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Tato  rigorózní  práce  se  zabývá  problematikou  extravazace  při  intravenózním  podávání 

cytostatik u onkologických pacientů, jako jedné z nejobávanějších komplikací cytostatické léčby, 

která může mít pro pacienta závažné nevratné následky.

Extravazace,  nebo-li  paravazace se  používá  pro  neúmyslné  podání  či  únik  látky  určené 

pro přísně nitrožilní aplikaci do perivaskulárních prostor a podkožní tkáně. Závažnost extravazace 

závisí  na  mnoha  faktorech,  jako  např.  množství  a  koncentraci  cytotoxické  látky,  lokalizaci 

extravazace, citlivosti tkáně a typu cytotoxické látky spadající do skupiny vezikantů.

Abychom  extravazaci  předešli,  je  nutné  dodržovat  zásady  bezpečné  aplikace  léčiv 

a v případě, že k extravazaci dojde, je nutné znát a postupovat podle doporučení, která jsou určená 

pro daná léčiva. Jen tak můžeme předejít vážnému poškození pacienta, anebo následky významně 

zmírnit.

Experimentální  část  této  práce  se  zabývá  zpracováním  a  vyhodnocením  dotazníkového 

šetření,  kterého  se  zúčastnili  zdravotničtí  pracovníci  podávající  chemoterapii  onkologickým 

pacientům.  Předmětem  dotazníku  byla  osobní  zkušenost  s  extravazací  cytostatik.  Součástí 

vyhodnocení je i statistické zpracování založené na testování hypotéz. Zkoumány byly závislosti 

mezi různými charakteristikami respondentů a jejich vztahem se zkušeností s extravazací.
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 2  Abstract
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This thesis deals with the issue of extravasation in intravenous administration of cytostatics 

in oncologic patients, as one of the most feared complication of cytostatic therapy, which may has 

a serious irreversible consequences for patients.

Extravasation describes the unintended leakage of drug from vessel into surrounding tissues 

or the unintended instillation of drug directly into the perivascular tissues. The severity of tissue 

injuries depends on several factors, including the volume and concentration of the cytotoxic agent, 

the  localization  of  extravasation,  the  sensitivity  of  the  tissue  and  the  vesicant  potential 

of the cytotoxic agent.

In order to avoid extravasation,  the principles of safe drug use must be followed, and if 

extravasation occurs, the recommendations for the drug should be known and followed. This is  

the only way to prevent serious damage to the patient, or significantly reduce the consequences.

The  experimental  part  of  this  work  deals  with  the  processing  and  evaluation 

of the questionnaires,  which  were  attended  by  healthcare  workers  administering  chemotherapy 

to oncologic  patients.  The subject  of  the  questionnaire  was  personal  experience  with  cytostatic 

extravasation.  The  evaluation  also  includes  statistical  processing  based  on  hypothesis  testing. 

The dependencies  between  different  characteristics  of  respondents  and  their  relationship 

with extravasation were investigated.

Strana 5



 3  Obsah

 1 Abstrakt.............................................................................................................................................5

 2 Abstract.............................................................................................................................................6

 3 Obsah................................................................................................................................................7

 4 Úvod...............................................................................................................................................10

 5 Cíl práce..........................................................................................................................................11

 6 Teoretická část................................................................................................................................12

 6.1 Incidence extravazace.............................................................................................................12

 6.2 Typy poškození při extravazaci..............................................................................................12

 6.3 Dělení cytostatik podle potenciálu působit poškození tkání...................................................12

 6.3.1 Cytostatika nepoškozující tkáně (non-vesicans - N).......................................................12

 6.3.2 Cytostatika dráždící tkáně (irritans - I)...........................................................................12

 6.3.3 Cytostatika způsobující nekrózu tkáně (vesicans - V)....................................................13

 6.3.3.1 Vezikanty s vazbou na DNA....................................................................................13

 6.3.3.2 Vezikanty bez vazby na DNA..................................................................................14

 6.4 Vlastnosti léčiv pro parenterální aplikaci...............................................................................16

 6.4.1 pH léčiv...........................................................................................................................16

 6.4.2 Osmolarita.......................................................................................................................17

 6.5 Žilní přístupy pro protinádorovou léčbu.................................................................................18

 6.5.1  Krátkodobé žilní vstupy.................................................................................................18

 6.5.2 Střednědobé žilní vstupy.................................................................................................19

 6.5.3 Dlouhodobé žilní vstupy.................................................................................................19

 6.6  Rizikové faktory pro vznik extravazace................................................................................21

 6.6.1  Rizikové faktory spojené s pacientem............................................................................21

 6.6.2 Rizikové faktory spojené s léčivy...................................................................................23

 6.6.3 Iatrogenní rizikové faktory..............................................................................................23

 6.7 Opatření minimalizující riziko extravazace............................................................................24

 6.8 Příznaky extravazace..............................................................................................................26

 6.8.1 Symptomy extravazace:..................................................................................................26

 6.9 Postup při extravazaci do periferního žilního přístupu...........................................................28

 6.10 Specifická opatření...............................................................................................................31

 6.10.1 Aplikace suchého chladu...............................................................................................31

 6.10.2 Aplikace suchého tepla..................................................................................................32

 6.10.3 Aplikace dimetylsulfoxidu (DMSO).............................................................................32

 6.10.4 Aplikace hyaluronidázy.................................................................................................33

 6.10.5 Aplikace natriumbikarbonátu........................................................................................34

Strana 6



 6.10.6 Aplikace natriumthiosulfátu..........................................................................................34

 6.10.7 Aplikace kortikosteroidů...............................................................................................34

 6.10.8 Aplikace dexrazoxanu...................................................................................................34

 6.11 Extravazace při aplikaci do centrálního žilního přístupu......................................................35

 6.12 Extravazační kit....................................................................................................................38

 6.13 Dokumentace........................................................................................................................38

 6.14 Chirurgická léčba těžkého poškození tkání..........................................................................40

 6.14.1 Chirurgický debridement..............................................................................................40

 6.14.2 Wash-out technika.........................................................................................................40

 7 Experimentální část........................................................................................................................41

 7.1 Zpracování dotazníků.............................................................................................................41

 7.2 Vyhodnocení dotazníků...........................................................................................................42

 7.2.1 Grafické zpracování........................................................................................................42

 7.2.2 Statistické zpracování......................................................................................................42

 7.2.2.1 Chí-kvadrát test nezávislosti (χ2 test nezávislosti)..................................................42

 7.2.2.2 Kontingenční tabulka..............................................................................................43

 7.2.2.3 Pearsonův korelační koeficient...............................................................................43

 7.3 Výsledky.................................................................................................................................44

 7.3.1 Grafické vyhodnocení výsledků......................................................................................44

 7.3.1.1 Pohlaví a věkové rozmezí respondentů...................................................................44

 7.3.1.2 Rozmezí odpracovaných let v nemocnici................................................................45

 7.3.1.3 Rozmezí odpracovaných let na onkologickém oddělení.........................................46

 7.3.1.4 Podání chemoteapie onkologickým pacientům.......................................................47

 7.3.1.5 Frekvence školení zdravotnického personálu v podávání chemoterapie................48

 7.3.1.6 Školení zdravotnického personálu, jak se zachovat při výskytu extravazace.........49

 7.3.1.7 Extravazační kit na oddělení...................................................................................50

 7.3.1.8 Použití specifických opatření při extravazaci..........................................................51

 7.3.1.9 Zkušenost s řešením extravazace............................................................................52

 7.3.1.10 Frekvence výskytu extravazací u onkologických pacientů...................................53

 7.3.1.11 Doba, za kterou se extravazace u onkologických pacientů objevila.....................54

 7.3.1.12 Cytostatika spojená se vznikem extravazace.........................................................55

 7.3.1.13 Symptomy extravazace..........................................................................................56

 7.3.1.14 Nekróza tkáně........................................................................................................57

 7.3.1.15 Poučení onkologického pacienta před podáním chemoterapie.............................58

 7.3.1.16 Pravidelná kontrola onkologického pacienta během podání chemoterapie..........59

 7.3.1.17 Postup zdravotnického personálu při podezření na extravazaci............................60

 7.3.1.18 Hlášení výskytu extravazace lékaři.......................................................................61

Strana 7



 7.3.1.19 Vedení dokumentace extravazací na oddělení.......................................................62

 7.3.2  Statistické zpracování dotazníků....................................................................................63

 7.3.2.1 Vztah mezi zkušeností s extravazací a léty odpracovanými na onkologickém 
oddělení u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.......................................63

 7.3.2.2 Vztah mezi proškolením, jak se zachovat v případě extravazace, a zkušeností 
s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii................................64

 7.3.2.3 Vztah mezi pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie a zkušeností 
s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii................................65

 7.3.2.4 Vztah mezi léty odpracovanými na onkologickém oddělení u zdravotnického 
personálu podávajícího chemoterapii a jeho pravidelnou kontrolou pacienta během 
chemoterapie........................................................................................................................66

 7.3.2.5 Vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta....................................67

 8 Diskuze...........................................................................................................................................68

 9 Závěr...............................................................................................................................................70

 10 Citovaná literatura........................................................................................................................71

 11 Přílohy...........................................................................................................................................75

 11.1 Seznam zkratek:....................................................................................................................75

 11.2 Seznam tabulek:....................................................................................................................75

 11.3 Seznam grafů........................................................................................................................76

 11.4 Seznam obrázků:...................................................................................................................76

 11.5 Dotazník................................................................................................................................77

Strana 8



 4  Úvod

Termín paravenózní únik (paravazát) se používá pro neúmyslné podání či únik látky určené 

pro  přísně  nitrožilní  aplikaci  do  perivaskulárních  prostor  a  podkožní  tkáně.  Vzhledem ke  své 

chemické povaze působí podráždění tkání (aseptický zánět), eventuálně až jejich nekrózu. Právě 

pro vývoj nekróz, a tím i rozsáhlých defektů kůže, podkoží, eventuálně i svalů, je paravenózní únik 

cytostatik  nebezpečný.  Nekrózy vzniklé  na tomto podkladě mají  totiž  tu  vlastnost,  že  se velmi 

špatně hojí a způsobují pacientům velké problémy jak kosmetické, tak i funkční (tvorba kontraktur). 

(1)  V místě  nápichu  žíly  či  defektu  po  extravazaci  hrozí  možnost  rozvoje  druhotné  infekce  – 

nejčastěji  koloniemi  streptokoků  a  stafylokoků.  (3)  Po  aplikaci  vysoce  rizikových  léčiv  může 

výjimečně  dojít  i  k  výrazné  mutilaci  vyžadující  chirurgické  ošetření,  v  extrémních  případech 

rezultující i k amputaci končetiny. (4)

Klinický průběh extravazace je velmi obtížné předpovídat, závisí totiž na mnoha faktorech, 

jako např. množství extravazátu, lokalizaci a distribuci cytotoxické látky v postižené tkáni, citlivosti 

tkáně a typu cytotoxické látky spadající do skupiny vezikantů. (34) Včasná léčba extravazace může 

předcházet nebo minimalizovat rozvoj komplikací. (15)

Poškození tkání však udělá i paravazace jiných látek, například 40% glukózy, kalcia a také 

kontrastních látek. (1)

K paravazaci dochází  nejčastěji  při  poškození  žíly,  do které je  zavedena  flexila či  jehla 

(nejčastěji na předloktí), při punkci žíly, kdy dojde k jejímu dvojitému propíchnutí (špička jehly 

pronikne  i  protilehlou  stěnou)  a  otvorem  v  protilehlé  stěně  uniká  cytostatikum  do  okolí  žíly.  

Poslední možností je dislokace konce aplikační jehly nebo flexily mimo žílu. Proto je nutné řádné 

poučení pacienta i zdravotníků. (1)
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 5  Cíl práce

Tato rigorózní práce s názvem „ Podávání cytostatik a extravazace“ se věnuje problematice 

extravace při intravenózním podávání cytostatik onkologickým pacientům.

Hlavní cíle práce byly:

1.  Přiblížit  problematiku  výskytu  extravazace  při  podávání  chemoterapie,  jako  jedné 

z dalších nežádoucích komplikací doprovázející náročnou protinádorovou terapii.

2.  Zjistit  pomocí  dotazníkového  šetření  praktické  zkušenosti  zdravotnických  pracovníků 

s extravazací cytostatik.
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 6  Teoretická část

 6.1  Incidence extravazace

Údaje  o  výskytu  extravazace  jsou  nedostatečné  vzhledem  k  absenci  centralizovaného 

registru.  Odhaduje  se,  že  se  výskyt  pohybuje  mezi  0,01% a  7%,  jak  uvádějí  různé  publikace.  

Některé údaje naznačují, že incidence klesá, pravděpodobně díky širšímu využívání permanentních 

centrálních  vstupů  a  zlepšení  péče  o  katetry.  Jedna  retrospektivní  studie  potvrdila,  že  celková 

incidence byla 10krát méně častá v roce 2002 než o 15 let dříve (0,01 vs.0,1%; P = 0,001). (4)

Údaje  o  paravazaci  při  aplikaci  do  centrálního  žilního  přístupu  jsou  omezené  a  spíše 

se opíráme  o kazuistická  sdělení.  (4)  Použití  centrálního  žilního  přístupu  může  snížit,  ale 

ne vyloučit riziko extravazace. (19)

 6.2  Typy poškození při extravazaci

Míra a typ poškození závisí na vlastnostech uniklé látky, na vlastnostech doprovodných látek 

obsažených  v  roztoku  cytostatika  a  v  neposlední  řadě  na  absolutním  množství  uniklé  látky 

a v některých případech také na relativní koncentraci této látky. (1)

Podle  potenciálu  působit  poškození  tkání  se  cytostatika  dělí  podle  doporučení  European 

Society  of  Medical  Oncology  (ESMO)  na  vezikanty,  iritanty  a  nonvezikanty.  Používá 

se i podrobnější dělení na vezikanty, exfolianty, iritanty, látky způsobující zánět a látky neutrální. 

