roztříděna. 

Pokračovali jsme až do nasycení dat a tím byl dán i velikost vzorku. Provedli jsme obsahovou 

analýzu a vyhodnotili výsledky. 
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16. Vlastní výzkumné šetření 

V této části práce analyzujeme a graficky znázorníme a zpřehledníme výsledky výzkumného 

šetření. Nejdříve se zaměříme na kvantitativní úsek práce vyhodnocený na základě z dat z registru 

SITS, poté na kvalitativní část analyzovanou na základě rozhovorů se sestrami z JIP. V závěru 

práce zhodnotíme výsledky kombinovaného šetření.  

16.1.1. Analýza dat získaných od pacientů 

Analýza kategorizačních položek  

Do retrospektivního výzkumného šetření bylo zařazeno 71 pacientů s diagnózou iCMP, kterým 

byla aplikována IVT v období leden 2014 až prosinec 2015. Celkem se tedy jedná o 39 mužů a 32 

žen. Více viz tabulka níže.         

Tabulka 2: Charakteristika pohlaví trombolyzovaných pacientů   

 

Výzkumného šetření se v roce 2014 účastnilo 20 (56%) mužů a 16 (44%) žen léčených 

intravenózní trombolýzou. V roce 2015 se jednalo o 19 (54%) mužů a 16 (46%) žen. Celkově se 

jednalo o 36 pacientů trombolyzovaných v roce 2014 a 35 pacientů v roce  2015- tj. celkem 71 

(100%) trombolyzovaných za sledované období, z toho 39 (55%) mužů a 32 (45%) žen. 

 

Tabulka 3: Věk a pohlaví trombolyzovaných pacientů v roce 2014 a 2015 

Věk a pohlaví trombolyzovaných pacientů v roce 2014 a 2015 

  

2014 2015 

Muži Ženy Muži Ženy 
64 64 62 52 

81 62 75 79 

69 45 70 87 

51 88 77 85 

61 64 71 48 

73 80 62 83 

65 69 91 69 

70 62 75 72 

34 61 84 67 

71 74 70 80 

58 80 52 81 

64 78 84 48 

70 85 71 76 

75 77 65 82 

38 67 54 81 

51 74 32 85 

59 

  

50 

  

63 62 

65 33 

51   

věkový 
62 71 65 73 

průměr 

 

  2014 2015 Celkem 

Pohlaví 
absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

Muži 20 56% 19 54% 39 55% 

Ženy 16 44% 16 46% 32 45% 

Suma 36 100% 35 100% 71 100% 
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Průměrný věk trombolyzovaných mužů byl v roce 2014 62 let a u žen 71 let. V roce 2015 byl 

průměrný věk 65 let u mužů a 73 let u žen. Celkově je průměrný věk mužů léčených IVT o 9 let 

nižší v roce 2014 a 8 let nižší v roce 2015 než průměrný věk žen. Za sledované období jsou muži 

průměrně trombolyzováni o 8,5 let dříve než ženy. 

Dílčí cíl č. 1 

Zjistit nejčastější komplikace aplikace systémové intravenózní trombolýzy. 

Výzkumná otázka č. 1  

Jaké komplikace jsou v případě aplikace systémové intravenózní trombolýzy nejčastější? 

Na otázku č. 1 týkající se nejčastějších komplikací IVT jsme vytvořili retrospektivní analýzu dat 

získaných z registru SITS daného nemocničního zařízení. Pro zpřehlednění údajů jsme vytvořili 

tabulku, kde jsou zdokumentované komplikace za rok 2014 a 2015 a celkově za celé sledované 

období a skupinový graf, kde nalezneme monitorované komplikace přehledně zaznamenané. 

Tabulka 4: Zaznamenané komplikace po IVTu žen a mužů v období 2014-2015 

Komplikace po IVT 

2014 2015 

ženy muži ženy muži 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty 

mozk.edém 
 

2 12,5% 1 5% 0 0% 0 0% 

krvácení 
lokální 2 12,5% 1 5% 0 0% 0 0% 

vzdálené 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

alergie 
 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

celkem 
 

4 25% 2 10% 0 0% 0 0% 

 

Graf 1: Zaznamenané komplikace po IVT u žen a mužů v období 2014-2015 

 

Tabulka 4 a graf 1 znázorňují výskyt komplikací po aplikaci intravenózního trombolytika u iCMP. 

V roce 2014 byl zaznamenán mozkový edém u 2 (12,5%) žen a 1 (5%) mužů, lokální mozkové 

krvácení u 2 (12,5%) žen a 1 (5%) mužů, vzdálené krvácení 0 (0%) žen i mužů. Alergická reakce 

jako komplikace zaznamenána nebyla. V roce 2015 nebyla zaznamenána žádná (0%) z komplikací 

(edém, krvácení, alergická reakce) po aplikaci IVT. 
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Dílčí cíl č. 3 

Zmapovat faktory ovlivňující celkový výsledek léčby systémovým intravenózním trombolytikem u 

iCMP. 

Výzkumná otázka č. 3 

3A) Jaké věkové kategorie pacientů v závislosti na pohlaví, jsou nejčastěji léčeni pomocí IVT? 

       3B) Jaké rizikové faktory jsou u trombolyzovaných pacientů nejčastěji přítomné a jaký je 

 jejich výskyt v zavislosti na pohlaví?  

       3C) V jakém časovém úseku od vzniku iCMP jsou pacienti nejčastěji léčeni pomocí IVT? 

       3D) Jaká je tíže deficitu při přijetí pacienta, po léčbě a s časovým odstupem? 

       3E) Kolik pacientů s iCMP  závislosti na pohlaví je po 3 měsících od léčby IVT je 

schopno být v domácím prostředí? 

 

Na otázku č. 3A týkající se věkových kategorií trombolyzovaných pacientů v závislosti na pohlaví, 

jsme vytvořili retrospektivní přehled z dat získaných z registru SITS daného nemocničního 

zařízení. Pro zpřehlednění údajů jsme vytvořili tabulku, kde jsou zdokumentované kategorie a 

pohlaví za celé sledované období 2014-2015 a skupinový graf, kde nalezneme věkové kategorie 

trombolyzovaných pacientů přehledně zaznamenané. 

Tabulka 5: Věkové kategorie trombolyzovaných pacientů 

Věk 

2014-2015 

ženy muži celkem 

počet        % vyjádření počet      % vyjádření počet      % vyjádření 

18-40 0 0% 4 10% 4 6% 

41-65 9 28% 18 46% 27 38% 

66-79 11 34% 13 33% 24 34% 

80 a více  12 38% 4 10% 16 23% 

  32 100% 39 100% 71 100% 

Graf 2: Věkové kategorie trombolyzovaných pacientů  
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Tabulka 5 a graf 2 shrnují, že se výzkumného šetření se za sledované období leden 2014- prosinec 

2015 účastnilo 0 (0%) žen a 4 (10 %) mužů ve věku 18-40 let, 9 (28 %) žen a 18 (46 %) mužů ve 

věku 41-65 let, 11 (34 %) žen a 13 (33 %) mužů ve věku 66-79let a 12 (38 %) žen a 4 (10 %) mužů 

nad 80 let věku. Celkově za sledované období 4 (6 %) ve věkovém rozmezí 18-40 let, 27 (38 %) 

v rozmezí 41-65 let, 24 (34 %) ve věku 66-79 let a 16 (23 %) pacientů ve věku 80 let a vyšším. 

Celkově 71 (100%) sledovaných pacientů. 

Na otázku č. 3B jaké rizikové faktory jsou u trombolyzovaných pacientů nejčastěji přítomné a jaký 

je jejich výskyt v zavislosti na pohlaví, jsme vytvořili retrospektivní přehled rizikových faktorů z 

dat získaných z registru SITS daného nemocničního zařízení. Pro zpřehlednění údajů jsme vytvořili 

tabulku, kde jsou zdokumentované vyskytlé rizikové faktory u žen a mužů v roce 2014 a 2015 a za 

celé sledované období a skupinový graf, kde nalezneme komplikace přehledně zaznamenané. Dále 

jsme rozdělili komplikace v závislosti na pohlaví sledovaných pacientů. 

 

Tabulka 6: Zaznamenané rizikové faktory 2014-2015 v závislosti na pohlaví a celkově 

Rizikové faktory 

2014 2015 2014 - 2015 

ženy muži ženy muži celkem projevené faktory 

počet počet počet počet počet % 

hypertenze 7 11 8 16 42 59% 

hyperlipidemie 3 6 4 10 23 32% 

diabetes 1 4 7 9 21 30% 

onemocnění cév 4 3 4 10 21 30% 

kouření 1 3 2 4 10 14% 

CMP v minulosti 2 2 2 3 9 13% 

srdeční selhání 1 1 2 4 8 11% 

alkohol 0 2 0 2 4 6% 

FiS, flutter 0 1 1 1 3 4% 

TIA 1 1 1 0 3 4% 

změna funkce ledvin 0 0 1 2 3 4% 

poruchy srážlivosti 0 0 0 1 1 1% 

změna funkce jater 0 0 0 1 1 1% 

antikoncepce 0 0 0 0 0 0% 

 

Tabulka 6 zpřehledňuje projevené komplikace u trombolyzovaných pacientů za období 2014-2015, 

byly shledány tyto rizikové faktory: hypertenzí trpělo 42 (59%) pacientů, hyperlipidemie byla 

zaznamenána u 23 (32%) respondentů, 21 (30%) mělo diagnostikován diabetes mellitus, 21 (30%) 

onemocnění cév, 10 (14%) pacientů kouřilo, cévní mozková příhoda v minulosti byla určena u 9 

(13%) sledovaných, 8 (11%) respondentů prodělalo v minulosti srdeční selhání, fibrilace a flutter 

síní byly přítomny u 3 (4%) sledovaných, 3 (4%) prodělalo TIA v minulosti, 3 (4%) poruchou 

ledvinné funkce, 1 (1%) pacientů trpělo poruchou srážení krve, 1 (1%) poruchou funkce jater, 0 

(0%) ze sledovaných užívali hormonální antikoncepci. Není uveden celkový počet rizikových 

faktorů a procentuální vyjádření, protože vychází více rizikových faktorů na jednoho sledovaného. 
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Tabulka 7: Rizikové faktory u žen 

Rizikové faktory - ženy 2014 2015 celkem % 

hypertenze 7 8 15 47% 

diabetes 1 7 8 25% 

onemocnění cév 4 4 8 25% 

hyperlipidemie 3 4 7 22% 

CMP v minulosti 2 2 4 13% 

srdeční selhání 1 2 3 9% 

kouření 1 2 3 9% 

TIA 1 1 2 6% 

FiS, flutter 0 1 1 3% 

změna funkce ledvin 0 1 1 3% 

antikoncepce 0 0 0 0% 

alkohol 0 0 0 0% 

poruchy srážlivosti 0 0 0 0% 

změna funkce jater 0 0 0 0% 

 

 Graf 3: Rizikové faktory u žen 

 

 

Tabulka 7 a graf 3 znázorňují, že u ženského pohlaví je nejčastěji za sledované období 

zaznamenaný rizikový faktor hypertenze projevující se u 15 (47%) respondentů, dále diabetes 8 

(25%), onemocnění cév 8 (25%), hyperlipidémie 7 (22%), CMP v minulosti 4 (13%), srdeční 

selhání 3 (9%), kouření 3 (9%), TIA v minulosti 2 (6%), FiS a flutter síní 1 (3%) 1 (3%) 

poruchovou ledvinné funkce, 0 (0%) antikoncepce, 0 (0%) alkohol, 0 (0%) poruchy srážlivosti 

krve, 0 (0%) poruchy funkce jater.  

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ženy 2014 - 2015



43 
 

Tabulka 8: Rizikové faktory u mužů 

Rizikové faktory - muži 2014 2015 celkem % 

hypertenze 11 16 27 69% 

hyperlipidemie 6 10 16 41% 

diabetes 4 9 13 33% 

onemocnění cév 3 10 13 33% 

kouření 3 4 7 18% 

CMP v minulosti 2 3 5 13% 

srdeční selhání 1 4 5 13% 

alkohol 2 2 4 10% 

FiS, flutter 1 1 2 5% 

změna funkce ledvin 0 2 2 5% 

TIA 1 0 1 3% 

poruchy srážlivosti 0 1 1 3% 

změna funkce jater 0 1 1 3% 

 

Graf 4: Rizikové faktory u mužů 

 

Tabulka 8 a graf 4 znázorňují, že u mužského pohlaví je nejčastěji za sledované období 

zaznamenaný rizikový faktor hypertenze, projevující se u 27 (69%) respondentů, dále 

hyperlipidemie 16 (41%), diabetes 13 (33%), onemocnění cév 13 (33%), kouření 7 (18%), CMP 

v minulosti 5 (13%), srdeční selhání 5 (13%), alkohol 4 (10%), FiS a flutter síní 2 (5%), porucha 

ledvinné funkce 2 (5%), TIA v minulosti 1 (3%), poruchy srážlivosti krve, 1 (3%) poruchy funkce 

jater 1 (3%).  

