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Abstrakt
Bakalářská práce hodnotí kvalitu života po transplantaci jater u pacientů
s diagnózami hepatitidy C a B, primární biliární cirhózy a primární sklerozující
cholangitidy a alkoholické cirhózy, jelikož tyto diagnózy patří mezi nejčastější indikace
k transplantaci jater. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou
rozpracovány kapitoly obsahující anatomii a fyziologii jater, transplantaci jater a kvalitu
života. V empirické části jsou předkládány výsledky dotazníkového šetření aplikovaného
u pacientů po transplantaci jater, kde cílem bylo zjistit, jaká je kvalita života pacientů
po transplantaci jater. Subjektivní vnímání kvality života bylo měřeno pomocí dotazníku
SQUALA. Dále byly v bakalářské práci použity dotazníky ke zjištění rekurence abúzu
alkoholu, dotazník ECR k určení attachmentové úzkostnosti a vyhýbavosti nemocného
a poslední dotazník PBI zaměřený na výchovný styl a vazbu nemocného k matce a otci.
Výsledky výzkumného šetření jsou uvedeny v tabulkách a grafech a následně kompletně
shrnuty v diskuzi a v závěru práce.

Abstract
Bachelor thesis assesses the quality of life after liver transplantation in patients with
diagnoses of hepatitis C and B, primary biliary cirrhosis and primary sclerosing
cholangitis and alcoholic cirrhosis. These diagnoses are the most frequent indication for
liver transplantation. This work is divided into two parts. The theoretical part is
elaborated into chapter containing the anatomy and physiology of the liver, liver
transplantation and quality of life. In the empirical part are presented results of the survey
applied in patients after liver transplantation, where the aim was to find out how it has
changed the lives of patients after liver transplantation. Subjective perception of quality
of life was measured using a questionnaire SQUALA. Further in the thesis were used
questionnaires to determine the recurrence of alcohol abuse, ECR questionnaire to
determine the attachment anxiety and avoidance of patient, and the last patient

questionnaire PBI focused on parenting style, patient bond to mother and father. Results
of the research are presented in tables and graphs, then completely summarized in the
discussion and conclusion of thesis.
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Seznam zkratek
AIDS

syndrom získaného imunodeficitu

CT

počítačová tomografie

CTA

vyšetření cév pomocí počítačové tomografie

ECHO

ultrazvukové vyšetření srdce

EKG

elektrokardiogram

ERCP

endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie

ETOH

ethylická (alkoholická) cirhóza jater

HBV

virus hepatitidy B

HCV

virus hepatitidy C

HLA typizace

vyšetření lidského leukocytárního antigenu

HRCT

zobrazení plic pomocí počítačové tomografie

IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny

MR

magnetická rezonance

ORL

otorhinolaryngologie

PCR HCV-RNA

metoda prokázání viru hepatitidy C

PBC

primární biliární cirhóza

PSC

primární sklerozující cholangitida

SSC

sekundární sklerozující cholangitida

TITR protilátek

množství protilátek
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ÚVOD
Za poslední desítky let dosáhla lékařská věda neuvěřitelných vědeckých
pokroků. Její vývoj se ubírá neustále kupředu. Co bylo před 50 lety neskutečné
nebo ve fázi výzkumu, je dnes běžnou klinickou praxí. Výskyt nemocí s sebou
přináší výzvy, které se na výzkumné úrovni proměňují v realitu. Získané výsledky
umožňují zdravotnickému personálu zajistit lékařskou péči na co nejvyšší možné
léčebně-diagnostické úrovni.
Transplantační léčba je od poloviny minulého století zásadní a přelomovou
terapeutickou metodou především z pohledu prodloužení života nemocných.
Transplantace jakéhokoli orgánu je složitá chirurgická operace a je náročná
na všech úrovních zdravotní péče. Rovněž je složitá pro veškerý personál, který
se na celém procesu od začátku až dokonce podílí.
Téma kvality života pacienta po transplantaci jater jsem si vybrala, jelikož
pracuji jako zdravotnický asistent v IKEM na oddělení transplantační chirurgie
a u těchto pacientů provádím ošetřovatelskou péči. Péče o tyto pacienty není
jednoduchá, jak z hlediska odborné péče, tak z hlediska osobnosti každého
pacienta. Pacient krátce po transplantaci jater má za sebou obtížný měsíc svého
života.
Nemocní si nemohou být jistí, zda se pro ně podaří najít adekvátní jaterní
štěp. Mají za sebou měsíce života čekání a naděje. Naděje na kvalitní život bez
bolesti a utrpení. Každý pacient je individuální a vyžaduje specifický
ošetřovatelský přístup. Ošetřovatelská péče není jednoduchá a stojí za to vidět
pokroky dnešní medicíny a úsměv pacienta, který se cítí výrazně lépe. Naděje
na lepší život se zvyšuje s každým dnem po operaci, proto jsem se rozhodla
provést výzkumné šetření kvality života pacientů po transplantaci jater.
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1

ANATOMIE JATER

1.1

Struktura a cévní zásobení jater
Játra neboli hepar jsou hnědočervené, váží kolem 1,5 kg a jsou složena

z hepatocytů. Jsou největší a tedy i nejtěžší žlázou našeho těla. V pravé klenbě brániční
jsou játra uložena a přesahují až do levé klenby brániční. Jaterní tepna (arteria hepatica
propria) vstupuje do jater vpředu, vlevo v porta hepatis. Žlučové cesty (ductus hepaticus
communis) vystupují vpředu vpravo v porta hepatis, za těmito útvary vstupuje do jater
vrátnicová žíla (vena portae). Játra se rozdělují na větší pravý a menší levý lalok.
U rozdělení jater na laloky, v místě levé sagitální rýhy je uložen vazivový pruh
(ligamentum teres hepatis), který obsahuje obliterovanou pupečníkovou žílu (vena
umbilicalis). Žlučník je uložen v místě pravé jaterní rýhy vpředu. Vzadu je uložena dolní
dutá žíla (vena cava inferior). Játra jsou v těle fixována nitrobřišním tlakem a ligamenty
(Naňka a Elišková, 2009).