Z praktického  hlediska  se  však  osvědčilo  dělení  podle  ESMO.  (4)  Hranice  mezi  jednotlivými 

skupinami nejsou pevně stanoveny:  na jedné straně mohou iritanty v závislosti  na koncentraci, 

objemu a typu látky zvyšovat riziko ulcerace, na druhé straně menší extravazace vezikantu ne vždy 

vede ke zpuchýřkovatění a nekrózi tkáně. (27)

 6.3  Dělení cytostatik podle potenciálu působit poškození tkání

 6.3.1  Cytostatika nepoškozující tkáně (non-vesicans - N)

 6.3.2  Cytostatika dráždící tkáně (irritans - I) 

Cytostatika dráždící tkáně vyvolávají  lokální bolest,  pocit pálení, lokální známky zánětu 

až po vznik chemické flebitidy. Cytostatika by však neměla způsobit nekrózu tkáně při paravazaci. 

(1,2)
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 6.3.3  Cytostatika způsobující nekrózu tkáně (vesicans - V) 

Cytostatika způsobující nekrózu tkáně způsobují nejen nitrožilní dráždění žíly jako iritanty, 

ale při paravazaci způsobují ulcerace a nekrózy. Výsledným stavem může být dystrofie, zjizvení, 

atrofie, poškození nervů, svalů, šlach, kloubních pouzder, což může vyústit až v poruchu funkce 

končetiny. Definitivní ošetření vyžaduje často transplantaci kůže, nebo dokonce amputaci.  (1,2)

Vezikanty  neboli  zpuchýřující  cytostatika  dělíme  podle  toho,  dochází-li  po  paravazaci 

k vazbě  léčiva  na  deoxyribonukleovou  kyselinu  (DNA),  nebo  nikoliv.  Toto  dělení  má  velký 

význam,  neboť opatření  při  úniku cytostatika  s  vazbou na  DNA se  liší  od  postupů,  které  jsou 

doporučeny při extravazaci látky nevážící se na DNA. (4)

 6.3.3.1  Vezikanty s vazbou na DNA

Při extravazaci se vezikanty vážou na buněčnou DNA zdravé tkáně a okamžitě způsobují 

buněčnou smrt. Vzniklé komplexy jsou uvolňovány z mrtvých buněk a endocytózou vychytávány 

sousedními  zdravými  buňkami.  Proces  buněčného  vychytávání  extracelulárních  látek  vede 

k dalšímu poškození tkání. (24) Toto vede k opakujícímu se cyklu buněčné smrti, který přetrvává 

tak dlouho,  dokud není  cytostatikum odstraněno z tkáně.  (37)  Vazba na DNA je vždy spojena 

s větším  poškozením  tkání,  neboť  extravazovaná  látka  se  neresorbuje  a  poškození  je  trvalé. 

Do skupiny cytostatik vážících se na DNA patří alkylační cytostatika, antracykliny a protinádorová 

antibiotika. Je známo, že právě paravazace antracyklinů může vést k rozsáhlé nekróze tkání, která 

vyžaduje  chirurgickou  intervenci.  (4)  Antracykliny  mohou  po  extravazaci  ve  tkáni  přetrvávat 

po dobu několika týdnů i měsíců.(19,35)

Obr. 1: Nekróza tkáně po extravazaci doxorubicinu (33)
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 6.3.3.2  Vezikanty bez vazby na DNA

Při extravazaci mají vezikanty bez vazby na DNA spíše nepřímý než přímý účinek na buňky 

zdravé  tkáně.  Vezikanty  se  metabolizují  ve  tkáni  a  jsou  lépe  neutralizovány  než  látky  vážící 

se na DNA. (24,35)

Do skupiny vezikantů, které se na DNA nevážou, patří především vinca alkaloidy, taxany 

a trabectedin. (4)
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Vezikant Iritant Nonvezikant

S vazbou na DNA

alkylační cytostatika 
(bendamustin)

antracykliny
(doxorubicin, 
daunorubicin, 

epirubicin)

protinádorová antibiotika 
(dactinomycin, 

mitomycin, 
mitoxantron)

alkylační cytostatika 
(karmustin, ifosfamid, 
dacarbazin, melfalan)

lipozomální antracykliny
mitoxantron

inhibitory TOPO II
(etoposid)

5-fluorouracil

cisplatina, karboplatina, 
oxaliplatina

inhibitory TOPO I
(irinotekan, topotekan)

aflibercept

asparagináza

bleomycin

bortezomid

kladribin

cytarabin

gemcitabin

eribulin

fludarabin

cyklofosfamid

interferony

interleukin-2

methotrexát

monoklonální protilátky

pemetrexed

raltitrexed

temsirolimus

thiotepa

Bez vazby na DNA

vinca alkaloidy
(vinkristin, vinblastin, 
vinorelbin, vinflunin)

taxany 
(docetaxel, paclitaxel, 

cabazitaxel)

trabectedin

Tabulka 1: Dělení cytostatik podle potenciálu působit poškození tkání na vezikanty, iritanty 
a nonvezikanty (4, 5, 16)
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 6.4  Vlastnosti léčiv pro parenterální aplikaci

Celá  řada  látek  má  nevyhovující  vlastnosti  pro  periferní  nitrožilní  aplikaci.  Hodnotíme 

hlavně pH, osmolaritu, chemickou strukturu léčiva a vazoaktivní potenciál (míru vazokonstrikce, 

která je léčivem navozena). Klinický výzkum prokázal, že látky s pH pod 5,0 a nad 9,0 způsobují 

endoteliální poškození intimy. Stejně tak roztoky hypotonické či hypertonické poškozují endotel.

 Ke tkáňovému poškození dojde mezibuněčnými přesuny tekutiny při rozdílné osmolaritě, 

zvýšený osmotický tlak navíc dále komprimuje cévy, nervy, svalovou tkáň. V případě vazoaktivních 

substancí léčiva způsobují lokální tkáňovou ischemii, navozenou vazokonstrikcí. 

U léčiv rizikových pro aplikaci do periferie je indikováno podání do centrálního řečiště. 

Mezi  riziková  léčiva  patří  především  cytostatika,  z  necytotoxických  léčiv  pak  některé 

protiinfekční  látky,  sympatomimetika,  antiepileptika (fenytoin,  valproát),  anestetika,  parenterální 

výživa a roztoky elektrolytů. (6)

 6.4.1  pH léčiv

Nitrožilní  léčiva  rozdělujeme  dle  stupnice  pH  na  kyselá  a  zásaditá.  pH  značí  záporný 

dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů. Za neutrální označujeme pH 7,0, pH pod 7,0 

reprezentuje  kyselou koncentraci, pH nad 7,0 pak koncentraci zásaditou.

Krev má slabě alkalické pH cca 7,4.

Některá běžně užívaná léčiva mají pH příliš kyselé nebo zásadité. (6)
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pH pod 5,0 pH nad 9,0

Vankomycin (2,5-4,0) Aciclovir (10,5-11,6)

Doxycyklin (1,8-3,3) Fenytoin (10,0-12,3)

Dopamin (3,3) Ampicilin (8,0-10,0)

Ciprofloxacin (3,3-4,6) Fluorouracil (8,9-9,2)

Amikacin (3,5-5,5) Ganciklovir (9,0-11,0)

Epirubicin, etoposid (3,0) Furosemid (8,0-9,3)

Gentamicin (3,0-5,5) Thiopental (10,5)

Adrenalin (2,2-5,0)

Tabulka 2:  pH některých léčiv (6)

 6.4.2  Osmolarita

Osmolarita je množství všech osmoticky aktivních látek v 1 litru roztoku.

Krev je izotonická tekutina o osmolaritě 285 mosm/l. Obecně je izotonický roztok definován 

rozmezím 250-375 mosm/l. Izotonické roztoky méně iritují endoteliální výstelku.

Jako hypotonický označujeme roztok o osmolatitě 250 mosm/l a nižší. Hypotonické látky 

snižují osmotický tlak, intravaskulární voda vstupuje do buněk, v extrémních případech dochází 

k ruptuře buněčné stěny.

Jako  hypertonický  označujeme  roztok  o  osmolaritě  375  mosm/l  a  vyšší.  Aplikace 

hypertonických léčiv do drobných periferních žil vede k rozvoji chemické flebitidy. Buňky tunica 

intima se snaží ochránit  žilní stěnu od poškození procesem, který vede k zachování izotonicity.  

V důsledku  přesunu  tekutin  dochází  k  buněčné  dehydrataci,  což  vede  k  rozvoji  flebitidy 

a tromboflebitidy, je vyšší riziko extravazace a sklerózy a pacient vše vnímá bolestivě.

Dle Infusion Nurses Standards of Practise (INS) je v případě podávání roztoků o osmolaritě 

vyšší než 600 mosm/l doporučeno podání léčiv do centrálního řečiště. (6,7,8,28)
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Roztok Osmolarita

Sterilní voda 0 mosm/l

0,45% NaCl 155 mosm/l

Cefazolin 1 g/20 ml 0,9/% NaCl 426 mosm/l 

40 mmol kalium + 1500 ml FR 642 mosm/l

10% CaCl2 2102 mosm/l

Dextróza 50% 2526 mosm/l

Tabulka 3: Osmolarita některých roztoků (6)

 6.5  Žilní přístupy pro protinádorovou léčbu

K zajištění žilního přístupu slouží řada katetrů, pro než je obecně užívána anglická zkratka 

VAD  (vascular  access  device).  Žilní  vstupy  dělíme  obecně  na  krátkodobé,  střednědobé 

a dlouhodobé.  Jiné  rozdělení  vychází  z  umístění  konce  katetru,  čímž  jsou  zároveň  definovány 

centrální nebo periferní katetry. U centrálních katetrů je konec umístěn v dolní třetině horní duté 

žíly, srdeční síně, anebo horním úseku dolní duté žíly. (9)

 6.5.1   Krátkodobé žilní vstupy

Pro krátkodobou léčbu (do šesti dnů) můžeme využít konvenční periferní kanyly, např. u nás 

známé jako „flexily“. Výměna je nutná max. po 72-96 hod a slouží k podání léčiv o pH v rozmezí  

5,0-9,0 a  osmolaritě  do 500 mosm/l.  Pro podání  léčiv volíme nejčastěji  periferní  žíly v oblasti 

předloktí, protože zavedení periferního žilního vstupu je zpravidla snadné a časově nenáročné. (9)
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 6.5.2  Střednědobé žilní vstupy

Delší  životnost  mají  tzv.  midline   katetry  (2-4  týdny)  a  díky  jejich  délce  (15-30cm) 

nedochází  k iritaci  periferních žil  menšího kalibru.  Konec midline katetru je  zpravidla  umístěn 

ve v. axillaris, případně ve v. subclavia. (9)

 6.5.3  Dlouhodobé žilní vstupy

V některých situacích je výhodné a mnohdy i nezbytné podání léčiva do centrálního řečiště. 

Jedná se o aplikaci látek s vlastnostmi, které je znevýhodňují pro periferní podávání, anebo se jedná 

o léčbu, která je dlouhodobá a opakovaná punkce periferních žil je nežádoucí.

K  zajištění  přístupu  do  centrálního  žilního  řečiště  existuje  několik  možností  –  CVK 

(centrální venózní kanyla) netunelizovaná nebo tunelizovaná, PICC ( implanted central catheter) 

a venózní port.

Netunelizovaná centrální venózní kanyla je užívána k léčbě, která nepřesahuje deset dní. 

Použití kanyly by mělo být vyhrazeno pouze pro hospitalizované pacienty. Nejčastěji je ke kanylaci 

využívána v. jugularis interna a v. subclavia, ve specifických situacích v. femoralis. Tento typ VAD 

využíváme  především k  terapii  infekčních  komplikací  (febrilní  neutropenie,  sepse),  krátkodobé 

nutriční parenterální přípravě např. v perioperačním období a při některých typech chemoterapie 

(kontinuální režimy s 5-fluorouracilem, podávání antracyklinů atd.) u pacientů, kteří nemají zajištěn 

permanentní žilní vstup. Časté komplikace spojené  s  kanylací  centrální  žíly  jsou  pneumothorax, 

punkce  tepny  a  krvácení,  hemothorax,  poškození  nervových  struktur  aj.)  a  lze  je  významně 

redukovat  použitím  ultrazvukové  navigace  při  kanylaci.  Mezi  hlavní  pozdní  komplikace  patří 

infekce kanyly se vznikem katetrové sepse a trombóza.

Tunelizovanou  centrální  venózní  kanylu (např.  Hickmanův  nebo  Broviacův  katetr) 

používáme pro léčbu přesahující šest týdnů. Nejčastější indikací je domácí parenterální výživa.
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Možností  zajištění  permanentního žilního vstupu je zavedení  implantabilního venózního 

portu, který je indikován pro dlouhodobou léčbu, pro ambulantní pacienty vyžadující intermitentní 

terapii po dobu přesahující 6 měsíců. Nejčastěji volíme supraklavikulární přístup do cévního řečiště, 

občas  infraklavikulární  laterální,  kanyla  portu  je  zavedena  cestou  v.  jugularis  interna 

nebo v. subclavia. Venózní port se skládá z komůrky a katetru, kdy je celý systém všit do podkoží.

Metodou volby pro střednědobou a případně i pro dlouhodobou terapii je implantace PICC. 

Jedná se o typ permanentního žilního vstupu, který se zavádí za ultrazvukové navigace do některé 

z žil na paži – v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katetru je umístěn na přechodu 

horní duté žíly v pravou síň. PICC má osvědčení Food and Drug Administration pro používání 

na dobu až 1 roku. Mezi hlavní výhody PICC patří bezpečnost, nižší riziko trombózy a katetrové 

sepse. Není potřeba aplikovat heparinovou zátku, protože katetr je vybaven speciální chlopní, která 

uzavírá lumen a zabraňuje zpětnému toku krve. Další výhodou je, že se nemusí šít ke kůži, katetr 

je k ní přilepen speciálním mechanismem na mediální straně paže. (9,10)
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U  pacienta  podstupujícího  protinádorovou  léčbu  je  tedy  často  optimální  podání  léčiv 

do centrálního řečiště. Dle standardů „ 2011 Infusion Nurses Standards of Practise“ (INS) je striktně 

doporučeno podávat  do  centrálního  řečiště  především vezikanty.  V případě,  že  jsou  cytostatika 

podávána do periferní žíly, měla by se střídat místa aplikace při každém cyklu a vést dokumentace 

o místech podání, aby nedocházelo k opakované aplikaci ve stejné lokalitě. (4)

 6.6   Rizikové faktory pro vznik extravazace

Zvýšené riziko vzniku extravazace bývá spojeno s rizikovými faktory pacienta, podaného 

léčiva nebo zdravotnického personálu.