Na otázku č. 3C v jakém časovém úseku od vzniku iCMP jsou pacienti nejčastěji léčeni pomocí 

IVT  jsme vytvořili retrospektivní přehled časového sledu událostí. Zaznamenali jsme čas vzniku 

příznaků CMP a léčby. Přepočítali jsme STNT (čas od začátku příznaků do aplikace IVT) a DTNT 

(čas od převzetí pacienta v nem. zařízení do aplikace IVT) na minuty u jednotlivých pacientů 

v roce 2014 a 2015 a hodnoty jsme uvedli do tabulek. Tyto informace byly získány z dat získaných 

z registru SITS daného nemocničního zařízení. Pro zpřehlednění údajů DTNT jsme vytvořili 

tabulku a graf, kde je zdokumentovaný počet pacientů v jednotlivých časových úsecích od převzetí 

pacienta do aplikace IVT. 
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Tabulka 9: Časový vývoj a intervence 2014 

Pacient Začátek příznaků 2014 Léčba STNT (min.) Převzetí pacienta Léčba DTNT (min.) 

1. 6:45 9:15 150 8:15 9:15 60 

2. 9:00 12:45 225 11:00 12:45 105 

3. 7:30 10:40 190 8:08 10:40 152 

4. 18:30 20:35 125 19:07 20:35 88 

5. 7:55 9:40 105 9:29 9:40 11 

6. 9:00 11:40 160 10:10 11:40 90 

7. 15:50 18:50 180 17:10 18:50 100 

8. 7:30 10:00 150 9:05 10:00 55 

9. 9:10 11:10 120 10:30 11:10 40 

10. 7:30 9:29 119 9:16 9:29 13 

11. 2:30 5:15 165 3:15 5:15 120 

12. 8:30 10:30 120 9:45 10:30 45 

13. 11:45 13:45 120 12:30 13:45 75 

14. 12:30 13:50 80 13:15 13:50 35 

15. 12:00 14:20 140 13:13 14:20 67 

16. 7:05 9:18 133 9:01 9:18 17 

17. 17:00 21:40 280 21:10 21:40 30 

18. 20:24 22:45 141 22:02 22:45 43 

19. 23:51 3:15 204 2:45 3:15 30 

20. 16:30 18:30 120 17:12 18:30 78 

21. 9:00 11:50 170 11:11 11:50 39 

22. 5:00 6:50 110 6:25 6:50 25 

23. 0:05 2:46 161 2:00 2:46 46 

24. 8:00 9:15 75 8:30 9:15 45 

25. 11:40 13:55 135 12:06 13:55 109 

26. 10:30 12:30 120 10:54 12:30 96 

27. 2:00 8:00 360 6:34 8:00 80 

28. 15:15 17:40 145 15:44 17:40 116 

29. 8:00 9:30 90 8:40 9:30 50 

30. 7:30 8:48 78 8:10 8:48 38 

31. 17:30 20:20 170 18:10 20:20 130 

32. 21:40 1:00 200 22:27 1:00 153 

33. 20:45 23:50 185 21:28 23:50 142 

34. 9:30 11:00 90 10:15 11:00 45 

35. 10:45 12:45 120 12:00 12:45 45 

36. 8:14 9:30 76 8:40 9:30 50 

  Průměrný čas   148 Průměrný čas   68 

 

Tabulka 9 zpřehledňuje časový vývoj od vzniku příznaků CMP a převzetí pacienta v nemocničním 

zařízení včetně času proběhlé intervence u jednotlivých pacientů léčených IVT v roce 2014. 

Průměrný čas od vzniku příznaků CMP do aplikace léčby (STNT) je 148 minut (2,5 hodiny). 

Průměrný čas od převzetí pacienta v nemocničním zařízení do aplikace léčby (DTNT) je 68 minut 

(1,1 hodiny). 
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Tabulka10: Časový vývoj a intervence 2015 

Pacient Začátek příznaků 2015 Léčba STNT (min.) Převzetí pacienta Léčba DTNT (min.) 

1. 10:00 12:05 125 11:30 12:05 35 

2. 7:30 9:56 146 7:40 9:56 136 

3. 6:30 10:20 230 9:30 10:20 50 

4. 17:15 19:00 105 18:48 19:00 12 

5. 18:20 19:55 95 19:05 19:55 50 

6. 9:30 12:15 165 11:15 12:15 60 

7. 15:30 18:15 165 17:03 18:15 72 

8. 12:02 13:19 77 12:31 13:19 48 

9. 23:30 2:25 175 0:45 2:25 100 

10. 7:00 10:15 195 9:55 10:15 20 

11. 9:45 11:15 90 9:58 11:15 77 

12. 8:17 10:55 158 9:12 10:55 103 

13. 19:19 21:15 116 20:18 21:15 57 

14. 20:25 0:05 220 22:40 0:05 85 

15. 7:00 9:35 155 8:50 9:35 45 

16. 21:45 23:55 130 22:40 23:55 75 

17. 7:30 11:45 255 8:47 11:45 178 

18. 9:50 12:00 130 10:20 12:00 100 

19. 8:40 10:45 125 9:15 10:45 90 

20. 15:00 19:00 240 18:00 19:00 60 

21. 10:25 13:50 205 11:50 13:50 120 

22. 15:20 17:15 115 16:10 17:15 65 

23. 17:30 19:25 115 18:35 19:25 50 

24. 20:00 22:30 150 21:15 22:30 75 

25. 18:25 20:25 120 19:30 20:25 55 

26. 7:00 9:25 145 8:55 9:25 30 

27. 9:00 12:45 225 9:57 12:45 168 

28. 10:30 12:30 120 11:18 12:30 72 

29. 9:00 11:00 120 10:10 11:00 50 

30. 9:30 12:15 165 10:24 12:15 111 

31. 14:55 16:26 91 15:56 16:26 30 

32. 17:40 18:40 60 18:10 18:40 30 

33. 11:45 13:15 90 13:00 13:15 15 

34. 17:50 20:15 145 18:45 20:15 90 

35. 6:40 8:18 98 7:15 8:18 63 

  Průměrný čas   145 Průměrný čas   71 

 

Tabulka 10 zpřehledňuje časový vývoj od vzniku příznaků CMP a převzetí pacienta 

v nemocničním zařízení včetně času proběhlé intervence u jednotlivých pacientů léčených IVT 

v roce 2015. Průměrný čas od vzniku příznaků CMP do aplikace léčby (STNT) je 145 minut (2,4 

hodiny). Průměrný čas od převzetí pacienta v nemocničním zařízení do aplikace léčby (DTNT) je 

71 minut (1,2 hodiny). 
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Tabulka11: Čas DTNT sumárně 2014-2015 (od příjezdu do aplikace IVT) 

Sumarizovaná tabulka x zpřehledňuje provedené intervence v roce 2015 a 2016 dle časových 

kategorií 

Čas DTNT 
(min.) 

počet pacientů 

2014 2015 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty * 

absolutní 
hodnoty 

relativní 
hodnoty * 

0- 20 3 8% 3 9% 

21- 40 7 19% 4 11% 

41- 60 10 28% 10 29% 

61- 90 6 17% 10 29% 

91- 120 6 17% 5 14% 

121 a více 4 11% 3 9% 

                                                                                                            *po zaokrouhlení 

 

Tabulka12: Čas DTNT 2014 (od příjezdu do aplikace IVT) 

Čas DTNT (min.) 

počet pacientů 

2014 

absolutní hodnoty relativní hodnoty*  

41- 60 10 28% 

21- 40 7 19% 

61- 90 6 17% 

91- 120 6 17% 

121 a více 4 11% 

0- 20 3 8% 

                         *z celkového počtu 36 pacientů v roce 2014 

 

Graf 5: Čas DTNT 2014 (od příjezdu do aplikace IVT) 
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Tabulka 12 a graf 5 zobrazují počet pacientů od převzetí v nemocničním zařízení do aplikace léčby 

v různých časových úsecích v roce 2014. V časovém pásmu 41-60 minut byla léčena většina 

pacientů 10 (28%), v úseku 21-40 minut bylo léčeno 7 (19%) pacientů,v rozmezí 61-90 minut bylo 

léčeno 6 (17%) pacientů, pásmu 91-120 minut se jednalo také o 6 (17%) pacientů. Léčba nad 121 

minut od převzetí pacienta byla aplikována u 4 (11%) pacientů. V rozmezí 0-20 minut byli léčeni 

pouze 3 (8%) pacientů.  

Tabulka 13: Čas DTNT 2015 (od příjezdu do aplikace IVT) 

Čas DTNT (min.) 

počet pacientů 

2015 

absolutní hodnoty relativní hodnoty * 

41- 60 10 29% 

61- 90 10 29% 

91- 120 5 14% 

21- 40 4 11% 

0- 20 3 9% 

121 a více 3 9% 

                          *z celkového počtu 35 pacientů v roce 2015 

 

Graf 6: Čas DTNT 2015 (od příjezdu do aplikace IVT) 

 

Tabulka 13 a graf 6 zobrazují počty pacientů od převzetí v nemocničním zařízení do aplikace léčby 

v různých časových úsecích v roce 2015. V časovém pásmu 41-60 minut bylo léčeno 10 (29%) 

pacientů, v rozmezí 61-90 minut bylo léčeno 10 (29%) pacientů, v rozmezí 91-120 minut se 

jednalo o 5 (14%) pacientů, v úseku 21-40minut byli léčeni 4 (11%) pacientů, 0-20 minut byli 

léčeni 3 (9%) pacientů. Léčba nad 121 minut od převzetí pacienta byla aplikována u 3 (9%) 

pacientů. 
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Na otázku č. 3D jaká je tíže deficitu při přijetí pacienta, po léčbě a s časovým odstupema kam se 

pacient propouští jsme využili retrospektivních dat z registru SITS a vytvořili přehlednou tabulku 

zaměřenou na jednotlivé roky 2014 a 2015. Zdokumentovali jsme tíži deficitu pacienta při přijetí, 

po 2 hodinách od léčby, po 24hodinách od léčby a po 7 dnech nebo při propuštění pacienta 

z nemocničního zařízení. Některé zdokumentované parametry nejsou kompletní, jelikož v daném 

období nebylo možné stav zjistit. Například byl pacient přeložen na jiné pracoviště nebo zemřel. 

Hodnoty jsme zaznamenali do tabulek a uvedeno je i kam byl pacient přeložena a jaký byl stav po 

3 měsících od léčby. 

Tabulka 14: NIHSS 2014 

NIHSS skóre 2014 

pacient příjem po 2 h po 24 h 
po 7 dnech/ 
propuštění propuštění kam 

Stav 
 po 3měsících 

P1 3 0 0 0 domů doma 

P2 9 6 6 6 std. oddělení doma 

P3 8 0 0 0 domů doma 

P4 23 23 nekompl. nekompl. exitus   

P5 7 1 1 1 std. oddělení doma 

P6 nekompl. 2 2 2 domů doma 

P7 11 6 6 6 JIP ? 

P8 8 8 nekompl. 8 neurol. JIP ? 

P9 15 nekompl. nekompl. 15 neurol. JIP ? 

P10 10 10 nekompl. 10 neurol. JIP doma 

P11 6 6 6 6 JIP ? 

P12 4 0 0 0 domů doma 

P13 9 6 6 6 std. oddělení doma 

P14 6 nekompl. nekompl. 18 neurol. JIP ? 

P15 7 1 1 1 domů doma 

P16 8 1 1 1 domů doma 

P17 7 1 0 0 domů doma 

P18 6 0 0 0 domů doma 

P19 6 6 6 6 JIP ? 

P20 6 2 2 2 std. oddělení doma 

P21 12 nekompl. nekompl. 11 neurol. JIP exitus 

P22 9 nekompl. nekompl. 9 neurol. JIP doma 

P23 16 16 16 nekompl. exitus exitus 

P24 6 2 2 2 std. oddělení LDN/RHB 

P25 13 0 0 0 domů doma 

P26 6 1 1 1 std. oddělení doma 

P27 9 8 8 7 std. oddělení doma 

P28 8 1 nekompl. 1 std. oddělení ? 