1.2

Funkce jater
V jaterní tkáni probíhá oběh nutriční a portální, kterým protéká v játrech 1,5 l krve

za minutu. Portálním oběhem je do jater přiváděna krev především ze žaludku, duodena
a tenkého střeva a tato krev obsahuje vstřebané látky, jako jsou minerály, živiny, vitamíny
atd. Mezi funkce jater patří detoxikační funkce, která se vyznačuje tím, že játra jsou
schopná přeměnit toxické látky na látky méně toxické za pomoci kyseliny sírové nebo
glukuronové. Další funkce je produkce žluči. Žluč obsahuje žlučové barvivo a žlučové
kyseliny, které jsou důležité pro vstřebávání tuků a vitamínů rozpustných v tucích. Jaterní
tkáň skladuje železo, živočišný škrob a řadu vitamínů. Plazmatické bílkoviny se v játrech
syntetizují, což má význam pro existenci onkotického tlaku, hemokoagulace nebo
transportní funkce. Játra ovlivňují metabolizmus tuků. Mají význam pro erytropoézu.
Uskutečňuje se v nich tvorba močoviny – konečný metabolizmus bílkovin v organismu.
Játra produkují velké množství tepla, jelikož vykazují velkou aktivitu. Játra syntetizují
faktory pro hemokoagulaci. Koagulační faktory se v játrech syntetizují za pomoci
vitamínu K. Při nedostatku vitamínu K, může dojít k poruše krevní srážlivosti. Důležitá
funkce je schopnost glukoneogeneze, tj. tvorba glukózy z necukerných substrátů.
Růstový hormon STH, v játrech iniciuje produkci somatomedinů - růstových faktorů
(Mourek, 2012).
13
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TRANSPLANTACE JATER
Transplantace jater je metoda léčby nezvratného selhání jater, některých

metabolických vad postihujících játra a některých nádorů (Trunečka a Adamec, 2009).
Po transplantaci jater se jednoroční přežití pacienta pohybuje kolem 80 %. Riziko
úmrtí je nejvyšší během prvního týdne po transplantaci a postupně klesá. Dlouhodobé
přežití se od jednoročního přežití liší málo. Počet pacientů, kteří přežijí i 10 let, postupně
roste. Doba přežití pacienta závisí na primárním jaterním onemocnění. Výběr pacientů
se může zdát jako etický problém. Je však nutný, jelikož je více pacientů, kteří potřebují
transplantaci jater, než dárců orgánu. Otázkou je, zda je důležitější dát přednost prostému
přežití, vážnosti onemocnění, nebo právě kvalitě života. Vyšší pravděpodobnost přežití
a zlepšení subjektivní kvality života stoupá tím, čím dřív pacient podstoupí transplantaci
jater (Ptáčková, 1998).

2.1

Historie

Thomas Starzl v roce 1963 uskutečnil se svým týmem první klinickou transplantaci
jater na světě. Pacientem s prvními transplantovanými játry byl tříletý chlapec
s diagnózou biliární atrézie. Operaci však nepřežil, příčinou byla porucha hemokoagulace
s nezvládnutelným krvácením. Další dva pacienti zemřeli několik dní po operaci
a příčinami byla embolie a sepse. První úspěšná transplantace jater proběhla v roce 1967
pod vedením Thomase Starzla u osmnáctiměsíčního děvčátka s diagnózou maligního
tumoru jater. Děvčátko po 400 dnech podlehlo diseminovanému tumoru (Filip, 2005).
V Československé republice byla první klinická transplantace jater provedena v Brně
dne 2.2.1983. Příjemcem transplantovaných jater byl pacient s tumorem jater. Pracoviště
v Brně nemohlo pokrýt potřebu transplantace jater a bylo potřeba transplantační program
rozvinout na dalším pracovišti. Podmínky tehdejšího socialistického zdravotnictví
to neumožňovaly. Rozvoj transplantací nastal až po roce 1989. Rozvoj transplantací jater
se začal uskutečňovat v IKEM. Štefan Vítko se stal v roce 1992 novým přednostou
transplantačního centra. Pod jeho vedením vznikla funkce transplantačního koordinátora.
První koordinátorka byla Jana Gintelová a později Eva Pokorná. Jana Gintelová zahájila
spolupráci s Eurotransplantem. Přišla s myšlenkou, že orgány zemřelých dárců, pro které
nebude v České republice vhodný příjemce, budou nabídnuty bezplatně zahraničním
pracovištím (Trunečka a Adamec, 2009).
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K historii transplantace jater neodmyslitelně patří rozvoj transplantační imunologie.
Za zakladatele se považuje biolog Peter Brian Medawar (1915-1987), který rozpoznal
biologickou podstatu rejekce transplantovaných tkání. Zabýval se odhojováním kožních
štěpů, které se používali k léčbě rozsáhlých popálenin (Trunečka a Adamec 2009).
Český vědec, Milan Hašek se zabýval imunologickou tolerancí. Podařilo se mu
navodit imunologickou toleranci u kuřecích embrií propojením krevního oběhu. V roce
1962 se stal ředitelem Ústavu experimentální biologie a genetiky Československé
akademie věd. Komunistický režim v roce 1970 zbavil Milana Haška jeho ředitelské
funkce. Vědou se dále zabýval a přispěl k vývoji základní imunologické typizace dárců
a příjemců transplantovaných orgánů, především ledvin (Filip, 2005).

2.2

Indikace

Transplantace jater je indikována v případě, kdy konzervativní léčba je pro pacienta
nedostačující. Tento pacient je zařazen na čekací listinu. Čekací listina je registr pacientů,
kteří čekají na vhodný orgán. Z tohoto registru se vybírá vždy vhodný pacient dle délky
čekání, dle toho jak moc je transplantace u něho naléhavá, dle váhového poměru mezi
dárcovským orgánem a příjemcem orgánu. Svou roli mají také imunologické parametry.
Důležitá je kompatibilita krevní skupiny. V současnosti se provádí i transplantace
jaterního štěpu s jinou krevní skupinou, než kterou má příjemce. V tomto případě
se provádí imunologická příprava, která spočívá v odstranění protilátek.
Chronické selhání jater je postupný nástup závažné jaterní dysfunkce.
Při akutním selhání jater dochází k náhlému nástupu závažné jaterní dysfunkce u jedince
bez předchozího onemocnění jater. Nastupuje rychle a o přežití pacienta rozhodují
hodiny. V některých případech může dojít k akutnímu selhání jater na chronickém
podkladě. To znamená náhlé zhoršení jaterních funkcí u pacienta do té chvíle
se stabilizovaným onemocněním v důsledku působení nového hepatotoxického podnětu
(Keislichová, et al., 2011).
V této bakalářské práci se zabývám výzkumem pacientů s diagnózou primární
sklerozující cholangitidy, primární biliární cirhózy, virových hepatitid a ethylické
(alkoholické) cirhózy jater.
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2.2.1 Nejčastější diagnózy k indikaci transplantace jater
Tyto diagnózy patří mezi jedny z nejčastějších indikací k transplantaci jater:


Primární sklerozující cholangitida – onemocnění charakterizované zánětlivým
postižením žlučového stromu s probíhající destrukcí, stenózami žlučovodů
a progresivní fibrózou. Etiologie je neznámá, důležitou roli hrají genetické vlivy.
Průběh onemocnění je typicky spojen s rozvojem jaterní cirhózy, která bývá
doprovázena portální hypertenzí. Může probíhat klinicky nenápadně nebo
bolestmi v pravém podžebří, ikterem a teplotou. Vyšetření, které potvrzuje
diagnózu primární sklerozující cholangitidy je endoskopická retrográdní
cholangiopankreatografie (ERCP). Jediná, kurativní léčba je transplantace jater
(Drastich, et al. 2013).



Primární biliární cirhóza – cholestatické jaterní onemocnění, postihující
žlučovody. Postupně dochází k zánětlivé destrukci malých žlučovodů, k fibróze
a cirhóze jater. Onemocněním se vyskytuje zejména u žen. Příčinou je výskyt
antimitochondriálních protilátek v séru. Mezi příznaky patří splenomegalie,
hepatomegalie, ikterus, pruritus, únava, hyperpigmentace a nebo onemocnění
může probíhat asymptomaticky. Účinná léčba je transplantace jater a podávání
ursodeoxycholové kyseliny (Trunečka a Šperl, 2006).



Virové hepatitidy – infekční onemocnění způsobující zánět jater. Hepatitid je pět
typů A, B, C, D a E. Ve velmi malé míře se vyskytují ještě dva typy a to F a G.
K transplantaci jater dospějí jen hepatitidy typu B a C. Virová hepatitida
C je častější indikací k transplantaci jater než hepatitida B.
U hepatitidy B je k dispozici účinná profylaxe rekurence infekce ve štěpu
a i účinná léčba rekurentní hepatitidy B. U hepatitidy C je rekurence infekce
po transplantaci jater téměř pravidlem. Histologické známky chronické hepatitidy
C se objevují už po půl roce po transplantaci jater u více než 90 %
transplantovaných pacientů (Husová, 2013). Protilátka, která by neutralizovala
virus hepatitidy C a byla by schopná zabránit reinfekci, není dosud k dispozici.
Podávání imunosupresiv akceleruje rekurentní hepatitidu C ve srovnání
s průběhem chronické hepatitidy C ve vlastních játrech. Retransplantace
je jediným řešením dekompenzované cirhózy jaterního štěpu na podkladě
rekurentní hepatitidy C. Vývoj cirhózy jaterního štěpu lze zastavit jen
protivirovou léčbou s dosažením trvalé, virologické odpovědi (Šperl, et al. 2013).
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V USA je hepatitida C nejčastější indikací k transplantaci jater. Většina těchto
infekcí vznikla nitrožilním užíváním drog. Odhaduje se, že 2,7 milionů
Američanů je infikováno hepatitidou C a u 70 % z nich se vyvine chronické
onemocnění jater. Po transplantaci je vyžadována abstinence užívání drog.
Náročná péče je u pacientů, kteří zneužívají léky na předpis včetně opioidů,
stimulantů a benzodiazepinů. Tito pacienti a někteří lékaři mohou mít pocit, že
užívání těchto léků je oprávněné k léčbě spánku, bolesti a úzkosti. U pacientů
s podezřením na zneužívání léků jsou doporučené postupy a to předepisování léků
pouze jedním lékařem a vyzvedávání léků pouze v jedné lékárně (Krahn, 2005).


Alkoholická cirhóza jater – v současnosti patří ke standardní indikaci
transplantace jater.
Množství konzumace alkoholu nutné k dosažení lézí je velmi variabilní. Pouze
20 % z těch, kteří konzumovali 12 piv (kolem 120g alkoholu) denně po dobu
10 let onemocní cirhózou. Termín „alkoholismus“ je často v literatuře zneužíván.
Pro tento termín existují diagnostická kritéria – psychologické, sociální,
fyziologické, profesní,

behaviorální a další.

75 % transplantovaných

pro alkoholickou cirhózu jater splňují psychiatrická diagnostická kritéria
pro závislost na alkoholu (Krahn, 2005).
Podmínkou zařazení na čekací listinu je abstinence (šest měsíců), která
se potvrzuje rozhovorem s nemocným, s jeho rodinnými příslušníky a kontaktem
s ošetřujícími lékaři. Další podmínka je opakované vyšetření v protialkoholní
poradně, psychiatricko-psychologické vyšetření nebo průkaz etanolu či jeho
metabolitů v krvi. Rekurence abúzu alkoholu po transplantaci jater se pohybuje
mezi 10 – 50 %. V 10 % případů dochází k poškození štěpu. Přežívání nemocných
po transplantaci jater pro alkoholickou cirhózu je při abstinenci srovnatelné nebo
dokonce lepší než u ostatních etiologií (Wohl, et al., 2005).
Obecně se abstinence u pacientů závislých na alkoholu měří v letech, nikoli
v měsících. Jako stabilní abstinence se uvádí 5 let. Požadavek šestiměsíční
abstinence pro transplantaci jater byl nejpravděpodobněji vynucen konečným
stádiem nemoci. Pro pacienty s krátkou abstinencí je po transplantaci jater
doporučena péče v protialkoholní poradně (Krahn, 2005).
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Mezi další nejčastější indikace k transplantaci jater patří: biliární atrézie, Alagillův
syndrom, cystická fibróza, sekundární biliární cirhóza, kryptogenní cirhóza, autoimunitní
cirhóza,

Wilsonova

choroba

jater,

tyrozinémie,

hepatocelulární

karcinom,

cholangiogenní karcinom, hepatoblastom, amyloidóza aj.