 6.6.1   Rizikové faktory spojené s pacientem

1. Nedostatečnost periferního žilního systému: 

• drobné a fragilní periferní žíly

• tvrdé a sklerotické žíly

• prominující, ale pohyblivé žíly (např. u seniorů)

• časté venepunkce nebo předchozí chemoterapie

2. Zhoršený lymfatický systém a venózní cirkulace:

• snížená perfúze, stáze nebo zvýšený venózní tlak

• po disekci axilárních lymfatických uzlin na ipsilaterální končetině
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• lokálně infiltrující nádor

• trombóza proximálních žil

• (trombo-)flebitidy

• pravostranné srdeční selhání

• syndrom horní duté žíly (SVC)

• Raynaudův syndrom

• vazospasmus

• ischemie

• lymfedém

• vyšší tendence ke krvácení, koagulopatie

• zvýšená cévní propustnost

3. Věk:

• děti

• geriatričtí pacienti

4. Recall fenomén –  riziko lokálních reakcí v ozařovacím poli u pacientů, kteří podstoupili, 

podstupují  nebo  budou  podstupovat  radioterapii,  a  je  jim  podávána  chemoterapie 

(např. doxorubicin, paclitaxel)

5. Další:

• polyneuropatie 

• diabetes mellitus

• porucha vědomí 

• motorický neklid

• obezita

• komunikační problém
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 6.6.2  Rizikové faktory spojené s léčivy

1. potenciální vezikant

2. množství a koncentrace cytostatika

3. osmolarita

4. pH

5. vazoaktivní potenciální

6. cytotoxicita (cytostatikum s vazbou na DNA)

7. trvání expozice

 6.6.3  Iatrogenní rizikové faktory 

1. Nedostatečný trénink a zkušenosti zdravotnického personálu:

• nevhodný výběr místa aplikace cytostatika do periferní žily

• špatná technika podání 

• opakovaná aplikace cytostatika ve stejné lokalitě

• nedostatečná imobilizace končetiny během aplikace

• nereagování  na  stížnosti  pacienta  během  aplikace,  které  by  mohly  vést  k  odhalení 

extravazace

• podceňování následků

2. Nedostatečná informovanost zdravotnického personálu ze strany pacienta:

• je  velmi  důležité  informovat  pacienta  o  důležitosti  podávání  informací  během  léčby 

při výskytu bolestivých reakcí a jiných příhod.

3. Organizační potíže:

• zpoždění léčby

• nedostatečná kontrola infuze v průběhu aplikace, zvláště v noci

• časová tíseň v průběhu aplikace

• přerušování nebo zdržování v průběhu aplikace
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• unavený, přepracovaný  personál

4. Aplikační technika a vybavení:

• bolus

• kontinuální podávání do periferních žíly pomocí infúzní pumpy

• křidélková jehla pro vezikanty

• velký průměr kanyly, nedostatečná fixace kanyly

• špatně zavedený venózní port (náchylný k pohybu)

• nedostatečně zajištěná jehla ve venózním portu

• nedostatečně zajištěný katetr

• krevní trombus, fibrinové pouzdro na konci katetru (2,5,12,23,24,28)

 6.7  Opatření minimalizující riziko extravazace

Je-li léčivo podáváno do periferní žíly, je nutné splnit několik podmínek, aby byla aplikace 

co nejméně riziková. (4)

• Nejdůležitějším opatřením je prevence. (22)

• Cytostatikum  musí  aplikovat  zkušená  zdravotní  sestra  s  víceletou  praxí  s  prováděním 

nitrožilních aplikací.

• Pacient musí být poučen o rizicích aplikace.

• Po  zahájení  aplikace  pečlivě  sledujeme  případné  známky  počínající  extravazace  – 

prosáknutí, otok a zčervenání v místě aplikace.

• Vhodným místem pro injekce a infuze cytostatik je předloktí. Čím tlustější žíly s vysokým 

průtokem krve, tím je menší riziko chemické flebitidy. Žíly na předloktí se volí také proto,  

že  je  zde  zaručena  dostatečná  vzdálenost  od  kloubů,  šlach  a  nervů.  Další  alternativou 

je hřbet ruky, neboť zde bývají dostatečně silné žíly a je dobrá kontrolovatelnost nitrožilní 

aplikace.  Naproti  tomu  zápěstí  a  loketní  jamka  nejsou  považovány za  vhodné  pro  tuto 
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aplikaci pro nebezpečí ireverzibilního funkčního poškození šlach, svalů a kůže a nervově-

cévního svazku po paravenózním úniku. 

• Při nedostatečném žilním systému je jeho poškození jevem obvykle nevratným, možností 

je zavést port systém. Pokud se k zavedení portu přistoupí až v okamžiku, kdy nejsou žádné 

periferní žíly použitelné, obvykle již nedojde k jejich obnovení a pacient má trvalé problémy 

s provedením běžných kontrolních odběrů krve.

• Cytostatikum je nejvhodnější aplikovat tenkou flexilou. Použití kovových jehel je spojeno 

s vyšším rizikem paravenózního úniku. K prolongované aplikaci vezikantů (např. po dobu 

12-24 hod) pak užít centrální vstup.

• Končetina musí být vhodně fixována a zajištěna proti neúmyslnému pohybu, přičemž místo 

vpichu musí být dobře viditelné.

• Před každou aplikací cytostatika by měl  do linky,  kterou bude aplikováno cytostatikum, 

vykapat  fyziologický  roztok  a  měla  by  být  prověřena  funkčnost  a  těsnost  aplikačního 

systému.

• Následuje  podání  cytostatika,  přičemž  je  nutno  respektovat  doporučení  pro  naředění 

jednotlivých  cytostatik  jak  z  hlediska  použitého  roztoku,  tak  z  hlediska  výsledné 

koncentrace. Pro některá cytostatika je nutné respektovat i dobu exspirace po naředění.

• V  případě  dlouhého  trvání  infuze  je  vhodné  ve  vhodných  intervalech  prověřovat 

průchodnost  a  návrat  z  jehly  nebo  flexily  a  zda  nedošlo  k  dislokaci  flexily.  Jehly 

pro dlouhodobé  infuze  nepoužívat.  V průběhu  aplikace  je  nutné  sledování  místa  vpichu 

za účelem časného odhalení případné paravazace. 

• Pravidelně sledovat pacienta během aplikace.

• Po  aplikaci  cytostatika  by  měl  infúzní  linkou  vykapat  fyziologický  roztok  o  objemu 

minimálně  100  ml.  Tím  zajistíme  propláchnutí  celé  aplikační  linky  i  žíly,  dodatečně 

ozřejmíme  případný  paravenózní  únik,  zajistíme,  že  při  vytažení  katetru  se  ani  část 

cytostatika  nedostane  mimo  žílu,  a  mimo jiné  máme také  jistotu,  že  v  aplikačním setu 

a flexile nezůstalo žádné cytostatikum. 

• Pokud je rizikové léčivo podáváno v pravidelných intervalech (např.  1 krát  za tři  týdny 

při chemoterapii  s  antracykliny),  je  vhodné  vést  záznam o  místě  předchozí  venepunkce 

a aplikace.

• Pokud je podáváno více cytostatik, vezikant by měl být podán jako první a poté by měla být 

zkontrolována průchodnost kanyly. (15)
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• Zavedení centrálního žilního vstupu, pro déle trvající léčbu je k dispozici intravenózní port, 

tunelizovaná centrální kanyla a centrální katetr implantovaný z periferie (PICC). Společnost 

pro porty a permanentní  katetry definovala kritéria pro výběr konkrétního druhu žilního 

vstupu v onkologii, a každý pacient, který je indikován ke střednědobé nebo dlouhodobé 

systémové terapii, by měl mít inzertován permanentní žilní vstup.

• Pacient  by měl  upozornit  na každý pocit,  jako je pálení,  svědění,  bolest  v místě  vpichu 

a okolí.  (1,2,4,5,23,28,30)

• Pacient musí být ponaučen, jak o sebe pečovat,  zvláště kontrolovat místo podání léčiva, 

hlásit zhoršení bolesti, poškození pokožky nebo zvýšení teploty. (36)

 6.8  Příznaky extravazace

Klinické  projevy  paravazace  závisí  na  vlastnostech,  objemu,  koncentraci  a  vezikálním 

potenciálu, mohou se projevit ihned po paravazaci nebo v odstupu dní až týdnů. Iniciální příznaky 

bývají  podobné  u  iritantů  i  vezikantů,  a  to  bolest,  otok,  zarudnutí.  Nutností  je  tedy  včasné 

rozpoznání paravazace a okamžitá intervence. (13)

 6.8.1  Symptomy extravazace:

1. Ihned  při  paravazaci  –  pálivá  nebo  píchavá  bolest,  chemická  celulitida,  otok,  omezení 

hybnosti.  Bolestivá  ložiska  jsou  obvykle  spojená  s  postupným  zánikem kožního  krytu. 

Z přítomné tuhé indurace lze usuzovat na pozdější ulcerace.

2. Několik hodin poté – vazodilatace, narůstající bolest a postupné rozšiřování na proximálně 

uložené části. Po odeznění otoku zůstává hnědá pigmentace.

3. Během několika dní – může dojít k šupinatění povrchu kůže. Bolestivá zarudlá indurace 

může dříve či později začít ustupovat nebo naopak přejít v nekrózu a ulceraci.

4. Během  týdnů  –  v  dalších  týdnech  po  paravazaci  stále  trvající  bolesti.  Indurace  může 

postupně přecházet  v  nekrózu,  která  se  velmi  pomalu  hojí,  nebo přecházet  do  sklerózy 

postiženého podkoží.

5. Vytvoření trvalého poškození – dle množství a typu cytostatika se odvíjí velikost nekrózy 

a míra  trvalého  poškození  člověka.  Mimo měkké  tkáně  podkoží  může  dojít  k  trvalému 

narušení cévních, nervových a kloubních struktur. (1,2) Největší riziko pozdních reakcí je 
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v případě  paravazace  vezikantů  s  vazbou  na DNA,  kdy  dochází  k  prolongovanému 

poškození tkání a nekróza se rozvíjí s odstupem dní a týdnů. (4)

Mezi  příznaky zvyšující  podezření  na  paravazaci  však  patří  i  absence  krevního  návratu 

při aspiraci, odpor při aplikaci, přerušování volné aplikace infuze. 

Lokální  reakce  připomínající  extravazaci  se  mohou  vyskytnout  u  některých  cytostatik 

i při správné aplikaci a neměly by být zaměňovány za „pravou“ extravazaci. Mezi hlavní symptomy 

patří erytém, urtika a svědění. 

Chemická flebitida je venózní zánět, který je často doprovázený trombózou nebo sklerózou. 

Cytostatika, která mohou tyto reakce vyvolávat, jsou uvedena viz. Tabulka 4. (4,5)
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Lokální kožní reakce Chemická flebitida

asparagináza amsakrin

cisplatina karmustin

daunorubicin cisplatina

doxorubicin dakarbazin

epirubicin epirubicin

fludarabin 5-fluorouracil

melfalan gemcitabin

vinorelbin

Tabulka 4: Cytostatika způsobující lokální reakce (5)

 6.9  Postup při extravazaci do periferního žilního přístupu

Při paravenózním úniku si většinou pacient stěžuje na bolestivost nebo pálení v okolí místa 

aplikace, lze pozorovat otok a občas i zarudnutí, někdy je i toto místo na pohmat teplejší. Z jehly 

nebo flexily není návrat (nemusí být pravidlem), infuze přestala kapat nebo výrazně zpomalila svoji 

rychlost kapání. 

Pravidlem číslo jedna je, že v případě i pouhého podezření na paravenózní únik zastavíme 

infuzi.  Z  jehly  nebo  flexily  odsajeme  novou  injekční  stříkačkou  zbytek  cytostatika  (pokud  je 

to možné).  Na  paravazát  se  nesmí  tlačit,  aby  se  dále  nerozšiřoval.  Po  tomto  pokusu  o  odsátí 

paravazátu se doporučuje zvýšená poloha končetiny usnadňující  lymfatický odtok.  Další  postup 

záleží na specifikaci cytostatika. (1)

V případě,  že  došlo  k  úniku vezikantu  s  vazbou  na  DNA,  je  nutné  urgentní  ohraničení 

extravazátu  a  neutralizace.  Snažíme  se  docílit  vazokonstrikce  přikládáním  studených  obkladů. 

Je nutné vyvarovat se obkladu s alkoholem.

Naopak, jde-li o vezikanty bez vazby na DNA, je cílem léčebných opatření disperze a diluce 

extravazátu, čehož docílíme teplými obklady a použitím látek napomáhajících resorpci.

Existují  některá  doporučení  pro  použití  specifických  antidot,  jejichž  podání  je  však 

kontroverzní a jednotlivá pracoviště mají vypracované vlastní doporučené postupy, které se mnohdy 
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liší. Je třeba si uvědomit, že mnoho z nich je považováno za neúčinné, ba dokonce mohou způsobit 

další poškození extravazované oblasti.  Mnohé z těchto látek navíc v mnoha evropských zemích 

nejsou  běžně  k  dispozici.  (4)  Pro  iritanty  nejsou  známa  antidota.  Všeobecně  je  doporučováno 

při extravazaci  iritantů  přikládat  studené  obklady.  Výjimkou  je  extravazace  oxaliplatiny,  která 

by měla být léčena přikládáním teplých obkladů. (31)
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Krok 1

Zastav a odpoj infuzi. Ponechej zavedený žilní vstup.