P29 19 14 nekompl. 14 neurol. JIP doma 

P30 14 nekompl. nekompl. 14 neurol. JIP LDN/RHB 

P31 6 3 3 3 std. oddělení ? 

P32 19 17 17 17 std. oddělení LDN/RHB 

P33 9 6 nekompl. 6 JIP doma 

P34 8 4 4 2 domů doma 

P35 11 3 3 2 domů ? 

P36 19 14 nekompl. 19 neurol. JIP LDN/RHB 

průměrné skóre  10 5 4 6 - - 
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Tabulka 14 znázorňuje, že v roce 2014 byli pacienti přijímánik IVT do nemocničního zařízení 

s průměrným NIHSS skóre 10, po 2hodinách od léčby se skóre deficitu snížilo na 5, po 24 

hodinách bylo shledáno skóre 4, po 7 dnech nebo při propuštění bylo skóre 6. Dále tabulka 

zpřehledňuje, kam byl pacient propuštěn a jaký byl stav po 3 měsících od IVT. 

Tabulka 15: NIHSS 2015 

NIHSS skóre 2015 

pacient příjem po 2 h po 24 h 
po 7dnech/ 
propuštění propuštění kam 

Stav 
 po 3měsících 

P1 5 1 1 1 std. oddělení doma 

P2 17 2 2 2 std. oddělení doma 

P3 18 12 12 12 std. oddělení ? 

P4 7 0 0 0 domů doma 

P5 14 10 10 10 std. oddělení ? 

P6 6 3 3 3 std. oddělení ? 

P7 8 1 1 1 spec. zařízení spec.zařízení 

P8 8 2 2 1 std. oddělení LDN/RHB 

P9 7 2 1 1 domů doma 

P10 6 1 1 1 JIP doma 

P11 6 1 1 1 domů doma 

P12 8 2 2 2 std. oddělení doma 

P13 8 4 4 4 std. oddělení ? 

P14 18 nekompl. nekompl. 18 neurol. JIP ? 

P15 16 nekompl. nekompl. 14 JIP ? 

P16 17 14 14 7 std. oddělení LDN/RHB 

P17 9 2 1 1 domů doma 

P18 6 1 1 1 std. oddělení doma 

P19 8 nekompl. nekompl. 8 neurol. JIP ? 

P20 7 7 7 7 std. oddělení ? 

P21 13 13 13 13 exitus exitus 

P22 13 3 3 3 domů doma 

P23 13 nekompl. nekompl. 13 neurol. JIP LDN/RHB 

P24 5 nekompl. nekompl. 12 neurol. JIP doma 

P25 13 8 8 8 std. oddělení doma 

P26 15 10 5 5 std. oddělení doma 

P27 5 2 2 2 std. oddělení ? 

P28 10 10 10 10 exitus exitus 

P29 6 4 4 4 LDN/RHB LDN/RHB 

P30 6 1 1 1 domů doma 

P31 10 nekompl. nekompl. 10 neurol. JIP ? 

P32 15 nekompl. nekompl. 15 neurol. JIP doma 

P33 20 nekompl. nekompl. nekompl. neurol. JIP ? 

P34 5 0 0 0 domů doma 

P35 8 1 1 1 domů doma 

průměrné skóre 10 4 4 6 - - 

 

Tabulka 15 znázorňuje že, v roce 2015 byli pacienti přijímáni k IVT do nemocničního zařízení s 

průměrným NIHSS skóre 10, po 2hodinách od léčby se skóre deficitu snížilo na 4, po 24 hodinách 

bylo shledáno skóre 4, po 7 dnech nebo při propuštění bylo skóre 6. Dále tabulka zpřehledňuje, 

kam byl pacient propuštěn a jaký byl stav po 3 měsících od IVT. 
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Tabulka 16: průměrné NIHSS skóre 

 

 

Graf 7: Průměrné NIHSS skóre 

 
Tabulka 16 a graf 7 zpřehledňuje stav pacientů (NIHSS) při přijetí, kdy byla průměrná tíže deficitu 

stejná pro rok 2014 i 2015 a to 10. Po 2 hodinách od léčby bylo průměrné skóre v roce 2014 5 a 

v roce 2015 4. Průměrné skóre po 24hodinách bylo v roce 2014 i 2015 4. Zprůměrované skóre 

v roce 2014 a 2015 po 7 dnech nebo při propuštění bylo 6 v obou letech. 

 Tabulka 17: Propuštění z JIP 

propuštění z JIP 2014 2015 celkem 

standard. oddělení 10 14 24 

domů 11 8 19 

neurol. JIP 9 7 16 

JIP 4 2 6 

exitus 2 2 4 

specializ. oddělení 0 1 1 

LDN/RHB 0 1 1 

celkem 36 35 71 

 

 

Průměrné NIHSS skóre 2014 2015 

při příjetí 10 10 

po 2 h 5 4 

po 24 h 4 4 

po 7 dnech/při propuštění 6 6 
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Graf 8: Propuštění z JIP 

 

Tabulka 17 a graf 8 a zobrazují kolik pacientů a kam byli propuštěni nebo přeloženi z JIP 

v jednotlivých letech 2014 a 2015. V roce 2014 bylo přeloženo 10 (28%) pacientů na standardní 

oddělení 11 (31%) domů, 9 (25%) na neurologickou JIP, 4 (11%) na JIP, 2 (6%) pacienti zemřeli, a 

žádný pacient nebyl přeložen na specializované pracoviště ani LDN/RHB. V roce 2015 bylo 14 

(40%) pacientů přeloženo na standardní oddělení, 8(23%) domů, 7 (20%) na neurologickou JIP, 

2(6%) na JIP, 2 (6%) pacienti zemřeli, 1(3%) byl přeložen na specializované pracoviště a (3%) na 

LDN/ RHB. 

Graf 9 Propuštění z JIP celkem (2014-2015) 

 

 

Graf 9 sumarizuje stav ve sledovaném období 2014-2015, kdy bylo celkem 24 (34%) pacientů 

přeloženo na standardní oddělení, do domácího ošetřování propuštěno 19 (27%) pacientů, 16 (23%) 

pacientů bylo přeloženo na neurologickou JIP vyššího pracoviště, 6 (8%) pacientů bylo přeloženo 

na JIP, 4 (6%) pacienti zemřeli, 1 (1%) pacient byl přeložen na specializované oddělení a 1 (1%) na 

LDN nebo rehabilitační oddělení. 
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Na otázku č. 3E kolik pacientů s iCMP  závislosti na pohlaví je po 3 měsících od léčby IVT je 

schopno být v domácím prostředí vytvořili retrospektivní přehled kolik mužů a kolik žen je po 3 

měsíčním období schopno být v domácím ošetřování. Data byla získána opět retrospektivní 

analýzou z registru SITS daného nemocničního zařízení. Pro zpřehlednění údajů jsme vytvořili 

tabulku, kde jsou zdokumentované počty žen a mužů v jednotlivých letech 2014 a 2015 a za celé 

sledované období a skupinový graf, kde nalezneme trombolyzované muže a ženy a počet pacientů 

z této skupiny, který je schopen být doma po třech měsících od léčby. 

Tabulka 18: Domácí ošetřování po 3 měsících po léčbě IVT 

Doma  

po 3 měsících 

2014 - 2015 

počet % vyjádření 
celkem 

léčených IVT 

ženy 16 50% 32 

muži 21 54% 39 

suma 37 52% 71 

 

Graf 10: Domácí ošetřování po 3 měsících po léčbě IVT 

 

 

Tabulka 18 a graf 10 zobrazují a zpřehledňují, jaký počet pacientů je schopný být po 3 měsících od 

léčby IVT v domácím prostředí z celkového počtu trombolyzovaných pacientů. Celkově za 

sledované období 2014-2015 výsledky výzkumu ukazují, že 16 (50%) žen a 21 (54%) mužů je 

schopno být v domácím ošetřování po 3 měsících od aplikace IVT. Celkově se jedná o 37 (52%) 

všech pacientů léčených intravenózním trombolytikem ve sledovaném období. 
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16.1.2. Analýza dat získaných od sester JIP 

Výzkumný vzorek pro kvalitativní část empirického šetření tvořilo 5 sesterz centra vysoce 

specializované péče o pacienta s iktem.  Jména informantek byla záměrně změněnaz etických 

důvodů. Tabulka níže nám poskytuje detailnější přehled o souboru. 

 Tabulka 19: Demografické údaje sester- charakter souboru 

Informantky změněné jméno věk vzdělání  praxe neu JIP 

Informantka 1 Vendula 33 VOŠ 5let 

Informantka 2 Zdeňka 34 ARIP 5let 

Informantka 3 Aneta 31 VŠ 5let 

Informantka 4 Sofie 65 SŠ 5let 

Informantka 5 Romana 37 ARIP 5let 

 

Dílčí cíl č.2 

Zjistit, v čem je specifická sesterská péče o trombolyzované pacienty a zda jsou sestry schopné 

adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu pacienta? 

K tomuto dílčímu cíli jsme použili metodu rozhovoru se sestrami JIP. Položili jsme každé sestře 8 

předem připravených otevřených otázek analyzovali jsme obsah odpovědí. Výpovědi sester týkající 

se každé otázky jsou shrnuté níže. 

Podle informací zjistěných od sester probíhá oše péče o přijíždějícího pacienta v iktovém 

protokolu následovně: 

 Ve dne sestra ,, iktové“ JIP odchází na CP udělat bedside INR vyšetření- pokud je potřeba. 

CP zařídí odběry, vitální funkce, váha se zjišťuje odhadem, glykémie, druhou periferní 

kanylu, transport pacienta na CT a i následně pacienta odesílá na další vyšší pracoviště 

nebo na JIP daného zařízení. 

 V noci odbíhá sestra JIP na CT pracoviště, kde setkává se s lékařem neurologické JIP. Má 

s sebou vybavení pro aplikaci trombolýzy, má zjištěný TK, pulz, saturaci, teplotu, váha se 

zjišťuje odhadem, glykémie, zavádí si druhou zelenou kanylu- pokud není zavedena 

z terénu (což je zdržení, pokud by se mohlo jet rovnou na CT, doba by se zkrátila až o 30 

min) jedna sestra informuje:,,dvakrát jsem to zažila a bylo to rychlý. A úplně nejlepší je, 

když tam ta záchranka počká a rovnou odjíždí na vyšší pracoviště “. 

Sestra zahajuje podání bolusu trombolýzy dle ordinace lékaře. (jedna sestra uvedla, že přítomnost 

stojanu na lůžku určí, zda se bude kapat trombolyza hned nebo až na Jipu. 

Zavedení PMK není úplná priorita z počátku, jedna sestra uvádí:,, pokud je potřeba, tak se zavede 

permanentní močový katetr. A to už není úplně nutný, kdyžtak se zavede potom, jak se to stíhá 

časově“ ale jedna sestra uvádí, že je nutné, aby byl do podání trombolýzy, protože pak se nesmí nic 

zavádět do 24 hod, ale také dodává, že lze IVT podat i bez PMK. 

Edukace pacienta probíhá, ale sestry jsou si vědomy, že pracují s pacienty s poruchou řeči nebo 

poruchou porozumění, v některých případech i kombinovanou formou poruchy. Sestry uvádějí, že 

edukují pacienta o tom co bude následovat, že bude napojen na monitorovací zařízení, kde budou 

sledovány fyziologické funkce, dále o nutnosti zavedení invazí. Také informují o tom, že mohou 
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nastat komplikace a upozorní pacienta, že by je měl hlásit, pokud je toho schopen, pokud ne, že je 

pod přímým dohledem sester. Jedna sestra uvádí:,, ne vždy naše edukace má nějakej smysl, ale 

člověk nikdy neví, do jaký míry nám ti pacienti rozumněj‘‘, další sestra uvádí :,,pro nás je to běžná 

rutina, tak že to na ně člověk vysype, ale oni vůbec netuší, co jim říkáme“ Ve většině případů 

nastane toto onemocnění náhle a rychlý sled nezbytných intervencí způsobí, že pacient bývá často 

neklidný a zmatený. Často záleží i na celkovém stavu vědomí. Další sestra uvádí, že: ,,pokud 

pacienta nemůžeme edukovat, tak se to bohužel nedělá“. 