2.2.2 Posouzení pokročilosti onemocnění
K posouzení pokročilosti selhání jater patří zhodnocení klinických projevů
onemocnění a skórovací systémy.
Mezi klinické příznaky patří např. ascites, ikterus, jaterní encefalopatie, peritonitida,
ztráta strukturálních bílkovin, hepatorenální syndrom.
Mezi skórovací systémy patří:


Skóre Child-Turcotte-Pugh – rozděluje nemocné s chronickým selháním jater
do 3 tříd na základě dvou klinických příznaků, kterými jsou encefalopatie
a ascites. Na základě tří laboratorních vyšetření, kterými jsou albumin v séru,
bilirubin v séru a protrombinový čas (Trunečka a Adamec, 2009).



Skóre MELD (Model for End-stage Liver Disease) – se hodnotí na základě
výsledků laboratorního vyšetření sérového bilirubinu, sérového kreatininu
a mezinárodního normalizovaného poměru pro protrombinový čas. Pro dětské
pacienty byl model upraven pod označení PELD (Pediatric End-stage Liver
Disease) (Trunečka a Adamec, 2009).

2.3

Kontraindikace

Malá pravděpodobnost úspěchu transplantace jater je hlavní kontraindikací. Určení
hranice neúspěchu závisí na transplantačním týmu a na podmínkách, kam řadíme
schopnosti týmu, ekonomickou situaci, technické zařízení, množství pacientů na čekací
listině a na množství dárců (Trunečka a Adamec, 2009).
Mezi kontraindikace transplantace jater patří multiorgánové selhání, ale i selhání
jednoho životně důležitého orgánu jako je srdce nebo plíce. Zřetelnou kontraindikací
je infekce mimo kontrolu antibiotické léčby. Jaterní selhání v příliš pokročilém stádiu
s očekávaným vývojem ireparabilního neurologického postižení se též zahrnuje mezi
kontraindikace.

Absolutní

kontraindikací

je

maligní

onemocnění

a

AIDS

(Lata a Vaňásek, 2005).
Kontraindikace z psychiatrických příčin dělíme na absolutní a relativní. K absolutním
kontraindikacím patří nevratné, kognitivní – neurologické deficity, aktivní psychóza
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a aktivní závislost na drogách a alkoholu. Mezi relativní kontraindikace patří neuróza,
deprese, porucha osobnosti, psychiatrické poruchy v minulosti, omezená schopnost
dodržovat terapii, omezená rodinná a sociální podpora, užívání psychotropních látek
v minulosti a nedostatečná motivace. (Morana, 2009)
U pacientů s jaterním selháním jsou psychiatrické poruchy běžné. 56 % pacientů
v důsledku jaterní encefalopatie prodělali delirium a další faktory, které mohou
ovlivňovat pacientův proces a pochopení transplantace (Krahn, 2005).
U pacientů se středně těžkými až težkými depresemi se doporučuje předání
do psychiatrické péče. Symptomy deprese mohou komplikovat léčbu bolesti. Pacienti
mohou vyžadovat zvýšení dávek opiátů, aby změnili své úzkostné stavy (Krahn, 2005).
Vyřazení z čekací listiny se provádí u pacientů, kteří se vrátili k užívání návykových
látek a u pacientů, jejichž zdravotní stav se natolik zhoršil, že je malá šance na úspěch
operace. Pacienti, u kterých se zdravotní stav zlepšil, jsou také vyřazeni z čekací listiny.
Může dojít k dočasnému vyřazení z čekací listiny a to v případě, kdy dochází
ke komplikacím, které se v blízké budoucnosti vyřeší (Trunečka a Adamec, 2009).

2.4

Vyšetření před zařazením na čekací listinu k
transplantaci jater

Před zařazením na čekací listinu musí pacient absolvovat nutná vyšetření a popřípadě
vyšetření výběrová.
Mezi nutná vyšetření patří:


Biochemické, hematologické, koagulační, imunologické vyšetření krve a
vyšetření krevní skupiny.



Vyšetření moči – chemicky a sediment, sediment dle Hamburgera, sběr moči
za 24 hodin – clearance kreatininu, resorbce, proteinurie a odpady.



Bakteriologické vyšetření – stolice, moč, sputum, výtěr nosu a krku.



Typologické vyšetření – HLA typizace a cytotoxické protilátky.



Kardiologické vyšetření – kardiologické konzilium (indikováno u všech diabetiků
a pacientů nad 50 let), EKG, ECHO, koronarografie (provádí se u všech diabetiků
nad 40 let a dle ordinace kardiologa).



Plicní vyšetření – krevní plyny a spirometrie.
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Zobrazovací metody – RTG vyšetření (skiagrafie hrudníku a vedlejší nosní
dutiny), ultrazvukové vyšetření břicha a ledvin, Dopplerovské vyšetření porty
a lineální žíly, CT břicha, CTA jater, mammografie u žen nad 35 let.



Vyšetření ascitu a pohrudničního výpotku – biochemie, mikrobiologie, cytologie,
leukocyty v ascitu.



Kostní vyšetření – denzitometrie.



Endoskopické vyšetření – koloskopie (u všech pacientů s PSC a SSC,
u nemocných nad 40 let), esophagogastroduodenoskopie + ureázový test na
Helicobacter pylori.



Konsiliární vyšetření – ORL vyšetření, stomatologické vyšetření a gynekologické
vyšetření.



Měření – výška, váha, obvod pasu (provádí se u všech pacientů).