Krok 2

Urči, o kterou látku se jedná.

Krok 3

Aspiruj  co  největší  množství  paravazátu  cestou  původní  žilní  linky,  zaznamenej  objem 

aspirátu. Vyhni se tlaku na oblast paravazace. Odstraň žilní vstup.

Krok 4

Označ fixem oblast paravazace.

Krok 5

Zavolej lékaře. Zahaj specifická opatření dle povahy cytostatika.

Vezikant nebo iritant Nonvezikant

Ohraničení a neutralizace

antracykliny

protinádorová antibiotika

alkylační cytostatika

Disperze a diluce

vinca alkaloidy

taxany

platinové deriváty

Suchý chladný obklad

Krok 5A – ohraničení

suchý chladný obklad na 20 
min 4krát denně po 1-2 

dny

vyvarovat se obkladu 
s alkoholem

Krok 5A – disperze

suchý teplý obklad na 20 
min 4krát denně po 1-2 

dny

Krok 5B – neutralizace

použití antidot:

antracykliny – topický 
DMSO, dexrazoxan

Krok 5B – diluce

použití látek 
napomáhajících resorpci 

u vinca alkaloidů a taxanů 
hyaluronidáza
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mitomycin C – topický 
DMSO

Krok 6

Zvedni končetinu. Podej analgetikum, je-li potřeba. Vše zdokumentuj!

Tabulka 5: Postup při extravazaci do periferního žilního přístupu (4)

 6.10  Specifická opatření

Specifické antidotum pro extravazát je vždy uvedeno v SPC podaného léčivého přípravku. 

(4)

Mezi specifická opatření patří následující postupy:

• Aplikace suchého chladu

• Aplikace suchého tepla

• Aplikace dimetylsulfoxidu (DMSO)

• Aplikace hyaluronidázy

• Aplikace natriumbikarbonátu

• Aplikace natriumthiosulfátu

• Aplikace kortikosteroidů

• Aplikace dexrazoxanu

 6.10.1  Aplikace suchého chladu 

Možný účinek:

• vazokonstrikce, lokální ohraničení paravazátu, ale za cenu snížení lymfatického transportu 

z místa paravazátu, což je nepříznivé.

• snížení  celulárního  příjmu  doxorubicinu,  snížení  cytotoxického  účinku  doxorubicinu, 

bleomycinu, cisplatiny a karmustinu.

• samostatná  aplikace  chladu  je  velmi  málo  účinná,  má  však  synergický  účinek 

s dimetylsulfoxidem.
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Způsob aplikace:

• obvykle se doporučuje po počátečním delším chlazení (nejméně hodinu) 4x denně aplikovat 

chlad po dobu 15 minut.

• výhodou je jednoduchost, neinvazivnost, žádné nežádoucí účinky.

• nevýhodou je zvýšení toxicity vinca alkaloidů.

• nedoporučují se vlhké chladné obklady a obklady lihové.

Doporučení pro použití samostatného suchého chladu: 

• lipozomální daunorubicin a lipozomální doxorubicin.

Doporučení pro použití suchého chlazení v kombinaci s DMSO: 

• cisplatina,  daktinomycin,  daunorubicin,  doxorubicin,  epirubicin,  idarubicin,  mitomycin C 

a mitoxantron. (1,2)

 6.10.2  Aplikace suchého tepla

Možný účinek:

• vazodilatace  a  tím  zlepšená  absorpce  a  transport  paravazátu  lymfatickým  řečištěm. 

Je předpokládán synergismus s hyaluronidázou.

Způsob aplikace:

• doporučuje se zahájit delší aplikací tepla (1-2 hodiny), a pak asi 4xdenně po dobu 20 minut.

• výhodou je neinvazivita, jednoduchost a žádné nežádoucí účinky.

• nevýhodou je zvýšení místní aktivity některých cytostatik (antracykliny,  cisplatina) a tím 

může být zesílen cytotoxický vliv paravazátu.

Doporučení pro použití tepla v kombinaci s hyaluronidázou je pouze u vinca alkaloidů. (1,2)

 6.10.3  Aplikace dimetylsulfoxidu (DMSO)

Možný účinek: 

• vazodilatace, rychlý průnik do podkoží po nanesení na kůži, protizánětlivý účinek. (1)

• působí jako „scavanger“, vychytává volné radikály, urychluje clearence extravazátu z tkání. 

(4,5)

Strana 31



Způsob aplikace: 

• 99% nebo 60% roztok v dávce 4 kapky na plochu 10 cm2 po 8 hodinách minimálně 1 týden 

nebo až do odeznění potíží. První dávka je aplikována optimálně do 10 min po paravazaci. 

Na kůži se musí nanést jenom přiměřené množství, sterilní tampon by se měl kůže jenom 

dotýkat, ne na ni jakkoliv tlačit. Po aplikaci nechat zaschnout na vzduchu, nepřekrývat. (1)

• V ČR byl ještě nedávno dostupný DMSO v 15% koncentraci v kombinaci s dexpanthenolem 

a heparinum natricum v přípravku DOLOBENE gel, aktuálně však dostupný není. Ani v 

komerčně dostupných přípravcích v zahraničí nepřesahuje koncentrace DMSO 50%. I přesto 

je však např. v SPC doxorubicinu výrobcem doporučován 99% DMSO. (4)

• DMSO  může  způsobovat  v  místě  aplikace  zarudnutí  a  pálení  pokožky  (způsobeno 

vazodilatačním účinkem). V takovém případě omezíme dobu aplikace.

• výhodou  je  jednoduchá  proveditelnost,  neinvazivnost,  účinnost  antidota  je  dobře 

dokumentována (1)

• nevýhodou je mírné pálení a erytém na místě aplikace, vyjímečně urtika, česnekový zápach 

dechu (36)

Doporučení pro aplikaci samotného DMSO: 

• paklitaxel

Doporučení pro aplikaci v kombinaci s chladem: 

• cisplatina,  daktinomycin,  daunorubicin,  doxorubicin,  epirubicin,  idarubicin,  mitomycin C 

a mitoxantron. (1,2)

 6.10.4  Aplikace hyaluronidázy

Účinek: 

• Hyaluronidáza je enzym, který degraduje kyselinu hyaluronovou, a tím zlepšuje absorpci 

extravazovaného  léčiva.  Snížením  viskozity  intercelulární  matrix  štepením  kyseliny 

hyaluronové  dochází  k  odbourávání  mezibuněčné  hmoty  a  zvýšením  permeability 

vazivových tkání.

Způsob aplikace: 

• V SPC přípravku s hyaluronidázou není stanoven postup pro použití v případě extravazace, 

nicméně je obecně doporučeno podání do 1 hod po paravazaci. Obvyklá dávka je 1ml (150 

IU) hyaluronidázy na 1ml extravazátu. V 1 ml aqua pro injectione je naředěno 150-1500 IU 
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hyaluronidázy,  0,4ml může být  podáno kanylou těsně před odstraněním, zbylé  množství 

se aplikuje do okolí paravazátu podkožně. Optimální je užití jehly o velikosti 25 G nebo 27 

G a  požadovaný  objem podat  v  pěti  dávkách  do okolí  paravazátu.  Na  každou  aplikaci 

je vhodné použít  jinou jehlu.  Aktivita  enzymu ve tkáních  přetrvává  minimálně  po  dobu 

12 hod. (4)

V ČR je přípravek registrován jako léčivý přípravek HYLASE DESSAU 150 I.U.

Doporučení pro použití samostatné hyaluronidázy: 

• paklitaxel

Doporučení pro použití hyaluronidázy spolu se suchým teplem: 

• všechny vinca alkaloidy (vinkristin, vinblastin, vinorelbin), etoposid. (1,2)

 6.10.5  Aplikace natriumbikarbonátu

Vzhledem k  možnosti  vyvolání  nekrózy  podkožní  aplikací,  se  používání  při  paravazaci 

jakýchkoliv cytostatik nedoporučuje. (1)

 6.10.6  Aplikace natriumthiosulfátu

Lokální  účinnost  není  klinicky  dostatečně  doložená,  proto  se  používání  při  paravazaci 

nedoporučuje. (1)

 6.10.7  Aplikace kortikosteroidů

Jelikož je paravazace jen ve vyjímečných případech doprovázena zánětem, proto není jejich 

aplikace  doporučována. (1)

 6.10.8  Aplikace dexrazoxanu

Dexrazoxan  byl  úspěšně  použit  ke  snížení  srdeční  toxicity  u  pacientů  podstupujících 

chemoterapii s antracykliny (studie u žen s pokročilým karcinomem prsu).

Účinek:

• Efekt  je  dán  vazbou  železa  s  redukcí  vzniku  komplexů   antracyklin  –  železo  tvořících 

kardiotoxické radikály. (4)

• Inhibuje enzym topoizomerázu II (19)

• Dvě  prospektivní  jednoramenné  klinické  studie  prokázaly,  že  intravenózní  dexrazoxan 

zabránil vážnému poškození tkání po extravazaci antracyklinů. Z 54 pacientů zahrnutých 

do studie bylo nutné provést chirurgický debridement pouze u jednoho pacienta (1,8%) (20)
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Způsob aplikace:

• Dexrazoxan byl podáván nitrožilně po dobu tří dní (1000, 1000 a 500 mg/m²), s iniciální 

dávkou nejpozději  6  hod po extravazaci.  Je  doporučeno podat  dexrazoxan  intravenózně 

do velké  žíly  v  oblasti  vzdálené  od  místa  extravazace,  optimálně  na  kontralaterální 

končetině.

• Podání dextrazoxanu bylo dobře tolerováno.

• Mezi  nejčastější  nežádoucí  účinky  patřila  hematologická  toxicita,  elevace  transamináz, 

nevolnost  a  bolest  v  místě  infuze  dexrazoxanu.  U  pacientů  s  clearance  kreatininu 

s hodnotami < 40 ml/min by měla být dávka dexrazoxanu snížena na 50%.

Zároveň  nemá  být  současně  s  infuzí  dexrazoxanu  aplikován  DMSO,  studené  obklady 

by měly být odstraněny 15 min před a během podávání. 

V ČR  je  přípravek  registrován  jako  léčivý  přípravek  SAVENE,  není  ovšem  k  dostání. 

(1,4,25,26)

 6.11  Extravazace při aplikaci do centrálního žilního přístupu

Extravazace  léčiv  podávaných  přes  centrální  kanylu  je  vzácná  komplikace.  Dojde-li 

k paravazaci, roztok se může hromadit v mediastinu, pohrudnici nebo v podkožní oblasti hrudníku 

a krku.  Nejčastějším  příznakem  extravazace  je  akutní  bolest.  Diagnóza  musí  být  založena 

na klinických  příznacích  a  potvrzena  některou  zobrazovací  metodou,  obvykle  se  provádí  CT 

hrudníku. Doporučení o postupu při extravazaci jsou vytvořena na základě kazuistik. 

Postup  by  měl  zahrnovat  zastavení  infuze  a  aspiraci  prostřednictvím  ponechaného 

centrálního žilního katetru, a to největší množství roztoku, jak je to jen možné. V případě, že došlo 

k extravazaci antracyklinu, je vhodné použít dexrazoxan. I když ve většině hlášených případů byla 

dána přednost konzervativní léčbě, může být přistoupeno rovněž k chirurgické intervenci s cílem 

odstranění zbytku paravazátu. Jako doporučené přidatné postupy lze doporučit podání antibiotik, 

intravenózních kortikoidů a analgetik, a to k utlumení příznaků mediastinitidy nebo pleuritidy. (4)
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Název účinné látky Typ poškození tkání Suché teplo/suchý chlad Léčba

Amsacrin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Asparaginasa Nonvezikant 0 0

Bleomycin Nonvezikant 0 0

Busufan Iritant 0 0

Cabazitaxel Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Carboplatina Nonvezikant Suchý chlad 0

Carmustin Iritant Suchý chlad 0

Cisplatina Vezikant > 0,4 
mg/ml

Iritant

Suchý chlad

Suchý chlad

Lokálně 
DMSO

Cladribin Nonvezikant 0 0

Cyklofosfamid Nonvezikant 0 0

Cytarabin Nonvezikant 0 0

Dacarbazin Iritant Suchý chlad 0

Dactinomycin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Daunorubicin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Docetaxel Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Doxorubicin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
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DMSO

Doxorubicin 
liposomální

Iritant Suchý chlad 0

Epirubicin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Eribulin Nonvezikant 0 0

Estramustin Nonvezikant 0 0

Etoposid Iritant Suchý chlad 0

Fludarabin Nonvezikant 0 0

5-fluorouracil Iritant Suchý chlad 0

Fotemustin Iritant 0 0

Gemcitabin Nonvezikant 0 0

Idarubicin Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Ifosfamid Nonvezikant 0 0

Irinotekan Iritant Suchý chlad 0

Melphalan Iritant 0 0

Methotrexát Nonvezikant Suchý chlad 0

Mitomycin C Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Mitoxantron Vezikant Suchý chlad Lokálně 
DMSO

Oxaliplatina Iritant Suché teplo! s.c. 
hyaluronidá

za
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Paclitaxel Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Pemetrexed Nonvezikant 0 0

Raltitrexed Nonvezikant Suchý chlad 0

Streptozocin Iritant Suchý chlad 0

Thiotepa Nonvezikant 0 0

Topotekan Iritant Suchý chlad 0

Vinblastin Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Vinkristin Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Vinflunin Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Vinorelbin Vezikant Suché teplo s.c. 
hyaluronidá

za

Tabulka 6: Abecední seznam cytostatik a podle typu poškození tkáně způsob ošetření 
paravazátu. (2, 17)

 6.12  Extravazační kit

Na všech odděleních, kde jsou podávána cytostatika způsobující nekrózu tkáně, by měl být 

přístup  k  extravazačním kitům k  zajištění  okamžitého  zásahu  při  extravazaci.  Extravazační  kit 

by měl být jednoduchý v použití, ale dostatečně komplexní ve vybavení. (18)
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Obsah extravazačního kitu: 

• Instrukce jak postupovat při extravazaci.