 

 Sestry uvádějí že v rámci aplikace IVT je důležité znát tyto parametry : 

 

 Před IVT: INR do 1,7 u warfarinizovaných pacientů, TK do 180/105 (pokud je vyšší 

korekce bolusem Ebrantilu nebo Tensiominem v tabletě), SpO2, GCS, NIHSS, anamnézu, 

odhadem váha pacienta, teplota, glykémie nesmí být nad 22 mmol/l a pod 2,2 jedna sestra 

uvádí:,, spíš by to byla hypoglykémie než nějaká CMP“ další říká : je to právě pak často 

zaměnitelný s cévní mozkovou mrtvicí, ten stav, na první pohled bez cétéčka“ 

Hypoglykémie se totiž může jednoduše zaměnit a probíhat pod klinickým obrazem CMP 

například poruchou řeči, pohybovým deficitem a dalšími příznaky. Sestry se shodují, že se 

na ostatní laboratorní výsledky krve nečeká před aplikací IVT. 

 

 V průběhu IVT- TK á 15min. (zapisuje se po hodině, přičemž  sestry okamžitě 

reagují na změnu) 2h,  potom 30 min až 1h, další fyziologické funkce kontinuálně, 

váha pacienta až na JIP lůžku, vědomí kontinuálně zapisují po hodině, NIHSS- 

jedna sestra uvadí, že sestry sledují tíži deficitu s lékařem a udává:,, ta sestra je s 

tím pacientem víc jak ten lékař“. Dále sestry sledují krvácivé projevy, poskytují 

oxygenoterapii při poklesu saturace pod 90%. 

 Po IVT- krvácivé projevy, fyziologické funkce, vědomí, NIHSS, odběry po 6 h a 

po 24 h, sestry se shodují, že CT vyšetření bývá nejčastěji po 24 hodinách po IVT 

 

Informace od sester nám poskytují shrnutí toho, jak se aktilýza podává a jaká jsou pravidla pro 

zajištění invazí v rámci IVT. Před aplikací dva žilní vstupy- jedna sestra konstatuje :,,jsme rádi i za 

modrou, ale nejlepší je zelená, spíš většinou rentgenologové chtějí zelenou, protože provádějí 

angio… tak aby měli dostatečnej průměr“ Sestry se shodují, že čím silnější průměr kanyly tím 

lepší, ale vlastní aplikaci IVT to nijak nelimituje; zásadní význam to má pro rentgenologické 

pracoviště. 

Actilýza se ředí do 250 FR podle váhy, nepřekročit 90mg celkové dávky, 10% celkové dávky jako 

bolus, zbytek podání na 60min přes infuzní pumpu nebo kolečkový set pokud bude v plánu 

transport, aplikace možná do 4,5 h od vzniku příznaků, musí kapat do žilního vstupu samostatně 

Pravidlo po IVT – hodinu po léčbě se nezavádí žilní vstup ani PMK, 24 hodin nezavádět NGS- 

vetšinou až po kontrolním CT a celkovém stavu pacienta a na základě GUSS testu, jedna sestra 

nepřesně uvádí, že je možno zavést NGS už po 3 hodinách po IVT, muskulární injekce neaplikovat 

60 min po IVT po té už je aplikace možná, bez invazivních výkonů – 24 h bez punkce arterie a 

zavedení CŽK 

Sestry se shodují, že se invaze snaží zavádět před IVT, intramuskulární aplikaci je zvykem také 

nahradit třeba aplikací venózní a vyčkat do prvních kontrolních odběrů, lékaři se této cestě podání 

snaží vyvarovat 
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Sestry uvádějí, že se nejčastěji setkávají s krvácivými komplikacemi jako je: 

 změna stavu vědomí (z důvodu krvácení do mozku), dvě sestry uvádí, že 

významnou roli může hrát i věk pacienta 

 krvácení z dutiny ústní (po extrakci zubu) 

 hematomy 

 krváceni z i.v. vstupů 

 krvácení z ran a oděrek 

 hematurie- sestry uvádějí, že nevědí, jestli je způsobena IVT nebo neklidem  

 jedna sestra uvádí, že viděla alergickou reakci 

Na otázku jaké monitorované parametry se nejdříve mění, pokud nastane komplikace sestry 

uváděly tyto údaje: 

 vědomí 

 tlak, srdeční frekvence- EKG křivka 

 saturace 

 zhoršení hybnosti 

 větší porucha řeči 

 výrazná hematurie 

Když nastane komplikace, sestry postupují následovně:  

 zjístí typ komplikace 

 pokud kape trombolýza, tak ji okamžitě ukončí 

 změří základní fyziologické funkce 

 zavolají lékaře 

 kontrolní odběry a CT mozku dle indikace 

Všechny sestry se shodují, že zavolají lékaře kdykoliv, když nastane komplikace bez ohledu na 

denní nebo noční hodinu. Jedna ze sester vysvětluje :,,okamžitě informujeme lékaře myslim, že na 

oddělení nemáme nikoho, komu bysme se bály zavolat“ další uvádí, že:,, ve většině případů jsou 

lékaři přítomni na tom oddělení“ a na tom se shoduje více sester. Další říká: ,,prostě vycházej 

vstříc…prostě musej přijít. Pouze jedna ze sester uvádí že:,,u některých lékařů to je složitější…ale 

stejnak mu zavolám…otázka je jestli příjde…“ 

Monitorace stavu vědomí, TK, pulsu kontinuálně/a 15 min neoficiálně, aby se zachytily změny 

stavu ( které se hned hlásí lékaři, který je zapíše do dekursu), ale do dokumentace se plošně 

zapisuje se jen po hodině. Je snaha o omezení zbytečných zápisů do dokumentace, ale sestry si 

předávají hodnoty, které nejsou v dokumentaci (pokles saturace /TK) doporučení zapisovat deficit, 

krvácení (hematomy) hned a deteilněji. Jedna sestra popisuje : ,,třeba napíšeme, že má nějakej 

hematom, ale nepíšeme v jakým rozsahu a pak když přijde někdo novej do služby, tak vlastně je tam 

napsaný, že má po těle hematomy, ale ne kolik..jak jsou velký…tak to nezapisujeme“další sestra 

říká :,, No, pak se přemýšlí, jestli pak ten pacient to měl nebo neměl, ten hematom“. Sestry se 

shodují, že se potom stav při trombolýze nelze zpětně dohledat. Ani jedna sestra není nakloněna 

vytvoření speciálního sledovacího protokolu pro trombolyzované pacienty, ale některé změny a 

hodnoty by zapisovat chtěly. 
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17. Diskuse 

Náš kombinovaný výzkum byl zaměřen na analýzu komplikací u pacientů s iCMP léčených 

intravenózním systémovým trombolytikem a specifika sesterské péče o trombolyzované pacienty.  

Také nás zajímaly faktory ovlivňující výsledek léčby. Sledovali jsme dvouleté období to je rozmezí 

od ledna roku 2014 do prosince roku 2015. Vzorek tvořilo tedy 71 pacientů, kteří byli léčeni IVT. 

Data pro kvantitativní šetření jsme získali retrospektivní analýzou dat z registru SITS, kde jsou 

shromažďována data o trombolyzovaných pacientech daného zdravotnického zařízení. Rozhovory 

se sestrami byly vybrány jako výzkumná metoda u kvalitativní sekce práce. Sledovali  jsme 

zkušenosti šesti sester informantek s tímto druhem terapie iCMP. 

Výzkumného šetření se celkově se účastnilo o 36 pacientů trombolyzovaných v roce 2014 

a 35 pacientů v roce  2015 to je celkem 71 (100%) trombolyzovaných za sledované období, z toho 

39 (55%) mužů a 32 (45%) žen. Průměrný věk trombolyzovaných mužů byl v roce 2014 62 let a u 

žen 71 let, což je o 9 let déle než u mužů. V roce 2015 byl průměrný věk 65 let u mužů a 73 let u 

žen. V tomto roce je to u žen o 8 let později než u mužů. V celkovém průměru se jednalo o 8,5 let 

rozdílu mezi ženami a muži léčených IVT. Jak už jsem v úvodu zmínila, Fixa (2015) uvádí, že 

CMP je onemocnění vyšších věkových skupin hlavně u osob na 65 let věku. Zvolský (2012) hovoří 

o celkovém, téměř shodném rozdílu CMP u hospitalizovanýh mužů a žen.U žen (544/100 000) a u 

mužů (548 / 100 000) avšak podotýká, že významné rozdíly byly shledány ve věkových kategoriích 

od 50 do 59 let (574/ 100 000 mužů a 279 / 100 000 žen) a ve věkové kategorii 60 až 69 let počet 

hospitalizovaných pro CMP až dvojnásobně stoupá u mužů (1 399/ 100 000 mužů a 715/100 000 

žen). Avšak nezaobírá se myšlenkou, kolika pacientům byla aplikována trombolýza. Ve studii 

Kadaňky (2013) byl průměrný věk mužů a žen léčených IVT 67 let. Ve složení 59 % mužů a 41 % 

žen. V naší studii jsme ještě rozdělili průměrný věk na obě pohlaví v jednotlivých letech sledování. 

Výsledky jsou témeř totožné se studií Kadaňky. 

 

 V diplomové práci jsme stanovili tři výzkumné dílčí cíle a ke každému cíli jsme položili 

výzkumnou otázku. V druhém a třetím cíli jsme stanovili i několik podotázek. První a třetí cíl jsme 

vyhodnotili na základě retrospektivního kvantitativního šetření a druhý cíl pomocí kvalitativního 

šetření metodou rozhovoru se sestrami JIP centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. 

V prvním stanoveném dílčím cíli jsme zjišťovali nejčastější komplikace aplikace 

systémové intravenózní trombolýzy za pomoci analýzy kvantitativních dat shromážděných v SITS 

databázi.  K tomuto cíli jsme si položili výzkumnou otázku č. 1: Jaké komplikace jsou v případě 

aplikace systémové intravenózní trombolýzy nejčastější? 

Z retrospektivního kvantitativního šetření vyplývá, že výskyt komplikací po aplikaci 

intravenózního trombolytika u pacientů s iCMP byl v roce 2014 zaznamenán mozkový edém u 2 

(12,5%) žen a 1 (5%) mužů, lokální mozkové krvácení u 2 (12,5%) žen a 1 (5%) mužů, vzdálené 

krvácení 0 (0%) žen i mužů. Alergická reakce jako komplikace IVT zaznamenána nebyla. V roce 

2015 nebyla zaznamenána žádná (0%) z komplikací (mozkový edém, krvácení, alergická reakce) 

po aplikaci IVT. Celkem byla zachycena komplikace u 4 (25%) žen a 2 (10%) mužů v roce 2014. 

 Z výzkumného šetření vyplývá, že ve sledovaném období jsou ženy náchylnější k výskytu 

komplikací po IVT. Jedná se ale o zkoumané období pouze 2 let a relativně malý vzorek pacientů, 

což může zkreslovat výsledky, pokud je komplikace málo častá nebo vzácná. Některé tyto 

komplikace nelze v dvouletém období zachytit, právě pro jejich nízký výskyt. Velmi zvláštní je, že 
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v roce 2015 nebyla zachycena vůbec žádná komplikace. Pohlaví i věk sledovaných pacientů byl 

obdobný 16 žen trombolyzovaných v roce 2014 a 16 žen v roce 2015 a 20 mužů trombolyzovaných 

v roce 2014 a 19 mužů v roce 2015. Toto zjištění je velmi zajímavé a pokládáme si otázku jestli je 

výskyt v tomto roce vážně nulový nebo zda nedošlo ke statistické chybě při zádávání hodnot do 

registru. 

Taktéž časová osa do podání IVT je totožná (STNT 148 min a DTNT 68min  v roce 2014 a v roce 

2015 se jednalo o STNT 145 min a DTNT 71 min.) To znamená, že pacienti obdrželi IVT o 3 

minuty dříve od začátku příznaků v roce 2015 než v roce 2014 avšak DTNT se v roce 2015 o 3 

minuty prodloužil V roce 2015, byl průměrný věk trombolyzovaných mužů ještě o 3 roky vyšší než 

v roce 2014 a u žen se jednalo průměrně o 2 roky vyšší věk trombolyzovaných v roce 2015 než 

v roce 2014. Z toho vyplývá, že vyšší věk by neměl mít vliv na výskyt komplikací, ale čas ano, 

protože v roce 2015 byl celkový čas STNT kratší a nevyskytly se žádné komplikace. Jen v roce 

2015 byl pomalejší DTNT o 3 minuty. Důležité je zamyslet se nad tím, co můžeme jako 

zdravotníci v nemocnici ovlivnit a to je práve čas DTNT.  

Herzig (2010) uvádí, že výrazný rozdíl v mortalitě byl prokázán u nitrolebního krvácení 

v souvislosti s věkem. U trombolyzovaných pacientů do 65 let věku se tento typ krvácení vyskytl 

ve 4 % a u sledovaných pacientů nad 65 let, stejně léčených, se procento výskytu tohoto typu 

krvácení pohybovalo na 11%. Důvod výskytu intrakraniálního krvácení u vyšších věkových 

kategorií však není zcela objasněn. Jak je z literatury známo, někteří autoři udávají, že může být 

souvislost se stavem mozkových cév a věkem. Výsledky studie ATLANTIS potvrzují, že u 

pacientů léčených placebem byl výskyt symptomatického intrakraniálního krvácení 6,9%. 