Závěrečná vyšetření – předtransplantační pohovor + dotazníky kvality života,
pohovor s anesteziologem a transplantačním chirurgem. (IKEM, 2015)

Mezi výběrová vyšetření patří:


Psychologická vyšetření, psychiatrická vyšetření, ERCP, urologické vyšetření,
jaterní biopsie, laparoskopie, katetrizace jaterních žil, katetrizace plicnice, MR
jater, TITR protilátek, arteriografie. U maligních onemocnění: HRCT plic,
Scintigrafie skeletu, CT mozku. (IKEM, 2015)

Psychologická vyšetření:
Prvním úkolem psychologa je zjistit, zda si pacient uvědomuje svůj zdravotní stav.
Pacienti, kteří absolvují psychologické vyšetření, mohou prožít dvě traumatické příhody
najednou. To může vést k pociťování strachu, pochybností, frustrace a u pacientů
s vysokou úrovní úzkosti dokonce až k nepřijetí transplantace. Pečlivé psychologické
vyšetření vede k přesné psychoterapii (Morana, 2009).
Psycholog také hodnotí schopnost pacienta porozumět informacím ohledně
transplantace jater. Při podezření na neschopnost pacienta pochopit tyto informace
je důležité, aby pacient absolvoval vyšetření intelektu. Při zjištění nedostatku mentálních
schopností je nemocnému přiřazen zákonný zástupce, který pacienta zastupuje a chrání
jeho práva. Pokud je u nemocného zjištěno, že nedokáže pochopit informace,
ale neprokáží se u něho kognitivní poruchy, musí absolvovat psychoedukaci, jejíž cílem
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je přizpůsobit nefunkční chování pacienta s očekáváním transplantačního týmu
(Morana, 2009).

2.5

Metody transplantace jater

První pacienti, kteří byli zařazeni na čekací listinu k transplantaci, byli pacienti
s nádorovým onemocněním, u kterých nebyl možný jiný způsob léčby. Postupně byli
na čekací listinu zařazováni pacienti s dalšími chorobami, které vedly k selhání jater.
Velmi brzy vznikl rozdíl mezi počtem nemocných na čekací listině a nedostatkem
jaterních štěpů k transplantaci. Zvyšovala se úmrtnost nemocných na čekací listině nebo
jejich vyřazení z důvodu progrese základního onemocnění, jelikož doba čekání na
transplantaci byla velmi dlouhá. Vznikaly nové metody transplantace jater, které zvýšily
počet štěpů vhodných k transplantaci. Problém se úplně nevyřešil, i když mortalita na
čekací listině poklesla (Oliverius, 2013).
Redukce jater – první transplantace touto metodou byla provedena v ČR v roce 1995.
Od roku 2007 jsou transplantovány děti s nejmenší váhovou kategorií a dosahují
výborných výsledků. Do konce roku 2012 bylo provedeno 72 transplantací u pacientů
do 18 let. Technika metody spočívá v rozdělení jaterního štěpu. Jedna část je použita
k transplantaci. Důležité je správně zvolit poměr mezi hmotností dárce a hmotností
redukovaného štěpu z hlediska hmotnosti dětského příjemce (Oliverius, 2013).
Small for size syndrom s fatálními následky může vzniknout v případě nedostatečné
velikosti jaterního štěpu. Small for size syndrom je kombinace neřešitelného ascitu,
dlouhodobé cholestázy, encefalopatie a opožděné regenerace protrombinového času.
Nutné je našít optimální velikost štěpu (Yagi, Uemoto, 2012).
Split jater – játra dárce jsou rozdělena na dvě části. Jedna část jaterního štěpu
je transplantována jednomu příjemci a druhá část dalšímu příjemci. Většinou se split
používá pro kombinaci dospělého a dětského příjemce, ale je možné transplantovat štěpy
dvěma příjemcům nižší váhové kategorie. Častěji používaná metoda rozdělení jater
je ve studeném roztoku po odběru, ale je možné rozdělit játra přímo v těle dárce. Důležité
je předem stanovit minimální potřebný objem jaterní tkáně (Oliverius, 2013).
V IKEM 23.9.2013 poprvé transplantovali játra metodou splitu dvěma dospělým
pacientům. Jednalo se o manželský pár, který se otrávil mochomůrkou zelenou.
Do té doby tento zákrok neproběhl v České republice a nejspíš ani na světě. Lékařský tým
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měl k dispozici jedna játra a dva pacienty, kteří je okamžitě potřebovali. Pokud
by transplantace proběhla jen u jednoho z pacientů, druhý by jistě zemřel. Operace byla
navíc zkomplikována, jelikož mladá žena nebyla kompatibilní krevní skupinou a krevní
skupinou dárce. Musela být provedena imunologická příprava, která spočívala
v odstranění protilátek. Bez této přípravy by tělo ženy orgán odmítlo. Samotná operace
trvala 12 hodin. Játra u obou manželů začala fungovat po čtyřech dnech od operace
(IKEM, 2013).
Příbuzenská transplantace jater – spočívá v odebrání části jater od živého dárce
a jejich našití příjemci. Tato metoda se používá u pacienta s akutním selháním jater,
pokud nejsou dostupná játra od nežijícího dárce. Výhodou této metody je výborná kvalita
štěpu a krátký čas studené ischemie (Oliverius, 2013). Psychosociální hodnocení dárce
je nejdůležitější součástí programu pro žijícího dárce. Když člověk souhlasí
s podstoupením k operaci, díky které se jeho zdravotní stav nezlepší, pečlivé posouzení
dárce je oprávněné. Finanční nabídky a nátlak na dárce jsou nepřijatelné. Psycholog musí
vyslechnout dárce bez rodinných příslušníků, aby měl velkou šanci odhalit podezřelé
okolnosti (Krahn, 2005).
Domino transplantace jater – existují dědičná onemocnění, kdy jinak zdravá játra
produkují patologické látky ukládající se v organismu, které po určitém čase vyvolávají
závažné klinické příznaky. Jelikož jsou tato játra funkčně úplně zdravá, lze je využít jako
další zdroj orgánů pro nemocné na čekací listině. To znamená, že pacient, který má tato
játra, se stává dárcem a zároveň mu budou transplantována játra jiná. (Oliverius, 2013).
Auxiliární transplantace – metoda, která se používá u pacienta, který má dočasně
nefunkční játra. Nemocnému se našije část jater, která by byla pro svůj malý objem u
klasické transplantace jater důvodem pro „small for size syndrom“. Štěp poslouží
k překlenutí doby nutné pro reparaci vlastních jater. Poté je jaterní štěp odstraněn. Jaterní
štěp se našije ortotopicky po částečné resekci jater nemocného nebo heterotopicky, např.
do malé pánve. Pacient nepotřebuje celoživotní imunosupresi (Oliverius, 2013).
Duální transplantace – metoda, při které se jednomu příjemci našijí dva upravené
jaterní štěpy. Štěpy mohou být od dvou žijících dárců, od dvou kadaverózních dárců nebo
od jednoho žijícího dárce a jednoho kadaverózního dárce (Oliverius, 2013).
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Transplantace od dárce s nebijícím srdcem – transplantační program byl od svého
začátku založen na dárcích, u kterých byla prokázána smrt mozku, ale srdce bilo dál.
Jaterní štěpy od dárce s nebijícím srdcem jsou více zatíženy komplikacemi a mají i horší
prognózu. Tito dárci se v České republice využívají pouze k transplantaci ledvin
(Oliverius, 2013).