• Abecední seznam cytostatik a podle typu poškození tkáně ošetření paravazátu.

• Jednorázové injekční stříkačky (1ml, 2ml, 5ml), jednorázové jehly 18G a 26G, univerzální 

gelové polštářky opakovaně použitelné jako teplý či studený obklad, sterilní gázové čtverce, 

sterilní  gázové  obvazy,  leukoplast,  sterilní  pár  rukavic,  sterilní  pár  chemoprotektivních 

rukavic, hyaluronidáza (skladování 2-8°C), dimethylsulfoxid. (2)

 6.13  Dokumentace

Každý výskyt  extravazace  musí  být  důkladně  zdokumentován  a  nahlášen.  Dokumentace 

slouží  k  mnoha  účelům,  zvláště  poskytuje  přesný popis  toho,  co  se  stalo,  chrání  zdravotnický 

personál,   slouží  jako sběr informací o extravazacích a  upozorňuje na nedostatky v praxi.  (38) 

Dokument by měl obsahovat jednotlivé kroky zdravotnického personálu, celkové posouzení a popis 

postižené oblasti včetně fotografie místa postižení. Součástí dokumentace by měl být záznam, který 

potvrzuje,  že  byl  pacient  poučen okamžitě  oznámit  zdravotnickému personálu  jakékoliv  změny 

na pokožce,  tělesné  teploty  a  výskyt  náhlé  bolesti  v  postižené  oblasti.  (31)  Místo  extravazace 

by mělo být každých 8 hodin kontrolováno a změny zdokumentovány. (29)

Záznam o extravazaci:

• jméno a rodné číslo pacienta

• datum podání

• čas podání

• místo podání

• technika podání

• velikost a typ kanyly nebo katetru

• venepunkce za posledních 24 hodin

• podané léčivo

• koncentrace podaného léčiva
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• přibližná dávka podaného léčiva

• pořadí aplikovaných léčiv

• objem paravazátu

• vzhled postiženého místa 

• umístění erytému a indurace

• velikost (průměr) paravazátu

• fotografie místa podání, která obsahuje datum a čas vyhotovení

• výskyt bolesti, diskomfortu, zpětný tok krve ano/ne

• informace a instrukce, které byly dány pacientovi

• symptomy, které byly pacientem nahlášeny

• léčebná opatření a následná doporučení

• jména všech osob zdravotnického personálu, která se na léčbě extravazace podílela 

• podpis osoby, která vyplnila záznam o extravazaci (2, 21,24, 29)

 6.14  Chirurgická léčba těžkého poškození tkání

Rozsáhlejší nekrózy po paravazaci je nutné předat do ošetření plastickým chirurgům, kteří 

zvolí optimální způsoby lokálního konzervativního ošetřování nekrózy kůže a podkoží. (1)

 6.14.1  Chirurgický debridement

Chirurgický debridement je indikován v případě, že se nekróza nehojí a/anebo bolest trvá 

déle než 10 dní. Z dostupných dat je zřejmé, že pouze jedna třetina extravazací vede k rozvoji 

ulcerací. Chirurgické zákroky jsou rezervovány pro případy těžkých extravazací anebo pro pacienty, 

u nichž konzervativní léčba nebyla provedena adekvátně.  Zákrok spočívá v široké a dostatečné 

excizi,  dočasném  krytí  a  následném  provedením  plastické  rekonstrukce  připraveným  kožním 

štěpem. (4)

 6.14.2  Wash-out technika

Podkožní „wash-out“, tedy „vymývání“, je chirurgická technika, která byla poprvé testována 

u 13 pacientů, kteří nebyli léčeni žádnou metodou. Průměrný interval pro subkutánní „vymývání“ 
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byl  345  min  a  u  žádného  se  nerozvinula  nekróza  v  průběhu  sledovaného  období  tří  měsíců. 

Vzhledem k omezeným zkušenostem není možné tuto techniku všeobecné doporučit, měla by být 

prováděna na pracovištích se zkušenostmi s těmito procedurami. (4,6,15)

Způsob provedení:  Nejdříve  se  na  pokožce  označí  poškozená  oblast.  Mimo poškozenou 

oblast se vytvoří vpich, kterým se tupá kanyla podkožně dostane do postižené oblasti. Fyziologický 

roztok je kanylou infiltrován do postižené oblasti, pro maximální naředění, tak dlouho, dokud není 

pokožka  v  označené  poškozené  oblasti  dostatečně  oteklá  a  zatvrdlá.  Objem  použitého 

fyziologického  roztoku je  různý v  závislosti  na  místě  poškození.  Např.  200 ml  fyziologického 

roztoku je dostačující pro dorsum ruky, několik litrů pak pro hrudní stěnu. Přibližně po 15 minutách 

je tekutina kanylou opatrně odsávána. Postup lze opakovat. Po dokončení techniky se mohou podat 

antidota. (32)
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 7  Experimentální část

 7.1  Zpracování dotazníků

Podkladem pro tuto studii byla data získána metodou oslovením formou dotazníků. Dotazník 

je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, 

jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. Otázky v dotazníku dělíme na tři základní 

typy: 

• otevřené –  dotazovaná osoba se může vyjádřit  vlastními  slovy podle  vlastního  uvážení, 

nedostává na výběr z předpřipravených variant odpovědí.

• uzavřené -  nabízejí  několik možných variant  odpovědí,  ze  kterých si  dotazovaný vybírá 

jednu nebo více odpovědí, které se nejvíce blíží jeho názoru. Uzavřené otázky je možné dělit 

na:  dichotomické a  trichotomické otázky (tyto  otázky umožňují  pouze  odpověď ano/ne, 

respektive  ano/ne/nevím),  výběrové  otázky (u  těchto  otázek  je  možnost  výběru  z  jedné 

nabízené  alternativy),  výčtové  otázky (takovéto  otázky nabízí  možnost  výběru  několika 

nabízených alternativ zároveň) a škálové otázky (respondent vyjadřuje svůj postoj k objektu 

na hodnotící škále výběrem ze stupnice nebo na škále pořadí seřazuje jednotlivé předměty 

podle  svých  preferencí.  Tyto  otázky  jsou  nejvhodnějším  nástrojem  pro  měření  názorů 

a postojů. Odpovědi lze jednoduše kvantifikovat a následně statisticky analyzovat.)

• polouzavřené  (nebo také  polootevřené)  –  jedná se o kombinace obou předchozích  typů. 

Polouzavřené otázka vznikne přidání varianty "jiné" do uzavřené otázky, která je vlastně 

otevřenou otázkou a umožňuje respondentovi volně vyjádřit svůj názor. (39)

Dotazník  byl  tvořen  20  otázkami  a  jeho  kompletní  znění  včetně  jednotlivých  otázek 

i nabízených odpovědí je součástí této práce v části Přílohy.  Nalezneme zde všechny základní typy 

otázek. Otázkou otevřenou byla otázka číslo 2, otázkami polouzavřenými byly otázky číslo 9, 13, 

14, 18 a otázkami uzavřenými byly dichotomické a trichotomické otázky číslo 5, 7, 8, 10, 15, 16, 

19, 20 a otázky výběrové číslo 1, 3, 4, 6, 11, 12, 17.

Z  oslovených  pražských  nemocnic  se  anonymního  dotazníkového  šetření  zúčastnili 

zdravotničtí pracovníci Nemocnice Na Bulovce a Fakultní nemocnice v Motole. Dotazník byl určen 

zdravotnickým pracovníkům na onkologickém pracovišti a zvláště těm, kteří podávají chemoterapii 

onkologickým pacientům. 

Celkem bylo získáno 59 dotazníků a z vyhodnocení nebylo nutno žádný vyplněný dotazník 

vyřadit.
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 7.2  Vyhodnocení dotazníků

Vyhodnocení nasbíraných dat proběhlo dvěma základními způsoby:

1. grafickým zpracováním

2. statistickým zpracováním

 7.2.1  Grafické zpracování

Grafické  zpracování  proběhlo  pomocí  počítačového  programu  LibreOffice  Calc  verze 

5.1.6.2.  formou skládaných sloupcových grafů.  Skládaný sloupcový graf  zobrazuje procentuální 

zastoupení odpovědí podle pohlaví respondentů na jednotlivé otázky.

 7.2.2  Statistické zpracování 

Tato  dotazníková  studie  si  kladla  jako  další  cíl  zjistit,  zda  existuje  vztah  mezi  dvěma 

zvolenými jevy. K vyhodnocení byl využit statistický postup testování hypotéz, především tzv. chí-

kvadrát ( χ2) test nezávislosti v kontingenční tabulce.

 7.2.2.1  Chí-kvadrát test nezávislosti (χ2  test nezávislosti)

Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se používá k zjištění, zda mezi 

dvěma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah. Základní myšlenka χ2 testu spočívá v porovnání 

pozorovaných  a  očekávaných  četností.  Pozorované  četnosti  zjistíme  z  kontingenční  tabulky. 

Očekávané četnosti je nutné vypočítat. 

Stanovíme nulovou a alternativní hypotézu. Nulová hypotéza předpokládá, že mezi dvěma 

kvalitativními veličinami není žádná závislost.(40)

Testové kritérium G se vypočítá na základě získaných četností (nij) a očekávaných četností 

(n΄
ij) podle vzorce: 

G=∑
i=1

r

∑
j=1

s (  nij - n΄ij )
2

n ΄ ij

 

Vypočtenou testovou statistiku χ2 porovnáme s kritickou hodnotou, kterou je kvantil  χ2
1-α 

pro určitý  stupeň volnosti.  Stupeň volnosti  vychází  z  kontingenční  tabulky.  Pro  zjištění  hodnot 

příslušných kvantilů byly využity statistické tabulky.

Na  základě  pravděpodobnostního  rozložení  chí-kvadrát  se  vypočítá  pravděpodobnost 

výskytu  takovéto  nebo  ještě  extrémnější  hodnoty.  Tato  pravděpodobnost  se  nazývá  dosažená 

hladina významnosti statistického testu (p-hodnota). Pokud je menší než 0,05, nulovou hypotézu 
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zamítáme. Znamená to, že pravděpodobnost, že by pozorované rozdíly či závislosti vznikly pouze 

náhodou, je menší než 5 %. (40, 41)

 7.2.2.2  Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky umožňují testování různých hypotéz. Kategorie jednoho znaku určují 

řádky a  kategorie  druhého  znaku  sloupce.  Pokud  jeden  ze  znaků  má  r kategorií  (počet  řádků 

v kontingenční  tabulce)  a  druhý  znak  má  s kategorií  (počet  sloupců  v  kontingenční  tabulce), 

dostáváme kontingenční tabulku typu r x s.

Stupeň volnosti se vypočítá z kontingenční tabulky pomocí vzorce: 

počet stupňů volnosti = (r – 1)(s – 1)

 7.2.2.3  Pearsonův korelační koeficient

Chí-kvadrát test nezávislosti popisuje, zda-li existuje mezi dvěma znaky vztah. Nevyjadřuje 

však  sílu  tohoto  vztahu.  K  určení  síly  závislosti  tohoto  vztahu  bývají  využívány  korelační 

koeficienty.  Nejpoužívanější mírou těsnosti vztahu dvou spojitých znaků je Pearsonův korelační 

koeficient, jehož výpočet vychází z testové statistiky (G) a celkového počtu měření (n).

C=√ G
G+n

Hodnota korelačního koeficientu se pohybuje od -1 do +1. Hodnoty ± 1 nabývá tehdy, když 

jsou veličiny absolutně závislé. Pokud je hodnota korelačního koeficientu rovna nule nebo nabývá 

hodnoty  blízké  nule,  veličiny  jsou  nezávislé.  (40,  42)  To  znamená,  že  čím  více  se  hodnota 

korelačního koeficientu blíží jedné, tím silnější je sledovaný vztah.
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 7.3  Výsledky

 7.3.1  Grafické vyhodnocení výsledků

 7.3.1.1  Pohlaví a věkové rozmezí respondentů

Pohlaví respondentů vycházející z otázky číslo 1 a věkové rozmezí respondentů vycházející 

z otázky číslo 2 (věk) jsou graficky znázorněny viz. Graf 1
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Graf 1: Grafické znázornění pohlaví a věkového rozmezí respondentů

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 59 respondentů z toho 56 žen a 3 muži. Nízký 

podíl  mužů  v  celkovém počtu  respondentů  byl  jevem očekávaným,  jelikož  je  trendem  teprve 

posledním pár let výskyt mužů na pozici zdravotních „bratrů“. Věkový průměr mužů byl 26,7 let,  

žen 41,5 let a celkový průměr pak činil 40,8 let.

Největší podíl respondentů patřil do věkového rozmezí 41 až 50 let (celkem 19 žen, což 

odpovídá přibližně 32,2% z celkového počtu). Následovala věková rozmezí 20 až 30 let (13 žen, 

což odpovídá 22,0% a 3 muži, což odpovídá 5,1%) a 51 až 60 let ( 13 žen, což odpovídá 22,0%). 