(LANSBERG, 2009) 

Hezig (2010) konstatuje, že přínos léčby IVT je vysoký ve všech věkových kategoriích a to na 

základě proběhlých velkých studií jako je studie NINDS, ECASS, ATLANTIS, SITS-MOST). 

Podle datové analýzy z registru SITS-MOST je shledána souvislost s horším klinickým stavem u 

vyšších věkových kategorií, ale ne přímo se symptomatickým mozkovým krvácením. 

(WAHLGREN, 2008) 

Engelter (2006) upozorňuje, že nebyl shledán rozdíl v rozvoji mozkového krvácení po aplikaci IVT 

u pacientů nad 80 let věku a mladšími, riziko krvácení není významější než přínos léčby 

trombolytikem.  

Herzig (2010) shrnuje, že ve studii ECASS 3 nezáleželo na době od rozvoje příznaků do aplikace 

IVT (STNT) ani na předchozí antiagregační léčbě v souvislosti se symptomatickým mozkovým 

krvácením. 

Hacke (2008) uvádí že: ve studii ECASS III, která hodnotila bezpečnost a účinnost trombolýzy v 

časovém okně 3- 4,5 hodiny, bylo prokázáno zlepšení funkčního stavu po 3 měsících od léčby 

oproti placebu (mRS 0–1 52,4 % vs 45,2 %). Intrakraniální krvácení se objevilo ve větším počtu u 

skupiny léčené trombolytikem: 27 % vs. placebo 17,6 % ale výrazně se však v obou skupinách 

nelišila úmrtnost po 3 měsících (7,7 % vs. 8,4 %).  

Kadaňka (2013) poukazuje na to, že  ve studii vytvořené retrospektivní analýzou dat z registru 

SITS ve FN Brno, byla jako komplikace IVT zaznamenána anafylaktoidní reakce formou 

orolinguálního edému u 3 z 290 sledovaných pacientů to je  1,03% z celkového počtu pacientů 

léčených IVT. Jedná se tedy o velmi vzácnou komplikaci IVT, která se v odborné literatuře udává 

mezi 1-5% výskytu a to hlavně u pacientů užívající ACE inhibitory (ACEi). Prevencí by měla být 
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pečlivá kontrola dutiny ústní. V naší kvantitativní analýze nebyla shledána žádná alergická 

komplikace ani vzdálené krvácení, ale jedna ze sester udává, že se na svém oddělení s tímto typem 

komplikace IVT setkala. Právě z těchto důvodů jsme volili kombinovaný výzkum. 

V druhém stanovéném dílčím cíli jsme zjišťovali, v čem je specifická sesterská péče o 

trombolyzované pacienty a zda jsou sestry schopné adekvátně reagovat na změny zdravotního 

stavu pacienta. K tomuto cíli jsme si stanovili 8 otevřených otázek do rozhovoru se sestrami. Čtyři 

otázky (2A- 2D) jsme zaměřili na zkušenosti sester s IVT a čtyři (2E-2H) na komplikace IVT. 

 Podle informací zjistěných od sester probíhá oše péče o přijíždějícího pacienta 

v iktovém protokolu následovně: 

 

 Ve dne sestra z ,,iktové“ JIP odchází na CP udělat bedside INR vyšetření- pokud je 

potřeba. CP zařídí odběry, vitální funkce, váha se zjišťuje odhadem, glykémie, druhou 

periferní kanylu, transport pacienta na CT a i následně pacienta odesílá na další vyšší 

pracoviště nebo na JIP daného zařízení. 

 V noci odbíhá sestra JIP na CT pracoviště, kde setkává se s lékařem neurologické JIP. Má 

s sebou vybavení pro aplikaci trombolýzy, má zjištěný TK, pulz, saturaci, teplotu, váha se 

zjišťuje odhadem, glykémie, zavádí si druhou zelenou kanylu- pokud není zavedena 

z terénu.  

Tyto získané informace by mohly vést k vytvoření oficiální pokynu pro denní a noční režim 

trombolyzovaných pacientů, protože dosud se jedná pouze o nepsané pravidlo a občas se stává, že 

lékaři i sestry, kteří pracují na zkrácené úvazky tuto realitu opomíjejí a ne vždy dodržují. Výhoda 

denního řežimu spočívá v tom, že se zkracuje DTNT, který jsme schopni ovlivnit. Pacient, který 

přijede do nemocnice ZZS je předán ihned na CP a okamžitě nastane sled intervencí sester a lékařů. 

Kratší je i přesun na CT vyšetření. CP umístěn v jedné budově nad CT, takže stačí sjet s pacientem 

jedno patro výtahem a vyšetření může okamžitě probíhat. Další výhodou je počet sester na CP. 

Pokud pacient nepřijede se zavedenou druhou periferní žilní kanylou, třeba pro časovou tíseň nebo 

pro nepřístupnou periferii, vždycky je na CP někdo další ze sester, kdo může pomoci. 

V rámci nočního režimu odbíhá sestra z  ,,iktové“ JIP na CT pracoviště. Problém nastává, pokud na 

JIP slouží pouze dvě sestry a jedna z nich musí odběhnout na CT pracoviště, kde stráví minimálně 

20 minut většinou i více a druhá zůstává na JIP sama. Jedná se o JIP, kde jsou 4 lůžka vyšší 

intenzivní péče a 4 lůžka nižší intenzivní péče. Pokud se toto oddělení naplní jedná se o 8 jipových 

pacientů a zůstává u nich pouze jedna sestra, která má však sloužícího lékaře na CT pracovišti 

v jiné budově na druhé straně nemocnice. Toto je vážné téma k diskuzi. Další problém nastává, 

pokud pacient dorazí z terénu pouze s jednou zajištěnou PŽK. Přes CP rovnou projede na CT a tam 

je veškeré další zajištění invazí na sestře z ,,iktové“ JIP. Jak sestry uvádějí není úplná priorita 

zavádět PMK, ale je to výhodou. Jedna sestra uvádí:,, pokud je potřeba, tak se zavede permanentní 

močový katetr. A to už není úplně nutný, kdyžtak se zavede potom, jak se to stíhá časově“ ale druhá 

sestra uvádí, že je nutné, aby byl do podání trombolýzy, protože pak se nesmí nic zavádět do 24 

hod, ale také dodává, že lze IVT podat i bez PMK. V nočním režimu to většinou probíhá tak, že 

sestra z JIPu stihne pouze zkontrolovat zavedenou kanylu a zavést druhou, pokud není zavedená. a 

naředí trombolýzu a podá bolus. Nic víc se v jedné sestře, při časové tísni, kdy lékař chce co 

nejdříve zahájit terapii, nezvládne. Sestra zahajuje podání bolusu trombolýzy dle ordinace lékaře. 

(jedna sestra uvedla, že přítomnost stojanu na lůžku určí, zda se bude kapat trombolýza hned nebo 

až na Jipu. To je zajímavá variabilita, ale stojan není nutností k aplikování infuze s trombolytikem. 

Jak je z rozhovorů patrné používá se kolečkový set, aby byla zachováno kontinuální a přesné 
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podání infuze a stačí infuzi vzít do ruky a nechat kapat během transportu na JIP. Přesné pokyny pro 

sestru vydány naším zdravotnickým zařízením neexistují. Jediné, co je pro sestry k dispozici jsou 

pokyny pro sestry vydané Mikulíkem (2003), které jsou ale ,,šité“ na míru pracovišti brněnské 

nemocnice. (příloha č. 5). Možná by bylo zajímavé a prospěšné, modifikovat tyto nezávazné 

pokyny k potřebám naší nemocnice. Dle manuálu péče  (příloha č. 6) je doporučeno odbornými 

společnostmi zahájit terapii do 60 minut (DTNT) a pokud je pacient indikován k rekanalizační 

terapii měl by se transport na vyšší pracovitě uskutečnit do 45 minut. DTNT jsme ověřili ve 

výzkumné otázce č. 3 C. To, zda transport na vyšší pracoviště probíhá do 45 min od převzetí by 

bylo zajímavé téma k dalšímu zkoumání. Celková organizace péče o pacienta k rekanalizační 

terapii, by se mohla na základě celoplošného proškolení záchranářů v této problematice výrazně 

zlepšit. Pokud by byl správně vyšetřený pacient s klinickými příznaky mrtvice, kterého posádka 

konzultovala se sloužícím lékařem, směřován rovnou na CT pracoviště, bez ,,mezizastávky“ na CP 

určitě by se výrazně ušetřil čas. Jak jedna sestra udává:,,dvakrát jsem to zažila a bylo to rychlý. A 

úplně nejlepší je, když tam ta záchranka počká a rovnou odjíždí na vyšší pracoviště “. Tato sestra si 

myslí, že by se čas DTNT mohl zkrátit až o 30 minut. Záchranná služba by nemusela čekat na 

lékařskou překladovou nebo ambulantní zprávu, kterou by lékař napsal a odfaxoval na dané vyšší 

pracoviště už v průběhu probíhajícího transportu pacienta. Toto by bylo zajímavé téma k dalšímu 

zamyšlení. Ze zkušenosti vím, že na některých málo pracovištích v naší republice už tento systém 

funguje. Otázkou zůstává, proč není tento systém zaveden plošně. 

 Edukace pacienta probíhá v tomto smyslu: 

Sestry jsou si vědomy, že pracují s pacienty s poruchou řeči nebo poruchou porozumění, 

v některých případech i kombinovanou formou poruchy. Sestry uvádějí, že edukují pacienta o tom 

co bude následovat, že bude napojen na monitorovací zařízení, kde budou sledovány fyziologické 

funkce, dále o nutnosti zavedení invazí. Také informují o tom, že mohou nastat komplikace a 

upozorní pacienta, že by je měl hlásit, pokud je toho schopen, pokud ne, že je pod přímým 

dohledem sester. Jedna sestra uvádí:,, ne vždy naše edukace má nějakej smysl, ale člověk nikdy 

neví, do jaký míry nám ti pacienti rozumněj‘‘, další sestra uvádí :,,pro nás je to běžná rutina, tak že 

to na ně člověk vysype, ale oni vůbec netuší, co jim říkáme“. Sestry naprosto přesně a reálně vidí 

limity edukace pacientů s mrtvicí.  

Ve většině případů nastane toto onemocnění náhle a rychlý sled nezbytných intervencí způsobí, že 

pacient bývá často neklidný a zmatený. Často záleží i na celkovém stavu vědomí. Další sestra 

uvádí, že: ,,pokud pacienta nemůžeme edukovat, tak se to bohužel nedělá“.Myslíme si, ale že to 

sestry stejně dělají, možná si to ani neuvědomují, že pacienta edukují, ale ze své praxe vím, že i 

když je to pacient s těžkou poruchou vědomí nebo i v bezvědomí, sestry s nimi mluví, jako 

s pacienty při vědomí, s tím, že nečekají odpověď. Určitě ho informují, když s ním budou 

manipulovat například u hygieny nebo když aplikují nějaký lék a budou zavádět nějakou invazi. 

Myslím, že to sestry mají tak zautomatizované, že ani nevnímají, že pacienta edukují.  

U pacientů s iCMP je vhodné:        

   

 komunikovat s pacientem klidně a opakovaně srozumitelně vysvětlovat postupy 

 pokud pacient rozumí, ale nemůže se vyjádřit, nespěchat na odpověď 

 přistupovat k pacientovi ze strany, ze které nás bude vnímat (pokud má neglect syndrom) 

 edukaci přizpůsobit celkovému stavu 

 pokud pacient spolupracuje informovat ho, že by měl nahlásit komplikace 

 informovat pacienta, že je pod neustálým dozorem a že nemusí mít obavy 
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 Sestry uvádějí, že v rámci aplikace IVT je důležité znát tyto parametry : 

Před IVT:  

 INR  

 TK  

 SpO2 

 GCS 

 NIHSS 

 anamnézu 

 váhu pacienta odhadem 

 teplota 

 glykémie- jedna sestra uvádí:,, spíš by to byla hypoglykémie než nějaká CMP“ další říká : 

je to právě pak často zaměnitelný s cévní mozkovou mrtvicí, ten stav, na první pohled bez 

cétéčka“ Hypoglykémie se totiž může jednoduše zaměnit a probíhat pod klinickým 

obrazem CMP například poruchou řeči, pohybovým deficitem a dalšími příznaky. 