2.6

Průběh transplantace jater

Pacient, u kterého proběhla vyšetření nutná těsně před transplantací, je odvezen
zdravotním personálem na operační sál. Anesteziologická sestra přebírá pacienta
a provádí anesteziologickou předoperační přípravu, která zahrnuje napojení nemocného
na monitor a zavedení kanyly do periferní žíly. Lékař zavádí arteriální katetr, který slouží
k přesnému měření krevního tlaku a k odběru krve a krevních plynů. Následuje intubace
pacienta a jeho napojení na dýchací přístroj, zavedení centrálního žilního katetru, který
slouží k měření centrálního žilního tlaku, k odběrům krve a k podávání léků. Zavede
se žaludeční sonda a svede se na spád. Dalším a posledním katetrem zavedeným před
operačním výkonem je močová cévka, která nás bude informovat o přesné diuréze
nemocného (Kubátová, 2001).
Na prvním sále provádí transplantační tým operační výkon dárce, který spočívá
v odběru jaterního štěpu a úpravy jaterního štěpu (pokud není orgán přivezen z jiné
nemocnice).
Transplantační tým provede široký přístup střední laparotomií a sternotomií. Poté
se vypreparují cévní struktury, zavádí se perfuzní kanyly a cevní svorky. Dochází
k perfuzi orgánů, podává se kardioplegický roztok, provádí se promytí orgánů chladným
perfuzním roztokem a následně se orgány v těle dárce ochlazují ledovou tříští. Po této
přípravě jsou orgány odebrány postupně v pořadí – srdce, plíce, játra, slinivka a ledviny.
Studená ischémie štěpu začíná po přerušení oběhu, ochlazení a promytí orgánů. Studená
ischémie u jater by neměla přesáhnout 10 hodin. Před implantací jater příjemci musí být
játra dárce definitivně upravena (Bělina, 2006).
Operační výkon příjemce spočívá v hepatektomii (odstranění vlastních jater příjemce)
a implantaci jaterního štěpu.
Tato fáze začíná kožním řezem dutiny břišní, poté se naloží svorky na portální žílu
a dolní dutou žílu a provede se hepatektomie. Následuje dokončení hepatektomie a jaterní
štěp se vyjme z chladného perfuzního roztoku a je napojen na oběhový systém příjemce
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při postupném uvolňování svorek z dolní duté žíly a portální žíly. Dochází k obnovení
arteriálního přítoku krve do jater a provádí se rekonstrukce žlučových cest. Operatér
kontroluje krvácení, vkládá drény a uzavírá operační ránu (Trunečka a Adamec, 2009).

2.7

Pooperační péče o pacienta po transplantaci jater

Pacient po transplantaci jater zůstává na tzv. dospávacím pokoji na operačních sálech,
dokud není při vědomí. Nemocného z operačního sálu přebírají od anesteziologické sestry
vždy dvě sestry z anesteziologickoresuscitačního oddělení. Anesteziologická sestra předá
veškeré informace, které se týkají průběhu operačního výkonu a pacientova pooperačního
stavu. Pacient musí být při transportu z operačního sálu napojen na monitor, který snímá
vitální funkce a na dýchací přístroj. Na oddělení anestezie a resuscitace sestry kontinuálně
monitorují arteriální krevní tlak, centrální žilní tlak, nitrobřišní tlak, tepovou frekvenci,
tělesnou teplotu, EKG křivku, ventilaci a oxygenaci, diurézu, krvácení z operační rány
a sekret z drénů. Dále sestry podávají veškeré léky dle ordinace lékaře. V pravidelných
intervalech provádí odběry krve a vše zapisují do dokumentace (Kubátová, 2001).
Ihned po příjezdu pacienta z operačního sálu je indikován rentgen srdce a plic.
Ultrazvukové vyšetření jaterního štěpu se zpravidla provádí do 6 hodin od operačního
výkonu. Velmi důležitá je péče o dýchací soustavu pacienta, která zahrnuje dechovou
rehabilitaci, odsávání z horních a dolních dýchacích cest a aplikace inhalace k uvolnění
sekretu. Cílem je časná extubace nemocného. Nesmíme opomenout ani pravidelné
polohování a včasnou rehabilitaci pacienta. Na oddělení anestezie a resuscitace zůstává
pacient 3 až 5 dní po operaci. Pokud je průběh bez komplikací, překládáme nemocného
na jednotku intenzivní péče. Následně je přeložen na standardní oddělení transplantační
chirurgie nebo standardní oddělení hepatogastroenterologie v IKEM. Před propuštěním
navštíví nemocného koordinátorka a vysvětlí mu vše, co se týká užívání imunosuprese
a ambulantních kontrol. Celková doba, kterou pacient stráví v transplantačním centru,
se pohybuje kolem 3 – 4 týdnů (Pfefferová, 2013).
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Komplikace

Zde jsou uvedeny komplikace, které souvisí přímo s transplantací jater, s podáváním
imunosuprese nebo s rekurencí původního onemocnění.

2.8.1 Komplikace, které souvisí přímo s transplantací
Hyperakutní rejekce
Následuje bezprostředně po transplantaci, minuty až hodiny. Naštěstí je velmi vzácná,
následky mohou být nevratné. Tato rejekce je způsobena preformovanými protilátkami
proti antigenům štěpu. Na endotel se váží protilátky a dochází k selhání štěpu. Jedinou
kurativní léčbou je retransplantace (Studeník a Němec, 2008).
Akutní celulární rejekce
Patří mezi nejčastější typ rejekce zprostředkované T-lymfocyty. Vyskytuje se mezi
4. - 14. pooperačním dnem. Výskyt rejekce mezi 2. – 4. týdnem po transplantaci
je

zapříčiněn

užitím

indukční

imunosuprese

antilymfocytárními

protilátkami.