Nejméně  respondentů  bylo  ve  věkovém rozmezí  31  až  40  let  (  11  žen,  což  odpovídá  18,6% 

z celkového počtu respondentů).
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 7.3.1.2  Rozmezí odpracovaných let v nemocnici

Rozmezím odpracovaných let  v nemocnici jako zdravotní sestra/bratr  se zabývala otázka 

číslo 3. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 2
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Graf 2: Grafické znázornění rozmezí odpracovaných let v nemocnici

Nejpočetnější zastoupení mělo rozmezí 21 až 30 odpracovaných let (17 žen, což odpovídá 

28,8% celkového počtu respondentů), o čtyři respondenty méně mělo rozmezí 11 až 20 let (13 žen; 

22,0%), shodný počet 11 respondentů měla rozmezí 0 až 5 let (9 žen; 15,3% a 2 muži; 3,4%) a více  

než 31 odpracovaných let (11 žen; 18,6%). Celkem 7 respondentů se nacházelo v rozmezí 6 až 10 

odpracovaných let (6 žen; 10,2% a 1 muž; 1,7%).
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 7.3.1.3  Rozmezí odpracovaných let na onkologickém oddělení

Rozmezím  odpracovaných  let  na  onkologickém  oddělení  jako  zdravotní  sestra/bratr 

se zabývala otázka číslo 4. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 3.
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Graf 3: Grafické znázornění rozmezí odpracovaných let na onkologickém oddělení

Nejvíce respondentů se nacházelo v rozmezí 2 až 5 odpracovaných let (18 žen, což odpovídá 

30,5% a 2 muži, což odpovídá 3,4% celkového počtu respondentů), následovalo rozmezí 6 až 10 let 

(13 žen; 22,0% a 1 muž; 1,7%), dále rozmezí 11 až 20 let (13 žen; 22,0%) a nejméně byly 3 ženy  

(5,1%) v rozmezí 21 a více odpracovaných let na onkologickém oddělení. Tento snižující se počet  

respondentů v závislosti na délce odpracovaných let na onkologickém oddělení může být spojen 

s tím, že práce s onkologickými pacienty je pro zdravotnického pracovníka jednou z psychicky 

nejnáročnějších,  která  se  může  ve  zdravotnickém  zařízení  vyskytnout.  Devět  žen  (15,3%) 

odpovědělo, že na onkologickém oddělení pracují méně než jeden rok.
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 7.3.1.4  Podání chemoteapie onkologickým pacientům

Otázka  číslo  pět  zjišťovala,  zda-li  podává  zdravotnický  pracovník  chemoterapii 

onkologickým pacientům. Výsledek je znázorněn viz. Graf 4
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Graf 4: Grafické znázornění podání chemoterapie onkologickým pacientům

Na otázku, „Podáváte pacientům chemoterapii?“, odpovědělo celkem 58 respondentů ano 

(55 žen; 93,2% a 3 muži; 5,1% z celkového počtu respondentů) a 1 žena (1,7%) odpověděla ne. 

Podle vyplněného dotazníku se jedná o 25-ti letou respondentku, která pracuje na onkologickém 

oddělení méně než rok a tudíž se na oddělení může teprve zaučovat a samostatně chemoterapii ještě 

nepodává.
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 7.3.1.5  Frekvence školení zdravotnického personálu v podávání chemoterapie

Frekvencí  školení  zdravotnického  personálu  v  podávání  chemoterapie  onkologickým 

pacientům se zabývala otázka číslo 6. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 5
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Graf 5: Grafické znázornění frekvence školení zdravotnického personálu v podávání 
chemoterapie

Celkem 50 respondentů (47 žen; 79,7% a 3 muži;  5,1% z celkového počtu respondentů) 

uvedlo, že jsou školeni periodicky 1x ročně. Pouze při nástupu na oddělení bylo proškoleno 8 žen 

(13,6%) a 1 respondentka (1,7%) uvedla, že jako školitelka je školena 1x za 3 roky.
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 7.3.1.6  Školení zdravotnického personálu, jak se zachovat při výskytu extravazace

Otázka číslo sedm zjišťovala, zda-li jsou zdravotničtí pracovníci proškoleni, jak se zachovat 

při výskytu extravazace.  Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 6.

ano ne nevím
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

89,8%

3,4% 1,7%

5,1%

Školení zdravotnického personálu, jak se zachovat  při výskytu extravazace

muži

ženy

Jste proškolen(a), jak se zachovat při výskytu extravazace?

P
o

če
t r

e
s

p
o

n
d

e
n

tů
 v

 p
ro

ce
n

te
ch

Graf 6: Grafické znázornění školení zdravotnického personálu, jak se zachovat 
při výskytu extravazace

Celkem 56  respondentů (53 žen; 89,8% a 3 muži; 5,1% z celkového počtu respondentů) 

uvedlo, že proškoleni byli, 2 ženy (3,4%) uvedly, že proškoleny nebyly a 1 žena (1,7%) neví.
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 7.3.1.7  Extravazační kit na oddělení

Otázka  číslo  osm zjišťovala  přítomnost  extravazačních  kitů  na  oddělení,  kde  se  podává 

chemoterapie. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 7.
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Graf 7: Grafické znázornění přítomnosti extravazačního kitu na oddělení

Na  otázku  „Máte  na  oddělení  k  dispozici  extravazační  kit?“  odpovědělo  kladně  35 

respondentů  (33  žen;  55,9%  a  2  muži;  3,4%  z  celkového  počtu  respondentů),  záporně  21 

respondentů  (20  žen;  33,9%  a  1  muž;  1,7%)  a  3  ženy  (5,1%)  odpověděly,  že  o  přítomnosti 

extravazačního kitu na oddělení neví.
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 7.3.1.8  Použití specifických opatření při extravazaci

Použitím specifických opatření při vzniku extravazace se zabývala otázka číslo 9. Zde mohli 

respondenti vybírat z více odpovědí. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 8 
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Graf 8: Grafické znázornění použití specifických opatření při extravazaci

Otázka byla zodpovězena celkem 55 respondenty,  4 respondenti na otázku neodpověděli. 

Respondenti mohli vybírat z více odpovědí a mezi nejčastější specifická opatření při extravazaci 

patřily  suchý  chlad  (27,8%)  a  suché  teplo  (20,8%),  následovaly  hyaluronidáza  (16%), 

dimethylsulfoxid (13,9%) a kortikosteroidy (13,9%).

Nejméně volenou variantou bylo jiné opatření (7,6%). U této varianty respondenti neuváděli 

přesný typ jiného opatření, ale pouze obecnou formulaci podle extravazátu, podle ordinace lékaře 

nebo podle typu chemoterapie.        
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 7.3.1.9  Zkušenost s řešením extravazace

Otázka číslo deset zjišťovala vlastní zkušenost respondentů s řešením extravazace při podání 

chemoterapie u onkologických pacientů. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 9
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Graf 9: Grafické znázornění zkušenosti s řešením extravazace

Extravazaci během své praxe řešilo a na otázku kladně odpovědělo 34 respondentů (33 žen; 

55,9% a  1  muž;  1,7% z celkového  počtu  respondentů).  Extravazaci  během své  praxe  neřešilo 

a na otázku záporně odpovědělo 25 respondentů (23 žen; 39,0% a 2 muži; 3,4%).
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 7.3.1.10  Frekvence výskytu extravazací u onkologických pacientů

Frekvencí  výskytu  extravazací  u  onkologických  pacientů  se  zabývala  otázka  číslo  11. 

Četnost výskytu extravazace uváděli respondenti, kteří kladně odpověděli na předcházející otázku 

číslo 10.  Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 10.
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Graf 10: Grafické znázornění frekvence výskytu extravazací u onkologických pacientů

Respondenti,  kteří  v  otázce  číslo  10  odpověděli  kladně,  nyní  uváděli  frekvenci  výskytu 

extravazace. U této odpovědi mohli respondenti dopsat číslovku, která poukazovala na to, jak často 

problém extravazace u onkologických pacientů řešili.

Pouze  jedna  žena  (1,7%  z  celkového  počtu  respondentů)  odpověděla,  že  se  výskytem 

extravazace setkává či setkávala týdně, ovšem bližší specifikaci neuvedla. Ročně se s výskytem 

extravazace setkalo 33 respondentů (32 žen; 54,2% a 1 muž; 1,7%). Frekvence výskytu extravazace 

byla různorodá: 14 respondentů bližší specifikaci neuvedlo, 2 respondenti se setkali s extravazací 

 1-2x ročně, 4 respondenti 2x ročně, 1 respondent 2-3x ročně, 4 respondenti 3x ročně, 3 respondenti 

4x ročně, 2 respondenti 5xročně, 1 respondent uvedl 1x 8 let, 1 respondent 1x 2 roky a 1 respondent 

uvedl 2x za 20 let.

Na  otázku  mohli  také  odpovídat  respondenti,  kteří  na  předcházející  otázku  odpověděli 

záporně, jelikož zde byla z nabízených odpovědí k výběru kontrolní odpověď „ještě jsem se s tím 

nesetkal(a). Tato odpověď byla vybrána 19 respondenty (17 žen; 28,8% a 2 muži; 3,4%). Na otázku 
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neodpovědělo 6 žen (10,2%). V součtu máme stejný počet  25 respondentů, kteří na otázku číslo 10 

odpověděli, že během své praxe problém extravazace neřešilo.

 7.3.1.11  Doba, za kterou se extravazace u onkologických pacientů objevila.

Dobou, za kterou se extravazace u onkologických pacientů při podání chemoterapie objevila, 

se zabývala otázka číslo 12. Otázka byla zodpovězena respondenty s kladou odpovědí na otázku 

číslo 10. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 11.
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Graf 11: Grafické znázornění doby, za kterou se extravazace u onkologických pacientů 
objevila

Na otázku „Kdy se extravazace objevila?“ odpovědělo celkem 32 respondentů, 1 respondent, 

který na  otázku číslo 10 odpověděl  kladně,  tuto otázku nezodpověděl.  Ačkoliv  otázka  nabízela 

jednu odpověď, 5 respondentů, kteří během své praxe řešili více případů extravazace  uvedlo více 

odpovědí.

Nejčastější výskyt extravazace nastal již během podání chemoterapie. Tato odpověď byla 

vybrána 27 respondenty (71% z celkového počtu odpovědí), 7 respondentů (18,4%) se s extravazací 

setkalo  až  během  následujících  dní  po  podání  chemoterapie  a  4  respondenti  (10,5%)  řešili 

extravazaci ihned po podání chemoterapie.

Strana 54



 7.3.1.12  Cytostatika spojená se vznikem extravazace

Otázka číslo třináct se věnuje seznamu nejčastěji používaných cytostatik. Z tohoto seznamu 

mohli  respondenti  vybírat  ta  cytostatika,  u  kterých se během nebo po podání  u  onkologických 

pacientů objevila extravazace. Otázka byla zodpovězena respondenty s kladou odpovědí na otázku 

číslo 10. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 12.
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Graf 12: Grafické znázornění cytostatik spojených se vznikem extravazace

Respondenti  mohli  vybírat  z  více  odpovědí  a  jako  cytostatika  s  největším  výskytem 

extravazací  označili:  doxorubicin  (17,9% z  celkového  počtu  odpovědí),  5-fluorouracil  (17,9%), 

cisplatina (13,7%), paklitaxel (10,5%), vinorelbin (6,3%), oxaliplatina (6,3%), epirubicin (3,2%), 

vinkristin  (3,2%),  karboplatina  (3,2%),  docetaxel  (3,2%),  vinblastin  (2,1%),  etoposid  (2,1%), 

cyklofosfamid (2,1%), methotrexát (2,1%) a do skupiny ostatní (6,3%) byla sloučena cytostatika: 

lipozomální doxorubicin, mitomycin C, ifosfamid, bleomycin, gemcitabin a pemetrexed.          
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 7.3.1.13  Symptomy extravazace

Symptomům  extravazace  se  věnovala  otázka  číslo  14.  Otázka,  kde  byl  výběr  z  více 

nabízených  odpovědí,  byla  zodpovězena  respondenty  s  kladou  odpovědí  na  otázku  číslo  10. 

Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 13.
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Graf 13: Grafické znázornění symptomů extravazace

Otázku zodpovědělo 33 respondentů a jako nejčastější symptomy extravazace označili bolest 

(27,2% z celkových odpovědí), otok (27,2%), zarudnutí (20,4%), pálení (19,4%), omezení hybnosti 

končetiny (3,9%) a svědění (1%) v místě aplikace chemoterapie. Byla označena také odpověď jiné 

(1%), ale bez bližší specifikace.       

Strana 56



 7.3.1.14  Nekróza tkáně

Otázka  číslo  15  zjišťovala,  zda-li  se  u  některého  z  onkologických  pacientů  neobjevila 

po extravazaci cytostatika nekróza tkáně.  Otázka byla zodpovězena respondenty s kladou odpovědí 

na otázku číslo 10. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 14.
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Graf 14: Grafické znázornění výskytu nekrózy tkáně u onkologických pacientů

Ze 33 respondentů, kteří otázku zodpověděli, se 14 respondentů (13 žen; 39,4% a 1 muž; 3% 

z celkového počtu respondentů) setkalo u některého z pacientů s nekrózou tkáně a 19 žen (57,6%) 

se s nekrózou tkáně nikdy nesetkalo.

Nejčastější cytostatika, která nekrózu tkáně způsobují, patří mezi antracykliny (doxorubicin 

a epirubicin).        
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 7.3.1.15  Poučení onkologického pacienta před podáním chemoterapie

Otázka číslo 16 zkoumala, zda-li je každý onkologický pacient před podáním chemoterapie 

důkladně poučen o možných projevech extravazace a jak se má zachovat, pokud by taková situace 

nastala. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 15.
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Graf 15: Grafické znázornění poučení onkologického pacienta před podáním chemoterapie

Otázka  byla  zodpovězena  58  respondenty,  1  muž  na  otázku  neodpověděl.  Všech  58 

respondentů (56 žen;  96,6% a 2 muži;  3,4% z celkového počtu respondentů)  označilo  kladnou 

odpověď a  to,  že  každý  onkologický  pacient  je  poučen  o  projevech  extravazace  a  jak  se  má 

v případě extravazace zachovat.
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 7.3.1.16  Pravidelná kontrola onkologického pacienta během podání chemoterapie

Pravidelnou  kontrolou  onkologického  pacienta  během  podání  chemoterapie  se  zabývala 

otázka číslo 17. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 16.
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Graf 16: Graf znázorňující kontrolu onkologického pacienta během podání chemoterapie

Pravidelná kontrola onkologického pacienta během podání chemoterapie je jeden z mnoha 

iatrogenních  rizikových  faktorů  vzniku  extravazace.  Otázka  byla  zodpovězena  všemi  59 

respondenty, z toho 55 respondentů (52 žen; 88,1% a 3 muži, 5,1% z celkového počtu respondentů) 

uvedlo, že pacienta kontrolují pravidelně, 1 žena (1,7%) pacienty nekontroluje pravidelně a 3 ženy 

(5,1%) přijdou jen na upozornění pacienta.
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 7.3.1.17  Postup zdravotnického personálu při podezření na extravazaci

Otázka číslo 18 mapovala postup zdravotnického personálu při  podezření  na extravazaci 

během podání chemoterapie onkologickému pacientovi. Grafické znázornění výsledků uvádí  Graf

17.
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Graf 17: Grafické znázornění postupu zdravotnického personálu při podezření na 
extravazaci

V případě podezření na extravazaci je nutná souhra ošetřujícího zdravotnického personálu 

a onkologického pacienta, aby byli  všichni důkladně poučeni o tom, jak se v případě podezření 

na extravazaci  zachovat.  Na  všech  odděleních  by  měly  být  k  dispozici  doporučené  postupy 

na všechny úkony, které se v rámci oddělení vykonávají, včetně řešení podezření na extravazaci. 