Sestry se shodují, že se na ostatní laboratorní výsledky krve nečeká před aplikací IVT, což je i 

doporučeno odbornými neurologickými společnostmi. 

V průběhu IVT: 

 TK á 15min. (zapisuje se po hodině, přičemž  sestry okamžitě reagují na změnu) 2h,  

potom 30min až 1h, 

 další FF kontinuálně,  

 reálná váha pacienta na JIP lůžku, 

 vědomí kontinuálně zapisují po hodině,  

 NIHSS- jedna sestra uvadí, že sestry sledují tíži deficitu s lékařem a udává:,, ta sestra je s 

tím pacientem víc jak ten lékař“.  

  krvácivé projevy 

  oxygenoterapii při poklesu saturace pod 90% (doporučení neurologických společností je 

při SpO2 pod 95%) 

 

Po IVT-  

 krvácivé projevy 

 fyziologické funkce (TK, P, SpO2) 

 vědomí 

 NIHSS po 2 hodinách, po 24 h, po 7 dnech nebo při propuštění 

 zajišťují se odběry po 6h a po 24h podle doporučení odborných neurologických společností  

 CT vyšetření, které probíhá probíhá nejčastěji po 24 hodinách po IVT 

 

Informace od sester nám poskytují shrnutí toho, jak se aktilýza podává a jaká jsou pravidla pro 

zajištění invazí v rámci IVT. Před aplikací dva žilní vstupy- jedna sestra konstatuje :,,jsme rádi i za 

modrou, ale nejlepší je zelená, spíš většinou rentgenologové chtějí zelenou, protože provádějí 

angio… tak aby měli dostatečnej průměr“ Sestry se shodují, že čím silnější průměr kanyly tím 

lepší, ale vlastní aplikaci IVT to nijak nelimituje; zásadní význam to má pro rentgenologické 

pracoviště. Sestry neuvádějí, že by se u všech pacientů s diagnózou CMP měl provádět GUSS test 
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při přijetí a po 24h a u změny stavu pacienta po IVT (příloha č.6), avšak uvádějí tento fakt u 

pravidel po IVT níže.  

 Specifika podání Actilýzy definují sestry takto:      

  

 Actilýza se ředí do 250 FR podle váhy pacienta 

 nepřekročit 90 mg celkové dávky 

 10% celkové dávky jako bolus, zbytek podání na 60 min přes infuzní pumpu nebo 

kolečkový set pokud bude v plánu transport 

 aplikace možná do 4,5h od vzniku příznaků 

  trombolytikum musí kapat do žilního vstupu samostatně 

Sestry mají perfektní povědomí o technice aplikace IVT. Vše je v souladu s doporučeními 

odborných neurologických společností i s pokyny příbalové informace léčiva (příloha č.3).  

Mikulík (2003) shrnuje pokyny pro sestry u trombolyzovaných pacientů (příloha č.5). 

Pravidlo po IVT  

 hodinu po léčbě se nezavádí žilní vstup ani PMK 

 24 hodin nezavádět NGS- vetšinou až po kontrolním CT a celkovém stavu pacienta a na 

základě GUSS testu (příloha č.7),  

  muskulární injekce neaplikovat 60 min po IVT po té už je aplikace možná 

  bez veškerých invazivních výkonů po dobu 24 hodin (včetně punkce arterie a CŽK) 

Sestry se shodují, že se invaze snaží zavádět před IVT. Jedna ze sester nepřesně uvádí, že je 

možno zavést NGS už po 3 hodinách po IVT, což by mohlo způsobit krvácivou komplikaci a i  

na základě doporučení odborných společností, by se mělo čekat 24 hodin po IVT. (Mikulík, 

2003). Zavedení NGS není rozhodně prioritní záležitostí po léčbě trombolýzou. 

Intramuskulární aplikaci léků je zvykem také nahradit třeba aplikací venózní a vyčkat do 

prvních kontrolních odběrů. Lékaři se této cestě podání snaží vyvarovat. Jedná se o nepsané 

pravidlo a spíše zvyk oddělení v rámci prevence komplikací. 

 

 Sestry uvádějí, že se nejčastěji setkávají s krvácivými komplikacemi jako je: 

   

 změna stavu vědomí (z důvodu krvácení do mozku), 

 krvácení z dutiny ústní (po extrakci zubu) 

 hematomy 

 krvácení z i.v. vstupů 

 krvácení z ran a oděrek 

 hematurie  

 jedna sestra uvádí, že viděla alergickou reakci 

 

Komplikace, se kterými se sestry nejčastěji setkávají je změna stavu vědomí. I přes aplikaci 

trombolytika může docházet k rozvoji ischemie a progresi vědomí. Jak více autorů různých studií 

zaměřených na IVT popisují, může se léčba zkomplikovat intrakraniálním krvácením. Dvě ze 

sester udávají, že významnou roli může hrát i věk pacienta. V naší studii se to ale nepotvrdilo, že 

by vyšší věk měl vliv na výskyt komplikací viz dílčí cíl 1. 

Kadaňka (2013) uvádí, že by se měla kontrolovat dutina ústní jako prevence časného odhalení 

alergické reakce. My si myslíme, že by bylo vhodné kontrolovat dutinu ústní i z hlediska 

krvácivých projevů. 
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Všeobecně sestry sledují kvácivé komplikace, ať už výskyt hematomů, krvácení z invazivních 

vstupů, ran a oděrek. Velkým problémem u pacientů s CMP je močový katétr. Opakovaně se 

pacienti upozorňují na nutnost měření příjmu a výdeje z hlediska dostatečné hydratace organismu. 

Ale z vlastních zkušeností vím, že močový katetr netolerují a opakovaně se snaží katetru zbavit. 

Dalším problémem stranový deficit pacienta v lůžku. Může docházet k manipulaci s močovým 

katetrem vlivem nekoordinovaného pohybu pacienta a tím i k rozvoji krvácivých komplikací. 

Nemusí to být v souvislosti s aplikací trombolytika, jak sestry uvádějí, ale spíše mechanickým 

poškozením. Částečně může tento problém zmírnit opakovaná a trpělivá edukace pacientů (o 

funkci katétru, o nutnosti měření příjmu a výdeje a dalších) a kontinuální dohled sestrou. Jedna 

sestra uvádí, že viděla alergickou reakci. Toto jak se zdá, je velmi vzácná komplikace a jak uvádí 

Kadaňka (2013), vyskutuje se pouze v 1-5% všech případů trombolyzovaných pacientů. 

 

 Jako nejdříve měnící se parametry pokud nastane komplikace, uvedly sestry tyto 

údaje : 

 

 vědomí 

 tlak, srdeční frekvence- EKG křivka 

 saturace 

 zhoršení hybnosti 

 větší porucha řeči 

 výrazná hematurie 

Každá sestra uváděla parametry v jiném pořadí, ale shodují se, že: se nejčastěji mění vědomí, 

pokud nastane komplikace. Shodly se na tom 4 sestry z 5. Zbylá jedna sestra uvádí, že se první 

mění tlak. Dále  sestry uvádějí, že se mění tlak a srdeční frekvence. Může docházet k poklesu 

saturace vlivem poruchy dýchání. Zhoršení pohybových a řečových funkcí není také výjimkou 

v tom, když nastane nějaká komplikace. Hematurii jsme zmínili výše a došli jsme k závěru, že 

nemusí být přímá souvislost a aplikací IVT a hematurií, ale významný vliv může mít i neklid a 

špatná koordinace pohybů pacientů s parézou i plegií. 

 Když nastane komplikace, sestry postupují následovně:  

 

 zjístí typ komplikace 

 pokud kape trombolýza, tak ji okamžitě ukončí 

 změří základní fyziologické funkce 

 zavolají lékaře 

 zajistí kontrolní odběry a CT mozku dle indikace lékaře    

  

Z vlastní zkušenosti vím, že sestry navíc samostatně určitě podají kyslík při desaturaci a zvednou 

horní polovinu těla. Při výrazné progresi vědomí a poruchy dýchání pacienta položí do roviny, 

eventuálně odsají dýchací cesty pomocí odávacího zařízení. Připraví si resuscitační vozík a další 

pomůcky k zajištění dýchacích cest včetně léků. Zavedou airway a prodýchají přes ambuvak 

s rezervoárem, pokud je to nutné. Dále zkontrolují zornice, nastaví častější měření tlaku a sledují 

EKG křivku. Potom postupují podle pokynů lékaře. Většinou připraví pacienta na transport včetně 

monitoru, kyslíku a  batohu na cestu na CT. Pokud je nutnost řízené ventilace pacienta, konzultuje 

se ARO a za jejich doprovodu je pacient transportován na CT vyšetření. U nezávažného krvácení 

z oděrek si sestra pripraví pomůcky k ošetření, informují lékaře a zapíší do dokumentace. Pokud se 

jedná o hematurii provedou výplach PMK a opět informují lékaře. Dle indikace lékaře si sestra 
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připraví žádanky a provede odběry. Na základě rozhodnutí lékaře zavolá na transfuzní oddělení o 

plasmu. 

Všechny sestry se shodují, že s lékaři při řešení komplikací je efektivní bez ohledu na denní nebo 

noční hodinu. Jedna ze sester vysvětluje :,,okamžitě informujeme lékaře myslim, že na oddělení 

nemáme nikoho, komu bysme se bály zavolat“ další uvádí, že:,, ve většině případů jsou lékaři 

přítomni na tom oddělení“ a na tom se shoduje více sester. Další říká: ,,prostě vycházej 

vstříc…prostě musej přijít. Pouze jedna ze sester uvádí že:,,u některých lékařů to je složitější…ale 

stejnak mu zavolám…otázka je jestli příjde…“ Většinou lékař sepisuje příjmovou dokumentaci 

nebo zařizuje překlad pacienta na vyšší pracoviště, ale je přítomen na oddělení. Pokud by nastala 

komplikace v průběhu IVT je prakticky u toho. Když nastane komplikace v ,,denním“ režimu na 

CT nebo na CP hlídají tyto komplikace sestry z CP a sestra z JIP se prakticky neúčastní sledování 

pacienta, donáší pouze přístroj na INR, se kterým provede krevní test. Myslíme si, že toto je oblast 

dalšího zkoumání, jestli sestry z CP, které nemají takovou zkoušenost z touto specifickou léčbou 

pacientů dokáží rozeznat komplikace IVT a adekvátně na ně reagovat. Možná by mělo svůj 

význam, vytvořit seminář  či pokyn na toto téma i pro sestry z CP. 

 Jako neoficiální sledování sestry udávají  monitoraci: 

 

 stavu vědomí kontinuálně 

 TK po 15 minutách 

 pulsu kontinuálně 

 sledování deficitu kontinuálně- doporučení zapisovat deficit,  

 krvácení (hematomy) hned a detailněji.  

Jedna sestra popisuje : ,,třeba napíšeme, že má nějakej hematom, ale nepíšeme v jakým 

rozsahu a pak když přijde někdo novej do služby, tak vlastně je tam napsaný, že má po těle 

hematomy, ale ne kolik..jak jsou velký…tak to nezapisujeme“další sestra říká :,, No, pak se 

přemýšlí, jestli pak ten pacient to měl nebo neměl, ten hematom“.  

    

Sestry se shodují, že se pokud není stav při trombolýze popsaný v dokumentaci pečlivě 

nelze hodnoty a výkyvy zpětně dohledat. Pokud tyto změny nastanou hlásí je lékaři, který 

je zapisuje do dekursu. Je snaha o omezení zbytečných zápisů do dokumentace. Přes to si 

však sestry si předávají hodnoty, které nejsou v dokumentaci (pokles saturace /TK a 

dalších výkyvů v souvislosti s léčbou IVT). Do dokumentace se však zapisují plošně po 

hodině, jako u všech JIP pacientů a nepřihlíží se k tomu, že je pacient trombolyzovaný. My 

si myslíme, že je to škoda, protože to sestry dělají ale ,,nikde to není vidět“. Domníváme 

se, že když kape trombolýza pouze po dobu jedné hodiny nebylo by špatné uvádět do 

dokumentace hodnoty tlaku po 15 minutách…jednalo by se pouze o 3 zápisy hodnoty tlaku 

(eventuálně saturace a pulzu) navíc oproti běžné dokumentaci. V prvních ,,rizikových“ 

hodinách po trombolýze je jedna hodina příliž dlouhá doba. Monitorace tlaku po 15 

minutách vychází z doporučení pro sestry vydané Mikulíkem (2003) (příloha č.5). Mikulík 

doporučuje měření tlaku po první hodině po IVT po 30 minutách. Z vlastní zkušenosti vím, 

že toto doporučení je možné pouze u pacientů s významnými poruchami vědomí a u 

pacientů, kteří jsou lucidní a  pochopí význam měření. Ve většině případů pacienti měření 

tlaku tolerují maximálně po hodině a ještě s obtížemi. Ani opakovaná edukace není 

přínosem. Žádná ze sester není nakloněna vytvoření speciálního sledovacího protokolu pro 

trombolyzované pacienty, ale některé změny a hodnoty by zapisovat chtěly. Popis velikosti 

všech hematomů je další věc, jejíž dokumentování by bylo vhodné zvážit. 
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Ve třetím dílčím cíli jsme zmapovali faktory ovlivňující celkový výsledek léčby systémovým 

intravenózním trombolytikem u iCMP. 