Při pozdějším výskytu je příčinou nedostatečná imunosuprese z důvodu nespolupráce
nemocného nebo nevhodné kombinaci imunosuprese. Příznaky jsou zvýšená teplota
až febrilie, bolesti břicha a z laboratorních vyšetření nacházíme elevaci cholestatických
enzymů a transamináz. Diagnostika spočívá v biopsii štěpu a zhodnocení laboratorního
vyšetření. Akutní celulární rejekci léčíme pomocí tří bolusů methylprenisolonu v celkové
dávce 3g, rozložené do tří po sobě jdoucích dnů. Po ukončení léčby hodnotíme úspěšnost
rebiopsií (Froněk, 2006).
Chronická rejekce
Nejčastěji se vyskytuje cca 6 měsíců po transplantaci. Klinicky se projevuje zhoršením
celkového stavu nemocného, cholestázou, laboratorní elevací bilirubinu a obstrukčních
jaterních enzymů. Vhodná léčba je změna imunosuprese, při jejím neúspěchu se provádí
retransplantace (Studeník a Němec, 2008).
Infekce
Hlavní komplikace transplantační medicíny jsou infekce. Z hlediska infekcí se rozděluje
potransplantační období podle zkušeností na časné (0-30 dní), střednědobé (31-180 dní)
a pozdní (více než 180 dní). Rozdělení je užitečné pro pacienta s teplotou a je vodítkem
v diagnostice.
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Bakteriální infekce je častá infekce po transplantaci i přes podávání antibiotické
profylaxe. Léčba je dle citlivosti a to až do negativity stěrů.
Mezi původce těchto infekcí patří:


Legionela – cílovým orgánem jsou nejčastěji plíce. Zdrojem bývá vodovodní
systém v nemocnici. Provádějí se pravidelné kontroly. Popřípadě musí být voda
fyzikálně nebo chemicky ošetřena.



Mykobakterie – jedná se o reaktivaci latentní infekce. Přenos infekce může být
i transplantovaným orgánem. Léčba spočívá v podávání antituberkulotik.
Objevuje se během prvního roku po transplantaci.



Listerie – způsobuje sepsi nebo meningitidu. Přenos je kontaminovanou potravou.
Vyskytuje se po jednom měsíci po transplantaci. Léčba je vysokými dávkami
ampicilinu, eventuálně v kombinaci s gentamicinem. Pacientům s alergií
na penicilin se podává cotrimoxazol.



Nokardie – přenáší se inhalačně nebo přímým kontaktem. Infikovány bývají plíce,
ale může dojít i k postižení centrální nervové soustavy. Terapie obsahuje podávání
sulfonamidů s amikacinem, eventuálně s doxycyklinem. Pokud se tvoří abscesy,
je indikována chirurgická drenáž (Trunečka a Adamec, 2009).

Virové infekce – virovou potransplantační infekcí je nejčastěji cytomegalovirus,
při které může dojít ke vzniku rejekce. Vzhledem k možnosti této komplikace
se stanovuje předoperačně sérologický stav dárce i příjemce. Pravděpodobnost infekce
je vysoká, když je příjemce štěpu séronegativní. Při prevenci podáváme virostatika
(Studeník a Němec, 2008).
Mykotické infekce – v potransplantačním období prodělá antimykotickou infekci
14 – 50 % pacientů po transplantaci jater. Nejčastější jsou candidové infekce. Citlivost na
jednotlivá antimykotika je stanovená stejným schématem jako u infekcí bakteriálních.
Aspergilová infekce je u nemocných po transplantaci jater vždy závažná. Může být
i letální. Aspergilomy mozku jsou mnohdy zjištěny až při pitvě (Froněk, 2006).
Vaskulární komplikace
Vyskytují se v časném pooperačním období. Trombóza jaterní tepny patří mezi
nejčastější cévní komplikace. Při pozdní trombóze jaterní tepny může dojít k elevaci
jaterních testů a ke zhoršení funkce jaterního štěpu nebo k biliární komplikaci, jelikož
dochází k porušení arteriálního zásobení žlučovodů. Uzávěry portální žíly se v pozdějším
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období vyznačují příznaky portální hypertenze s krvácením z jícnových varixů. Při
uzávěru dolní duté žíly nebo jaterních žil dochází ke vzniku dysfunkce štěpu, ascitu
a může dojít k otokům dolních končetin. Tyto komplikace léčíme radiologickými
intervenčními metodami (trombolýza, angioplastika, stenty) nebo chirurgickými
metodami (revaskularizace, retransplantace) (Lata a Vaňásek, 2005).
Biliární komplikace
Incidence těchto komplikací je závislá na metodě rekonstrukce žlučových cest, vzniku
trombózy arteria hepatica, délce studené ischémie a na zkušenostech pracoviště. Biliární
leak (únik žluči) se vyskytuje častěji v časném pooperačním období. Spojen bývá
s poruchami arteriálního zásobení a s technickými problémy při konstrukci anastomózy.
Projevuje se známkami biliární peritonitidy a bolestmi v pravém hypochondriu.
V pozdějším období se vyskytují stenózy žlučových cest. Projevují se ikterem,
patologickým nálezem při biopsii nebo cholangoitidou. Diagnostikuje se pomocí
perkutánní

transhepatické

cholangiografie

nebo

endoskopické

retrográdní

cholangiografie. Při malém úniku žluči je terapie endoskopická a při větším úniku žluči
se vznikem biliomu je terapie pomocí drenáže žlučových cest a biliomu. U terapie stenóz
se provádí dilatace a zavedení stentu. Při neúspěchu endoskopické metody se indikuje
reoperace, při které se většinou vytváří nová choledochojejunoanastomóza
(Studeník a Němec, 2008).