Jakákoliv zbytečná časová prodleva hraje v neprospěch zdraví pacienta.  V rámci doporučených 

postupů platí následující postup:

1. Zastav a odpoj infuzi. Ponechej zavedený žilní vstup.

2. Urči, o kterou látku se jedná.

3. Aspiruj co největší množství paravazátu cestou původní žilní linky, zaznamenej objem 
aspirátu. Vyhni se tlaku na oblast paravazace. Odstraň žilní vstup.

4. Označ fixem oblast paravazace.

5. Zavolej lékaře. Zahaj specifická opatření dle povahy cytostatika.

6. Zvedni končetinu. Podej analgetikum, je-li potřeba. Vše zdokumentuj!
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Tato  otázka  byla  zodpovězena  59  respondenty.  Odpověď,  okamžitě  zastavím  infúzi 

s cytostatikem a dále pokračuji podle doporučených pravidel, uvedlo 29 žen (49,2% z celkového 

počtu respondentů) a odpověď, okamžitě zastavím infúzi s cytostatikem a volám lékaře, uvedlo 30 

respondentů (27 žen; 45,8% a 3 muži;, 5,1%).

 7.3.1.18  Hlášení výskytu extravazace lékaři

Hlášení výskytu extravazace lékaři  zdravotnickým personálem zjišťovala otázka číslo 19. 

Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 18.
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Graf 18: Grafické znázornění hlášení extravazace lékaři zdravotnickým personálem

Všichni  dotazovaní  respondenti  (56  žen;  94,9%  a  3  muži;  5,1%  z  celkového  počtu 

respondentů) na otázku číslo 19 shodně odpověděli, že výskyt extravazace hlásí lékaři.
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 7.3.1.19  Vedení dokumentace extravazací na oddělení

Poslední otázka číslo 20 zkoumala, zda-li si na oddělení, kde se podává chemoterapie, vede 

ošetřující  zdravotnický personál  vlastní  evidenci  extravazací,  která  se objevila  u  onkologických 

pacientů. Grafické znázornění výsledků uvádí Graf 19.
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Graf 19: Grafické znázornění vedení dokumentace extravazací na oddělení

Každý případ extravazace nebo podezření na extravazaci musí být zanesen do zdravotnické 

dokumentace pacienta.  Zdal-i si oddělení, kde probíhá podávání cytostatik, vedou nebo nevedou 

vlastní  dokumentaci  vzniklých  extravazací  zaleží  na  standardních  operačních  postupech 

nebo doporučených  postupech  jednotlivých  zdravotnických  zařízení.   Z  celkového  počtu  59 

respondentů  25  respondentů  (22  žen;  37,3% a  3  muži;  5,1% z  celkového  počtu  respondentů) 

potvrdilo vedení vlastní dokumentace extravazací na oddělení, 30 žen (50,8%) odpovědělo, že si 

žádnou dokumentaci nevede a 4 ženy (6,8%) neví, že by se na oddělení dokumentace vedla.
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 7.3.2   Statistické zpracování dotazníků

Pomocí chí-kvadrát testu a kontingenčních tabulek bylo vyhodnoceno celkem 5 stanovených 

hypotéz.

H1:  Existuje vztah mezi zkušeností  s extravazací a léty odpracovanými na onkologickém 

oddělení u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

H2: Existuje vztah mezi proškolením, jak se zachovat v případě extravazace, a zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii. 

H3: Existuje vztah mezi pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie a zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.  

H4:  Existuje vztah mezi  léty odpracovanými na onkologickém oddělení u zdravotnického 

personálu podávajícího chemoterapii a jeho pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie.

H5: Existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta. 

 7.3.2.1  Vztah mezi zkušeností  s extravazací  a léty odpracovanými na onkologickém oddělení  

u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda-li existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a léty 

odpracovanými na onkologickém oddělení u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii. 

K zjišťování vztahu byly použity otázky číslo 10 a 4. Data získaná na základě těchto otázek jsou 

uvedena viz. Tabulka 7.

Odpracovaná léta na onkologickém oddělení

0-1 rok 2-5 let 6-10 let 11-20 let Více let

Zkušenost 

s extravazací

Ne 0 9 11 11 3

Ano 9 11 3 2 0

Tabulka 7: Kontingenční tabulka výsledků otázek číslo 10 a 4

Nulová hypotéza: Zkušenost s extravazací nesouvisí s léty odpracovanými na onkologickém 

oddělení u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

Alternativní  hypotéza:  Zkušenost  s  extravazací  souvisí  s  léty  odpracovanými 

na onkologickém oddělení u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii. 

(Existuje  vztah  mezi  zkušeností  s  extravazací  a  léty  odpracovanými  na  onkologickém 

oddělení.)
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Testové  kritérium G vypočítané  z  hodnot  viz.  Tabulka  7 mělo  hodnotu  22,14.  Kritická 

hodnota χ2 pro čtyři  stupně volnosti  na  hladině významnosti  0,05 měla hodnotu 9,49.  Testové 

kritérium tuto hodnotu převyšuje,  nulová hypotéza se tedy na hladině významnosti  0,05 zamítá 

a přijímá se alternativní hypotéza. 

Vypočtená  p-hodnota  byla  0,00018  a  hodnota  Pearsonova  korelačního  koeficientu  byla 

0,522, což značí střední sílu závislosti mezi dvěma hodnotami.

Závěr: Existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a léty odpracovanými na onkologickém 

oddělení.

 7.3.2.2  Vztah  mezi  proškolením,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace,  a  zkušeností  

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii

Toto  šetření  mělo  za  úkol  zjistit,  zda  existuje  vztah  mezi  proškolením,  jak  se  zachovat 

v případě  extravazace  a  zkušeností  s  extravazací  u  zdravotnického  personálu  podávajícího 

chemoterapii.  Pokud by se zjistilo,  že mezi  zvolenými jevy nějaký vztah existuje,  mohla by se 

pozornost  více  zaměřit  na  důkladnější  edukaci  zdravotnického  personálu  a  tím  předcházet 

extravazacím u pacientů. 

K zjišťování vztahu byly použity otázky číslo 10 a 7. Data získaná na základě těchto otázek 

jsou uvedena viz Tabulka 8

Proškolení

Ano Ne Nevím

Zkušenost 

s extravazací

Ano 34 0 0

Ne 22 2 1

Tabulka 8: Kontingenční tabulka výsledků otázek číslo 10 a 7

Nulová hypotéza: Proškolení, jak se zachovat v případě extravazace, nesouvisí se zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

Alternativní  hypotéza: Proškolení,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace,  souvisí 

se zkušeností s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

(Existuje  vztah  mezi  proškolením,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace,  a  zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.)
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Testové  kritérium  G  vypočítané  z  hodnot  viz. Tabulka  8 mělo  hodnotu  4,30.  Kritická 

hodnota  χ2  pro dva stupně volnosti  na  hladině  významnosti  0,05  měla  hodnotu 5,99.  Hodnota 

testového kritéria nepřesahuje kritickou hodnotu, nulová hypotéza se nezamítá.

Vypočtená p-hodnota byla 0,12 a hodnota Pearsonova korelačního koeficientu byla 0,260, 

což značí slabou sílu závislosti mezi dvěma hodnotami.

Závěr: Proškolení,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace,  nesouvisí  se  zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

 7.3.2.3  Vztah  mezi  pravidelnou  kontrolou  pacienta  během  chemoterapie  a  zkušeností  

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda-li existuje vztah mezi pravidelnou kontrolou pacienta 

během  chemoterapie  a  zkušeností  s  extravazací  u  zdravotnického  personálu  podávajícího 

chemoterapii. Pokud by se prokázala závislost mezi těmito dvěma zvolenými jevy, pak by důkladná 

pravidelná kontrola mohla snižovat riziko vzniku extravazace u pacientů.

K zjišťování vztahu byly použity otázky číslo 10 a 17. Data získaná na základě těchto otázek 

jsou uvedena viz. Tabulka 9.

Pravidelná kontrola pacienta

Ano Ne Jen na 
upozornění

Zkušenost 

s extravazací

Ano 33 0 1

Ne 22 1 2

Tabulka 9: Kontingenční tabulka výsledků otázek číslo 10 a 17

Nulová hypotéza: Pravidelná kontrola pacienta během chemoterapie nesouvisí se zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

Alternativní  hypotéza:  Pravidelná  kontrola  pacienta  během  chemoterapie  souvisí 

se zkušeností s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

(Existuje  vztah  mezi  pravidelnou  kontrolou  pacienta  během  chemoterapie  a  zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.  

Testové  kritérium G vypočítané  z  hodnot  viz.  Tabulka  9 mělo  hodnotu  2,21.  Kritická 

hodnota  χ2  pro dva stupně volnosti  na  hladině  významnosti  0,05  měla  hodnotu 5,99.  Hodnota 

testového kritéria nepřesahuje kritickou hodnotu, nulová hypotéza se nezamítá.
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Vypočtená p-hodnota byla 0,33 a hodnota Pearsonova korelačního koeficientu byla 0,190, 

což značí slabou sílu závislosti mezi dvěma hodnotami.

Závěr: Pravidelná  kontrola  pacienta  během  chemoterapie  nesouvisí  se  zkušeností 

s extravazací u zdravotnického personálu podávajícího chemoterapii.

 7.3.2.4  Vztah mezi léty odpracovanými na onkologickém oddělení  u zdravotnického personálu  

podávajícího chemoterapii a jeho pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie

Toto  šetření  mělo  za  úkol  zjistit,  zda  existuje  vztah  mezi   léty  odpracovanými 

na onkologickém  oddělení  u  zdravotnického  personálu  podávajícího  chemoterapii  a  jeho 

pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie. Pokud by se zjistilo, že mezi těmito dvěma 

jevy vztah existuje, mohlo by to znamenat, že léty zkušenější zdravotník si je vědom rizik, která 

s sebou přináší nedostatečná nepravidelná kontrola pacienta během podání chemoterapie.

K zjišťování vztahu byly použity otázky číslo 4 a 17. Data získaná na základě těchto otázek 

jsou uvedena viz. Tabulka 10.

Pravidelná kontrola pacienta

Ano Ne Jen na 
upozornění

Odpracovaná 

léta na 

onkologickém 

oddělení

0-1 rok 8 1 0

2-5 let 18 0 2

6-10 let 14 0 0

11-20 let 12 0 1

Více let 3 0 0

Tabulka 10: Kontingenční tabulka výsledků otázek číslo 4 a 17

Nulová hypotéza: Léta odpracovaná na onkologickém oddělení  u zdravotnického personálu 

podávajícího chemoterapii nesouvisí s jeho pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie.

Alternativní  hypotéza: Léta  odpracovaná  na  onkologickém  oddělení   u  zdravotnického 

personálu  podávajícího  chemoterapii  souvisí  s  jeho  pravidelnou  kontrolou  pacienta  během 

chemoterapie.

(Existuje  vztah  mezi  léty  odpracovanými  na  onkologickém  oddělení  u  zdravotnického 

personálu podávajícího chemoterapiic a jeho pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie.)
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Testové  kritérium G vypočítané  z  hodnot  viz.  Tabulka  10 mělo  hodnotu  8,13.  Kritická 

hodnota χ2 pro osm stupnů volnosti na hladině významnosti 0,05 měla hodnotu 15,51. Hodnota 

testového kritéria nepřesahuje kritickou hodnotu, nulová hypotéza se nezamítá.

Vypočtená p-hodnota byla 0,42 a hodnota Pearsonova korelačního koeficientu byla 0,348, 

což značí slabou sílu závislosti mezi dvěma hodnotami.

Závěr: Léta  odpracovaná  na  onkologickém  oddělení   u  zdravotnického  personálu 

podávajícího chemoterapii nesouvisí s jeho pravidelnou kontrolou pacienta během chemoterapie.

 7.3.2.5  Vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda-li existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem 

respondenta. 

K zjišťování vztahu byly použity otázky číslo 2 a 10. Data získaná na základě těchto otázek 

jsou uvedena viz. Tabulka 11.

Věk respondenta

20-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let

Zkušenost 

s extravazací

Ano 3 8 15 9

Ne 13 3 4 4

Tabulka 11: Kontingenční tabulka výsledků otázek číslo 2 a 10

Nulová hypotéza: Zkušenost s extravazací nesouvisí s věkem respondenta.

Alternativní hypotéza: Zkušenost s extravazací souvisí s věkem respondenta.

(Existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta.)

Testové kritérium G vypočítané z  hodnot  viz.  Tabulka  11 mělo hodnotu 15,30.  Kritická 

hodnota  χ2  pro  tři  stupně  volnosti  na  hladině  významnosti  0,05  měla  hodnotu  7,81.  Testové 

kritérium tuto hodnotu převyšuje,  nulová hypotéza se tedy na hladině významnosti  0,05 zamítá 

a přijímá se alternativní hypotéza. 

Vypočtená  p-hodnota  byla  0,00158  a  hodnota  Pearsonova  korelačního  koeficientu  byla 

0,454, což značí střední sílu závislosti mezi dvěma hodnotami.