K tomuto cíli jsme si stanovili 5 výzkumných otázek: 

 3A) Jaké věkové kategorie pacientů v závislosti na pohlaví, jsou nejčastěji léčeni pomocí 

IVT? 

Výsledky šetření shrnují, že se celkově nejčastěji se trombolyzuje věková skupina v kategorii 41-65 

let a to 27 (38%) pacientů, dále je to věková kategorie 66-79 let 24 (34%), pacientů v kategorii nad 

80 let bylo trombolyzováno 16 (23%) a v kategorii 18-40 let byli pomocí IVT léčeni 4(6%) 

pacienti. Nejčetnější skupinu z hlediska pohlaví tvořili muži v kategorii 41-65 let v této kategorii 

bylo trombolyzováno 18 (46%) mužů. U žen byla nějčetnější kategorie nad 80let, kdy se 

trombolyzovalo 12 (38%) žen. Jak uvádí Kalvach (2010) všeobecný výskyt cévních onemocnění 

mozku lehce převažuje u mužů než u žen. To se potvrdilo i v našem šetření. Kalvach konstatuje, že 

poměr je závislý na věku a většinový výskyt u mužů v nižších věkových skupinách, se vyrovnává 

s vyšším věkem. Tento autor se však nesoustředí na výskyt pacientů trombolyzovaných, ale na 

CMP všeobecně.  Také Ambler (2011) uvádí, že jsou více ohroženi muži, ale po klimakteriu u žen 

riziko stoupá. Do této doby se u žen uplatňuje ochranný hormonální vliv estrogenů. 

 3B) Jaké rizikové faktory jsou u trombolyzovaných pacientů nejčastěji přítomné a jaký je 

jejich výskyt v zavislosti na pohlaví?  

Na základě výsledků ze šetření můžeme konstatovat, že u žen je nejčastěji za sledované období 

zaznamenaný rizikový faktor hypertenze, projevující se u 15 (47%) sledovaných, dále diabetes 8 

(25%), onemocnění cév 8 (25%), hyperlipidémie 7 (22%), CMP v minulosti 4 (13%), srdeční 

selhání 3 (9%), kouření 3 (9%), TIA v minulosti 2 (6%), FiS a flutter síní 1 (3%) 1 (3%) 

poruchovou ledvinné funkce, 0 (0%) antikoncepce, 0 (0%) alkohol, 0 (0%) poruchy srážlivosti 

krve, 0 (0%) poruchy funkce jater. U mužského pohlaví je nejčastěji za sledované období 

zaznamenaný rizikový faktor hypertenze, projevující se u 27 (69%) respondentů, dále 

hyperlipidemie 16 (41%), diabetes 13 (33%), onemocnění cév 13 (33%), kouření 7 (18%), CMP 

v minulosti 5 (13%), srdeční selhání 5 (13%), alkohol 4 (10%), FiS a flutter síní 2 (5%), porucha 

ledvinné funkce 2 (5%), TIA v minulosti 1 (3%), poruchy srážlivosti krve, 1 (3%) poruchy funkce 

jater 1 (3%). 

Jak z celkových výsledků vyplývá, hlavním rizikovým faktorem u žen i mužů za sledované období 

je hypertenze vyskytující se celkem u 42 (59%) pacientů. Hyperlipidemie byla zaznamenána u 23 

(32%) respondentů, 21 (30%) mělo diagnostikován diabetes mellitus, 21 (30%) onemocnění cév, 

10 (14%) pacientů kouřilo, cévní mozková příhoda v minulosti byla určena u 9 (13%) sledovaných, 

8 (11%) respondentů prodělalo v minulosti srdeční selhání, fibrilace a flutter síní byly přítomny u 3 

(4%) sledovaných, 3 (4%) prodělalo TIA v minulosti, 3 (4%) poruchou ledvinné funkce, 1 (1%) 

pacientů trpělo poruchou srážení krve, 1 (1%) poruchou funkce jater, 0 (0%) ze sledovaných 

užívali hormonální antikoncepci 

U žen je druhým nejčetnějším rizikovým faktorem diabetes vyskytující se u 8 (25%) a 

hyperlipidemie u mužů vyskytující se u 16 (41%) trombolyzovaných. Můžeme si položit otázku, 

proč se právě u mužů vyskytuje hyperlipidemie na druhém místě a v takto vysokém zastoupení 16 
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(41%). V tomto případě hraje pravděpodobně životospráva a stravovací návyky svojí roli. U žen se 

vyskytuje hyperlipidemie až na čtvrtém místě a to u 7 (22%) ale za to na druhé příčce diabetes a na 

třetí pozici onemocnění cév vyskytující  se u obou pohlaví u 8 (25%) pacientů, patří také mezi 

rizikové faktory s vysokou četností. V souvislosti s životosprávou je zajímavé, že u 7 (18%) mužů, 

byl zaznamenán celkem hojně zastoupený rizikový faktor kouření, ale u žen se jednalo o 3 (9%).  

Důležité je si uvědomit, že z našeho šetření vyplývá, že průměrně na jednu sledovanou osobu 

vychází více rizikových fakorů přítomných při trombolýze. Jak několik autorů uvádí, jedná se 

většinou o faktory ovlivnitelné, proto by asi bylo vhodné si tento fakt uvědomit. V tomto případě 

by bylo vhodné veřejnost informovat o rizicích v souvislosti s CMP v primární péči cestou 

obvodních lékařů a sester.   

 3C) V jakém časovém úseku od vzniku iCMP jsou pacienti nejčastěji léčeni pomocí IVT? 

V roce 2014 byl průměrný čas od vzniku příznaků CMP do aplikace léčby (STNT) je 148 minut 

(2,5 hodiny). Průměrný čas od převzetí pacienta v nemocničním zařízení do aplikace léčby (DTNT) 

je 68 minut (1,1hodiny). V časovém pásmu ( DTNT) 41-60 minut byla léčena většina pacientů 10 

(28%), v úseku 21-40 minut bylo léčeno 7 (19%) pacientů, v rozmezí 61-90 minut bylo léčeno 6 

(17%) pacientů, pásmu 91-120 sminut se jednalo také o 6 (17%) pacientů. Léčba nad 121 minut od 

převzetí pacienta byla aplikována u 4 (11%) pacientů. V rozmezí 0-20 minut byli léčeni pouze 3 

(8%) pacienti. 

V roce 2015 byl průměrný čas od vzniku příznaků CMP do aplikace léčby (STNT) je 145 minut 

(2,4 hodiny). Průměrný čas od převzetí pacienta v nemocničním zařízení do aplikace léčby (DTNT) 

je 71 minut (1,2 hodiny). V časovém pásmu (DTNT) 41-60 minut bylo léčeno 10 (29%) pacientů, v 

rozmezí 61-90 minut bylo léčeno 10 (29%) pacientů, v rozmezí 91-120 minut se jednalo o 5 (14%) 

pacientů, v úseku 21-40 minut byli léčeni 4 (11%) pacientů, 0-20minut byli léčeni 3 (9%) pacientů. 

Léčba nad 121 minut od převzetí pacienta byla aplikována u 3 (9%) pacientů. Jak LEE (2010) 

konstatuje, po 270 minutách od vzniku příznaků, nebyl pozorován žádný přínos léčby a zvyšovalo 

se riziko komplikací. 

Čas STNT závisí na dostatečném povědomí laické veřejnosti o možných projevech mozkové 

mrtvice a na včasné diagnostice a vhodném směřování pacienta. Osvěta veřejnosti je v tomto 

ohledu velmi významná. Pokud je mozková mrtvice včas rozeznána, nemusí docházet k fatálním 

důsledkům tohoto onemocnění a pacient má vysokou šanci obdržet adekvátní (ale časově 

omezenou) terapii.           

Role českých sester (např. primární péče) v prevenci a časné léčbě je zatím minimální, ale kdyby 

tyto sestry informovaly každého  pacienta s vysokým krevním tlakem o varovných a jasných 

příznacích mrtvice, a poučily je, že mají okamžitě  volat 155, tak by to mohlo ovlivnit STNT. Pro 

sestry by to určitě problém ani překážku netvořilo, otázkou zůstává způsob jejich plošného 

zaškolení. Je ale možné se inspirovat v zahraničí např. v Estonsku praktičtí lékaři zaměstnávájí 

sestry, které řeší jenom prevenci například kardiovaskulárních příčin a vyhledávají pacienty v 

riziku (Di Cara, 2018).  

Podle různých doporučení celosvětových neurologických společností je v posledních letech kladen 

důraz na správný management v případě mozkové mrtvice. Ve většině nemocničních zařízeních je 

snaha o dodržení DTNT do 60 minut. To je totiž čas, který jsme schopni jako profesionálové 

v nemocničním zařízení ovlivnit. To jak dlouhý bude DTNT je plně závislé na naší týmové 

spolupráci a koordinaci. Sestry znají praktické aspekty postupu péče o pacienta s IVT a v našem 

kvalitativním výzkumu navrhly možnosti úspory času. 
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FONAROW (2014) říká, že by čas DTNT neměl přesáhnout 60 minut, ale podle studií je jen 30% 

pacientů v Americe do této doby léčena. Dle výsledků analýzy bylo snížení DTNT pod 60 min 

spojeno s kratší hospitalizací a menším výskytem intrakraniálního krvácení, ale také se zvýšeným 

procentem pacientů propuštěných do domácího ošetřování. Z našich dat z roku 2014 vyplývá, že 20 

(55%) pacientů bylo léčeno do 60 minut od vstupu do nemocnice a v roce 2015 se jednalo o 17 

(49%) pacientů. Náš výzkum probíhál v roce 2014-2015 a od té doby se čas DTNT výrazně snížil. 

Za rok 2016 se jedná o 33 (61%) trombolyzovaných do 60 minut od příjezdu do nemocnice. V roce 

2017 hovoříme o 52 (80%) a v roce 2018 je to prozatím (v polovině roku) 22 pacientů (81%). 

Přispělo k tomu i přestěhování centrálního příjmu blíže k CT pracovišti. 

 3D) Jaká je tíže deficitu při přijetí pacienta, po léčbě a s časovým odstupem a kam se 

pacient propouští? 

Průměrná tíže deficitu (NIHSS) při přijetí je stejná pro rok 2014 i 2015 a to 10. Saver (2013) 

hodnotí svou studii, kde je uvedeno průměrné skóre při přijetí 11, což se téměř shoduje i s výsledky 

naší studie. Po 2 hodinách od léčby se průměrné skóre našich pacientů snížilo v roce 2014 na 5 a 

v roce 2015 na 4. Průměrné skóre po 24 hodinách bylo v roce 2014 i 2015 4. Zprůměrované skóre 

v roce 2014 a 2015 po 7 dnech nebo při propuštění bylo 6 v obou letech. V rámci přehledu o tom, 

kam se pacient propouští, jsme zjistili, že celkem 24 (34%) pacientů bylo přeloženo na standardní 

oddělení,do domácího ošetřování propuštěno 19 (27%) pacientů, 16 (23%) pacientů bylo přeloženo 

na neurologickou JIP vyššího pracoviště, 6 (8%) pacientů bylo přeloženo na JIP, 4 (6%) pacienti 

zemřeli, 1 (1%) pacient byl přeložen na specializované oddělení a 1 (1%) na LDN nebo 

rehabilitační oddělení.  

 3E) Kolik pacientů s iCMP  závislosti na pohlaví je po 3 měsících od léčby IVT je 

schopno být v domácím prostředí? 

Dle výsledků analýzy je v domácím prostředí po 3 měsících od léčby z celkového počtu 71 

trombolyzovaných pacientůza sledované období 2014-2015 16 (50%) žen a 21 (54%) mužů. 

Celkově se jedná o 37 (52%) všech pacientů léčených intravenózním trombolytikem ve 

sledovaném období. Fonarow (2014) upozorňuje, že pokud je pacient léčen do 60 minut od vstupu 

do nemocnice, jeho propuštění do domácího ošetřování je mnohem častější 42.7% vs 37,6%,´. 