Závěr: Existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta.
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 8  Diskuze

Extravazace při podávání chemoterapie onkologickým pacientům je jedním z méně častých, 

ale o to závažnějších nežádoucích komplikací náročné protinádorové terapie, která může dobu léčby 

výrazně prodloužit a ,v případě podání cytostatika ze skupiny vezikantů, zdravotní a psychický stav 

pacienta  významně zhoršit.  Touto  prací  jsem  se  snažila  problematiku  extravazace  cytostatik 

pojmout co nejkomplexněji,  poněvadž v odborné literatuře informace o tomto nežádoucím účinku 

cytostatik chybí.

Tato  studie se  zabývá praktickými zkušenostmi zdravotnických  pracovníků  podávajících 

chemoterapii  a extravazací cytostatik. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 59 respondentů 

z toho 56 žen a 3 muži. Nízký podíl mužů v celkovém počtu respondentů byl jevem očekávaným, 

jelikož je trendem teprve posledním pár let výskyt mužů na pozici zdravotních „bratrů“. Věkový 

průměr  mužů  byl  26,7  let,  žen  41,5  let  a  celkový  průměr  pak  činil  40,8  let.  Největší  podíl 

respondentů patřil  do věkového rozmezí 41 až 50 let  (32,2%) následované věkovým rozmezím 

20 až 30 let (27,1%), zde se také nacházeli 3 mladí muži, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili. 

Nejvíce  respondentů  (28,8%)  se  v  rámci  odpracovaných  let  v  nemocnici  nacházelo  v  rozmezí 

21 až 30  odpracovaných  let.  Na  onkologickém  oddělení  pracuje nejvíce  respondentů  (33,9%) 

v rozmezí  2 až  5  odpracovaných  let.  V  této  otázce  jsem  s  přibývajícími  odpracovanými  léty 

na onkologickém oddělení zaznamenala snižující se počet respondentů. Tento pokles by mohl být 

spojen  s  tím,  že  práce  s  onkologickými  pacienty  je  pro  zdravotnického  pracovníka  jednou 

z psychicky  nejnáročnějších,  která  se  může  ve  zdravotnickém  zařízení  vyskytnout.  Celkem 

58 respondentů  (98,3%) odpovědělo,  že  podává  chemoterapii  onkologickým pacientům,  1  žena 

odpověděla,  že  chemoterapii  nepodává.  Podle  vyplněného  dotazníku  se  jedná  o  25-ti  letou 

respondentku, která pracuje na onkologickém oddělení méně než rok a tudíž se na oddělení může 

teprve  zaučovat  a  samostatně  chemoterapii  ještě  nepodává.  Periodicky  1xročně  je  proškoleno 

v podávání chemoterapie onkologickým pacientům 84, 8% respondentů, 1 respondentka je dokonce 

školitelka, která je školena 1x  za  3 roky. 94,5% respondentů je také proškoleno, jak se zachovat 

v případě výskytu extravazace.  Extravazační  kit  má na oddělení k dispozici  59,3% respondentů 

a 5,1%  respondentů  na  otázku  odpovědělo,  že  neví,  zda-li  kit  na  oddělení  mají  nebo  nemají. 

Nejpoužívanějšími specifickými opatřeními při extravazaci jsou suchý chlad a suché teplo, snad 

proto, že jsou nejdostupnější.  Problematiku extravace během své praxe řešila více než polovina 

respondendů (57,6%). Z této nadpoloviční většiny 55,9% respondentů uvedlo, že extravazaci řeší 

několikrát  ročně,  zde  se  však  frekvence  lišila,  případně  nebyla  uvedena.  Jedna  respondentka 

dokonce  uvedla  týdenní  frekvenci  výskytu  extravazace.  71% respondentů,  kteří  extravazaci  již 

řešili,  uvedlo,  že  se  extravazace  objevila  již  během  podání  chemoterapie.  Mezi  nejčastější 

cytostatika, která jsou spojena s výskytem extravazace patří: doxorubicin, paklitaxel, cisplatina a 5-

fluorouracil. Nejčastější projevy extravazace, které pacienti podle respondentů udávají, jsou bolest, 

otok  a  zarudnutí  v  místě  vpichu.  Nekrózu  tkáně  u  pacienta  po  extravazaci  vidělo  42,4% 
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z respondentů,  kteří  extravazaci  někdy  řešili,  57,6%  respondentů  nekrózu  tkáně  u  pacienta 

po extravazaci nikdy nevidělo. Všichni respondenti, kteří na otázku odpověděli, shodně uvedli, že je 

každý  pacient  poučen  o  projevech  extravazace.  Celkem  93,2%  respondentů  během  podání 

chemoterapie  pravidelně  pacienta  kontroluje.  Nepravidelnou  kontrolu  pacienta  během  podání 

chemoterapie můžeme zařadit mezi iatrogenní rizikové faktory vzniku extravazace. Velmi důležité 

jsou také první kroky při podezření na extravazaci, jelikož jakákoliv zbytečná časová prodleva hraje 

vždy v neprospěch zdraví pacienta. Zde je nutná souhra ošetřujícího personálu a onkologického 

pacienta,  aby byli  oba  důkladně  poučení,  jak  se  v  případě  podezření  na  extravazaci  zachovat. 

Okamžitě  zastaví  infuzi  s  cytostatikem  a  dále  pokračuje  podle  doporučených  pravidel  49,2% 

respondentů,  zbylí  respondenti  okamžitě  zastaví  infuzi  s  cytostatikem a  volají  lékaře.  Všichni 

dotazovaní respondenti hlásí výskyt extravazace lékaři a vlastní dokumentaci vzniklých extravazací 

si na oddělení vede pouze 42,4% respondentů.

Porovnání dosažených výsledků s jinými pracemi na toto téma nebylo možné, poněvadž 

v dostupné odborné literatuře není žádná publikace, která by komplexně analyzovala problematiku 

extravazace  při  podávání  cytostatik.  Všechny  nalezené  publikace  se  zabývaly  problematikou 

extravazace cytostatik pouze okrajově nebo jen ojedinělými případovými studiemi. Například studie 

Abe-Doi a kol. se zabývala případem pacientky, u které došlo za 6 měsíců po aplikaci chemoterapie 

k  induraci  (chorobnému  ztvrdnutí  tkáně  zmnožením  vaziva).  Na  základě  posouzení  indurace 

pomocí  ultrasonografie se ukázalo, že k odhalení časné degenerace tkáně a tedy k prevenci může 

být tato metoda užitečná, poněvadž vizualizuje rozsah poškození vedoucí až ke stenóze žíly. (43)

Nicméně z námi získaných výsledků jsme se pokusili o vypracování a ověření následujících 

hypotéz.  V  první  hypotéze  jsme  zjišťovali  vztah  mezi  zkušeností  s  extravazací  a  léty 

odpracovanými na onkologickém oddělení.  Na základě chí kvadrát testu jsme dospěli  k závěru, 

že existuje vztah mezi zkušeností s extravazací a léty odpracovanými na onkologickém oddělení. 

Druhá hypotéza se zabývala vztahem  mezi proškolením, jak se zachovat v případě extravazace 

a zkušeností s extravazací. Na základě chí kvadrát testu jsme dospěli k závěru, že neexistuje vztah 

mezi  proškolením,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace  a  zkušeností  s  extravazací.  Ve  třetí 

hypotéze  jsme  zjišťovali  vztah  mezi  pravidelnou  kontrolou  pacienta  během  chemoterapie 

a zkušeností s extravazací. Na základě chí kvadrát testu jsme dospěli k závěru, že neexistuje vztah 

mezi  pravidelnou  kontrolou  pacienta  během  chemoterapie  a  zkušeností  s  extravazací.  Čtvrtá 

hypotéza se zabývala vztahem mezi odpracovanými léty na onkologickém oddělení a pravidelnou 

kontrolou pacienta během chemoterapie.  Na základě chí kvadrát testu jsme dospěli k závěru,  že 

neexistuje  vztah  mezi  odpracovanými  léty  na  onkologickém oddělení  a  pravidelnou  kontrolou 

pacienta  během chemoterapie.  V poslední  páté  hypotéze  jsme  zjišťovali  vztah  mezi  zkušeností 

s extravazací a věkem respondenta. Na základě chí kvadrát testu jsme dospěli k závěru, že existuje 

vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem respondenta.
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 9  Závěr

Extravazace cytostatik je vnímána jako nepříjemná komplikace protinádorové terapie, která 

může  zdraví  onkologického  pacienta  výrazně  ovlivnit  a  v  některých  případech  mít  i  závažné 

nevratné následky. Nejdůležitějším opatřením je prevence. Abychom extravazaci předešli, je nutné 

dodržovat zásady bezpečné aplikace léčiv,  dbát  nejenom  na  pravidelnou edukaci zdravotnického 

personálu podávajícího chemoterapii, ale i na správnou edukaci onkologického pacienta a v případě, 

že k extravazaci dojde, je nutné znát a postupovat podle doporučení, která jsou určená pro daná 

léčiva.  Jen tak můžeme předejít  vážnému poškození zdraví pacienta,  anebo následky významně 

zmírnit.

Podle  námi  provedeného  šetření  existuje  vztah  mezi  zkušeností  s  extravazací  a  léty 

odpracovanými  na  onkologickém oddělení.  Proškolení,  jak  se  zachovat  v  případě  extravazace, 

nesouvisí  se  zkušeností  s  extravazací  u  zdravotnického  personálu  podávajícího  chemoterapii. 

Pravidelná  kontrola  pacienta  během  chemoterapie  nesouvisí  se  zkušeností  s  extravazací 

u zdravotnického  personálu  podávajícího  chemoterapii.  Léta  odpracovaná  na  onkologickém 

oddělení  u  zdravotnického  personálu  podávajícího  chemoterapii  nesouvisí  s  jeho  pravidelnou 

kontrolou pacienta během chemoterapie a byl potvrzen vztah mezi zkušeností s extravazací a věkem 

respondenta.
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 11.5  Dotazník

DOTAZNÍK

Problematika e  xtravazace při podávání cytostati  k

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás  tímto  požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který monitoruje  Vaše 
zkušenosti  s  výskytem extravazace  při  podávání  chemoterapie  onkologickým pacientům.  Tento 
dotazník  je  zcela  anonymní  a  bude  použit  pouze  jako  podklad  k  vypracování  rigorózní  práce 
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

Cílem  mé práce je přiblížit problematiku výskytu extravazace při podávání chemoterapie, 
jako jedné z dalších nežádoucích komplikací doprovázející náročnou protinádorovou terapii.

 Nedílnou součástí mé práce bude i vyhodnocení Vámi vyplněného dotazníku, a proto Vás 
velmi  prosím  o  jeho  pravdivé  zodpovězení.  Své  odpovědi,  prosím,  označte  křížkem  X  (lze 
zaškrtnout i více odpovědí), případně vypište slovy. 

Zaručuji, že dotazník nebude použit k jiným účelům.

Předem Vám děkuji za pomoc.

Mgr. Marie Plevová

Lékárna Nemocnice Na Bulovce
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1. Pohlaví

    žena

    muž

2. Váš věk ….

3. Kolik let pracujete v nemocnici jako zdravotní sestra/bratr? 

0-5

6-10

11-20

21-30

více let

4. Kolik let pracujete na onkologickém oddělení?

0-1

2-5

6-10

11-20

více let

5. Podáváte pacientům chemoterapii? 

ano

ne

6. Jak často jste proškolován(a) v podávání chemoterapie?

1x ročně

pouze při nástupu na oddělení

nebyla jsem proškolena

nevím

7. Jste proškolen(a), jak se zachovat při výskytu extravazace? 

ano

ne

nevím
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8. Máte na oddělení k dispozici extravazační kit? 

ano

ne

nevím

9. Jaká specifická opatření používáte při extravazaci? (výběr z více odpovědí)

suché teplo

suchý chlad

dimetylsulfoxid

hyaluronidáza

kortikosteroidy

jiné...

10. Řešil(a) jste během své praxe problém extravazace? 

ano

ne 

11. Pokud ano, s jakou frekvencí výskytu. U zvolené odpovědi, prosím, dopište přibližnou 
číslovku.

… denně

… týdně

… ročně

ještě jsem se s tím nesetkal(a) 

12. Kdy se extravazace objevila? 

již během chemoterapie

ihned po chemoterapii

během dní po chemoterapii

během týdnů po chemoterapii

13. U kterých cytostatik jste se s výskytem extravazace setkal(a)? (výběr z více odpovědí)

    lipozomální 
doxorubicin

    doxorubicin

    epirubicin

    mitomycin C

    ifosfamid

    karboplatina

    cisplatina

    docetaxel

    irinotekan
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    dakarbazin

    daktinomycin

    kabazitaxel

    paklitaxel

    vinblastin

    vinkristin

    vinflunin

    vinorelbin

    etoposid

    5-fluorouracil

    cyklofosfamid

    oxaliplatina

    topotekan

    aflibercept

    bleomycin

    eribulin

    gemcitabin

    methotrexát

    pemetrexed

    temsirolimus

    monoklonální protilátky

    jiné...

14. Na co si pacienti při extravazaci nejčastěji stěžují? (výběr z více odpovědí)

bolest

otok

zarudnutí 

pálení

svědění

omezení hybnosti končetiny

jiné ...

15. Objevila se u některého z pacientů nekróza tkáně?

ano

ne

16. Je každý pacient před podáním chemoterapie důkladně poučen o možných projevech 
extravazace a jak se má zachovat? 

ano

ne

17. Kontrolujete pacienta pravidelně během chemoterapie? 

ano

ne

přijdu jen na upozornění pacienta
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18. Jak se zachováte při podezření na extravazaci? 

okamžitě zastavím infúzi s cytostatikem a dále pokračuji podle doporučených pravidel

okamžitě zastavím infúzi s cytostatikem a volám zkušenější(ho) kolegyni(u)

okamžitě zastavím infúzi s cytostatikem a volám lékaře

rovnou volám zkušenější(ho) kolegyni(u) nebo lékaře

jiný postup... (prosím doplnit)

19. Hlásíte výskyt extravazace lékaři? 

ano

ne

20. Vedete si na oddělení vlastní dokumentaci vzniklých extravazací?

ano

ne

nevím
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