Neuvádí však, v jakém časovém horizontu. Obdobně také Saver (2013) udává, že 38.6% pacientů 

po IVT je propuštěno domů. Opět i v této oblasti má čas a rychlost zahájení terapie výrazný vliv na 

celkový výsledek a šanci pacientů na návrat do domácích podmínek.  
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18. Závěr 

V naší diplomové práci jsme stanovili hlavní cíl práce: Analyzovat komplikace u pacientů s iCMP 

léčených intravenózním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na JIP v péči o tuto 

skupinu pacientů. Dalším cílem práce bylo zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby 

trombolýzou u pacientů s iCMP a identifikovat problematiku rozpoznání změn zdravotního stavu 

po aplikaci trombolýzy z pohledu sester. 

Z celkového počtu 71 sledovaných pacientů léčených trombolýzou v dvoletém období, byl 

průměrný věk o 8,5 let vyšší u mužů než u žen. Z výzkumného šetření ale vyplývá, že ve 

sledovaném období jsou ženy náchylnější k výskytu komplikací po IVT. Jelikož se jedná o 

zkoumané období pouze 2 let a relativně malý vzorek pacientů, což může zkreslovat výsledky, 

pokud je komplikace málo častá nebo vzácná. Výsledky naznačují, že vyšší věk by neměl mít vliv 

na výskyt komplikací, ale čas ano. V našem šetření jsme nedělali induktivní statistiku, takže 

nemůžete říci, jestli tyto výsledky jsou statisticky významné, to jistě představuje určitý limit této 

práce; tímto směrem je možné zaměřit další výzkum. 

Nejčastěji trombolyzovaná skupina pacientů je v kategorii 41-65 let. Jak z výsledků 

vyplývá, hlavním rizikovým faktorem u žen i mužů je hypertenze vyskytující se celkem u 42 (59%) 

pacientů. Nejčastěji 10 (28%) pacientů v roce 2014 a 10 (29%) pacientů v roce 2015 je léčeno 

v úseku 41- 60 minut od převzetí v nemocničním zařízení (DTNT). Průměrná tíže deficitu (NIHSS) 

je 10. Po 2 hodinách od léčby se průměrné skóre našich pacientů snížilo v roce 2014 na 5 a v roce 

2015 na 4. Průměrné skóre po 24 hodinách bylo v roce 2014 i 2015 4. Po 7 dnech nebo při 

propuštění bylo skóre v 6 v obou letech. Nejvíce přeložených pacientů 24 (34%), bylo na 

standardní oddělení. Po 3 měsících od léčby  IVT bylo 16 (50%) žen a 21 (54%) mužů v domácím 

ošetřování. Celkem se jedná o 37 (52%) všech trombolyzovaných pacientů. Kvalitativní část 

informuje o roli sester při tomto typu péče. Sestry monitorují důležité parametry před, v průběhu a 

po IVT, edukují pacienty a jsou si vědomy specifik edukace těchto pacientů. Definování 

nejzásadnějších okruhů edukace pacienta sestrou, v akutním stavu při trombolýze, je zásadní téma 

k dalšímu výzkumu. Specifika podání trombolýzy znají sestry naprosto přesně. S nejčastější 

komplikací, se kterou se setkávají v rámci aplikace IVT je porucha vědomí. Spolupráce s lékaři je 

efektivní. Péče o přijíždějící pacienty probíhá ve dvou neoficiálních režimech, denním a nočním. 

Během nočního režimu bylo zjištěno, že pokud nemá pacient zajištěný druhý periferní vstup 

z terénu, komplikuje to aplikaci IVT. Noční režim jako takový, není vhodně nastaven, z hlediska 

počtu sester sloužících na neurologické JIP. Pokud jedna ze dvou sester opouští oddělení  JIP 

v rámci péče o nového pacienta přijíždějícího v režimu iktového protokolu, druhá zůstává na JIP 

sama s tím, že pokud by nastala nějaká komplikace u stávajících pacientů, je lékař a druhá sestra 

v jiné budově. 

Z práce vyplývá, je nutné zlepšit management péče od zjištění prvních příznaků 

indentifikovaných laickou veřejností, přes správnou triáž na místě zásahu záchrannou službou až 

po správnou organizaci v nemocničním zařízení. My, jako zdravotnický tým centra vysoce 

specializované péče o pacienta s iktem, jsme schopni významně ovlivnit čas DTNT a proto by měl 

náš zájem směřovat do této oblasti. Výsledky šetření poukazují na to, že se nám to daří a každý rok 

zkracujeme tento čas o cenné minuty. V loňském roce (2017) se 80% našich pacientů léčilo 

trombolytikem do 60 minut od převzetí v porovnání se zkoumaným rokem 2015, kdy se takto léčilo 

jen 49% pacientů. Informace z šetření by mohly být podkladem pro vytvoření sesterského postupu 

u trombolyzovaných pacientů a pro vytvoření oficiálního pokynu pro denní a noční režim pacientů 

v našem zařízení. Data také zveřejníme na odborném neurologickém semináři. Vhodný by byl také 
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pohovor s vedením zdravotnické zachranné služby ohledně triáže pacientů a směřování pacientů 

s jasnými příznaky CMP po konzultaci s našimi lékaři přímo na CT pracoviště. Informovanost 

laické veřejnosti o příznacích CMP je také nedílnou součástí této problematiky. Všichni bychom si 

měli být vědomi toho, že tato specifická terapie má omezené časové možnosti a s každou 

,,ušetřenou“ minutou zvyšujeme šanci pacientů na návrat do domácích podmínek i běžného života. 
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Seznam zkratek 

AB- arterie basilaris 

ACE- arteria cerebri externa 

ACEi-angiotenzin konvertující enzym 

ACI- arteria cerebri interna 

ACM- arteria cerebri media 

ACP- arteria cerebri posteriori 

AIM- akutní infarkt myokardu 

aPTT-activated partial thromboplastin time 

(aktivovaný částečný tromboplastinový čas) 

atd.- a tak dále 

ATP- adenosintrifosfát 

AVM- ateriovenozní malformace 

CEA- karotická endarterektomie 

CMP- cévní mozková příhoda 

CNS- centrální nervová soustava 

CP- centrální příjem 

CT- počítačová tomografie 

CŽK/CVP- centrální žilní tlak 

ČR- Česká republika 

DNA- Deoxyribonukleová kyselina 

DSA-digitální subtrakční angiografie 

DTNT- door to needle time (čas od přijetí 

pacienta do nemocničního zařízení do 

aplikace Actilýzy) 

ECASS- European Cooperative Acute Stroke 

Study (studie) 

ECHO- echokardiografie 

EKG- elektrokardiograf 

ET- endovakulární terapie 

EVT- endovaskulární terapie 

FF- fyziologické funkce 

GIT- gastrointestinální trakt 

GUSS- Gugging swalloving green 

HDL- lipoprotein s vysokou hustotou 

IAT- intraarteriální trombolýza 

iCMP- ischemická cévní mozová příhoda 

INR- international normalized ratio, 

mezinárodní normalizovaný poměr 

(srážlivost krve) 

IU- mezinárodní jednotka 

IVT- intravenózní trombolýza 

kg- kilogram 

KPR- kardio-pulmonální resuscitace 

l- litr 

LDL- liporotejn s nízkou hustototu 

LMWH- nízkomolekulární heparin 

mg- miligram 

MRA- Magnetic Resonance Angiography 

MRI- Magnetic Resonance Imaging 

mRS- Rankinova škála funkčního stavu 

MT- mechanická trombektomie 

MZ ČR- Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NIHSS- National Institute of Health Stroke 

Scale 

NINDS- National Institute of  Neurological 

Disorders and Stroke )-studie 

NOAK- nová antikoagulancia 

NZIS- Národního zdravotnického 

informačního systému 

PEG- percutální endoskopická gastrostomie 

PHANTOM-S- studie 

RLP- rychlá lékařská pomoc 

RTG-  rentgen 

rt-PA/t-PA- rekombinantní aktivátor 

tkáňového plasminogenu 

RZP- rychlá zdravotnická pomoc 

SAK- subarachnoidální krvácení 

SITS- Safe Implementations of Treatments in 

Stroke (registr) 

STEMO- stroke emergency mobile 

https://www.abbreviationfinder.org/cs/acronyms/mra_magnetic-resonance-angiography.html
https://www.abbreviationfinder.org/cs/acronyms/nihss_national-institute-of-health-stroke-scale.html
https://www.abbreviationfinder.org/cs/acronyms/nihss_national-institute-of-health-stroke-scale.html


 

 

STNT- stroke to needle time (čas od vzniku 

příznaků do aplikace Actilýzy) 

SUKL- Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TK- tlak krve 

TT- tělesná teplota 

tzn.- to znamená 

tzv.- takzvaně 

ÚZIS- Ústav zdravotnických informací a 

statistiky České republiky 

VB- vertebro- basilární povodí 

WHO- světová zdravotnická organizace 

ZZS- zdravotnická záchranná služba 
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                                                                                                                                (MIKULÍK, 2003) 



 

 

 

                                                                                                                  (MIKULÍK, 2003) 



 

 

Příloha č. 2 Rankin skóre- funkční stav 

Modifikovaná Rankinova škála (mRS) 

0  žádné symptomy 

1 
 - lehký deficit 
 - zvládá všechny aktivity jako před CMP 

2 
 - pacient není schopen zvládnout všechny předchozí aktivity 
 - je k plně soběstačný bez cizí pomoci 

3 
 - vyžaduje pomoc při některých aktivitách 
 - schopen chůze bez pomoci druhé osoby 

4 
 - chůze jen s pomocí druhé osoby 
 - neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby 

5 
 - pacient je upoután na lůžko  
 - vyžaduje trvalou péči 

6  smrt 

 

 

 

                                                                                                                 (BRUNO, 2010) 

Rankin skore (Improving Modified Rankin Scale Assessment With a Simplified  Questionnaire).Stroke [ilustrace]. BRUNO A. 

MD.,2010[online]. [cit.2018-05-03] Dostupnéz http://www.cmp-manual.cz/920-mRS.html 

            

           

 

 



 

 

Příloha č. 3 příbalová informace preparátu 

 

 



 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Iktový protokol  

 

 



 

 

 

                                                           (Modifikovaný pokyn, 2014)- vytvořený primářem oddělení 

 

            

            

            

    



 

 

Příloha č. 5 Pokyny pro sestry u pacientů léčených trombolýzou 

  
            

            

        (MIKULÍK, 2003) 

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

            

 Příloha č. 6 Manuál péče 

 

                                                              (Modifikovaný pokyn, 2014)- vytvořený primářem oddělení 

 



 

 

Příloha č. 7 GUSS test 

 

 

 

 

                                                                                                              (TRAPL, 2007) 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                               (TRAPL, 2007) 

                                                                   Garant překladu české verze Mgr. Naděžda Lasotová  

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8  Žádost o realizaci výzkumu pro účely diplomové práce 



 

 

 

  

 



 

 

Příloha č. 9 Vyjádření vedení nemocničního zařízení 

 

            

         

 

 



 

 

Příloha č. 10  Informovaný souhlas respondenta 

 

Informovaný souhlas respondenta  

se zařazením do výzkumného šetření 

 

Vážená paní/ Vážený pane,  

v rámci diplomové práce s názvem Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s cévní 

mozkovou příhodou, jsem si Vás dovolila oslovit a požádat o spolupráci. 

Kvalitativní část výzkumu bude hodnocena na základě rozhovorů se zaměřením na zkušenosti 

v dané problematice. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a můžete kdykoliv od šetření 

odstoupit. Nemusíte odpovědět na všechny otázky, je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti v 

rozhovoru sdělíte.  V rámci analýzy bude využito audiozáznamu. Nahrávání může být na Vaši 

žádost kdykoliv přerušeno. Rozhovor nebo jeho části, budou přepsány do textové podoby. Vámi 

poskytnuté informace budou důvěrné a anonymní. Pokud budou části rozhovoru citovány v 

publikovaných materiálech, budou takové citace vždy anonymní a nebudou spojovány s Vaším 

jménem z důvodů ochrany Vaší osoby a Vašeho soukromí. Pokud budete mít jakékoli dotazy, 

uveďte je níže v poznámkách nebo přímo osobně před realizací výzkumu. 

Poznámka k souhlasu: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Jsem srozuměn/a s průběhem výzkumu a dobrovolně souhlasím s účastí. 

 

…………………………………..                                                ………………………………… 

  datum                                                                                         podpis 

 



 

 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci. 
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(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 
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