2.8.2 Komplikace, které souvisí s podáváním imunosuprese
Hypertenze – po transplantaci dochází k rozvoji generalizované vazokonstrikce. Podíl
nesou i podávaná imunosuprese jako je cyklosporin A, tacrolimus a steroidy.
Hyperlipidemie – příčiny nárůstu hmotnosti nebyl dosud jasně definován. Některé studie
uvádějí, že více obézní jsou pacienti, kteří užívají imunosupresi cyklosporin A, než
pacienti co užívají imunosupresi tacrolimus. Diabetes mellitus – diagnostikovaný
diabetes mellitus zůstává i po transplantaci, u některých nemocných může dojít k redukci
inzulinu. Po transplantaci může u pacientů dojít k poruše glukózové tolerance a u 5 %
pacientů se vyvine diabetes mellitus s nutností inzulinoterapie. Rozvinutý diabetes
mellitus neovlivňuje funkci štěpu. Neurologické komplikace – tacrolimus a cyklosporin
A mohou způsobit neurotoxicitu projevující se tremorem. Vymizí po redukci dávky.
Renální insuficience – hlavními faktory vzniku této komplikace jsou viry asociované
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vlastní

operační

výkon

(protrahovaná

venostáza

ledvin

při anhepatické fázi) a nefrotoxicita některých imunosupresivních léků (Froněk, 2006).

2.8.3 Komplikace, které souvisí s rekurencí původního onemocnění
Rekurence abúzu alkoholu je jakákoli konzumace alkoholu po transplantaci jater.
V tomto případě je důležité abúzus alkoholu včas rozpoznat, zahájit léčbu alkoholové
závislosti a léčbu pacientů s potencionálním poškozením štěpu. Přes přísný výběr
pacientů s alkoholickou cirhózou jater dochází v 10-50 % případů k rekurenci abúzu
alkoholu. Z toho v 10 % případů k poškození štěpu. Mírná konzumace alkoholu většinou
nezapříčiní poškození štěpu (Wohl, et al. 2003).
Rekurencí virové hepatitidy B dochází k rozvoji cirhózy transplantovaných jater.
Důležité je dodržení dlouhodobé imunoprofylaxe. Objevuje se u 10-30 % pacientů
po transplantaci. Větší riziko je u nemocných, u kterých je aktivní virová replikace viru
hepatitidy B při transplantaci jater. Rekurence virové hepatitidy C probíhá skoro u všech
pacientů. Profylaxí je acyclovir, který je nutno užívat po dobu minimálně 6 měsíců.
Progrese onemocnění je pomalá ve většině případů. Při rychlé progresi onemocnění
nebývá retransplantace úspěšná (Froněk, 2006).
Problematika rekurence autoimunitních chorob jako je PSC, PBC a autimunitní
hepatitidy je sporná. Rekurence PSC se léčí symptomaticky (dilatace stenóz, drenáže
štěpu). Výsledky retransplantace nejsou dobré. Rekurence maligního onemocnění
je většinou neřešitelná. Jedinou možností je ovlivnění progrese tumoru imunosupresí
nebo chemoterapií. Tato léčba je spíše paliativní (Froněk, 2006).

2.9

Imunosuprese

Léková skupina, která omezuje některé funkce imunitního systému je imunosuprese.
Používá se po transplantaci orgánů k prevenci odhojení štěpu nebo k léčbě rejekce
(Trunečka a Adamec, 2009).
Imunosupresivní režimy:


Indukční imunosuprese – užívá se v časném období po transplantaci, jelikož je
nejvyšší riziko vzniku akutní rejekce, jsou používány vyšší dávky imunosuprese.



Antirejekční imunosuprese – užívá se při prokázání akutní nebo chronické rejekce
transplantovaného orgánu jako útočná léčba.
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Udržovací imunosuprese – navazuje na období indukční imunosuprese a její
podávání je doživotní. S postupem času od transplantace se dávky snižují. Cílem
je zabránit pozdní akutní a chronické rejekci štěpu (Studeník a Němec, 2013).

Imunosuprese, které se v současnosti nejvíce používají:
Nejčastěji se používá kombinace: tacrolimus, kyselina mykofenolová a steroidy.


Tacrolimus – v klinické praxi podáváme tuto látku pod názvem Advagraf nebo
Prograf. Advagraf se podává jednou denně na rozdíl od Prografu, jehož dávka
musí být rozložena do dvou denních dávek. Terapeutická monitorace se provádí
odběrem krve ráno, před užitím tacrolimu. Dle výsledku se dávky tacrolimu
korigují.



Kyselina mykofenolová – tuto látku v klinické praxi podáváme pod názvem
Myfenax nebo Cellcept. Na rozdíl od dříve užívaného azathioprinu má menší
toxicitu jaterní a gastrointestinální. Užívá se ve dvou denních dávkách.



Steroidy – v klinické praxi užíváme Medrol a Prednison. Užívají se nejdříve
ve vysokých intravenózních dávkách, poté perorálně a postupem času se vysazují
(Trunečka, 2013).

Nežádoucí účinky – vyšší riziko infekce a nádorového onemocnění, projevy orgánové
toxicity a metabolické nežádoucí účinky jako je nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha.
Imunosuprese se užívá v kombinaci proto, aby se minimalizovaly nežádoucí účinky
(Trunečka a Adamec, 2009).
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KVALITA ŽIVOTA
Definovat kvalitu života v současné době je velmi těžký úkol. Na jednotné definici

se zatím žádní odborníci neshodli. Lze jen říci, že všechny definice mají za cíl životní
spokojenost člověka (Chrastina, et al. 2015).
Kvalitou života rozumíme v běžné komunikaci, že život je kvalitní. V odborné
literatuře se tento pojem používá na popis pozitivních, ale i negativních aspektů života.
Hodnocení, zda je náš život kvalitní spočívá v porovnávání našeho života s úrovní
žádanou, očekávanou nebo se životem druhých lidí. Kvalitu života rozdělujeme
na objektivní a subjektivní. Přičemž objektivní kvalita života znamená, že jsou splněny
požadavky z hlediska fyzického zdraví, sociálního statusu a materiálních podmínek.
Subjektivní kvalita života vyjadřuje, co jedinec prožívá, jak se cítí a jeho emocionální
stránku života (Gurková, 2011).
V současné medicíně je hlavním cílem zlepšit nebo zachovat kvalitu života, tím
nemyslíme

prodloužení

života

samo

o

sobě,

ani

zdraví

jako

takové

(Dragomirecká a Bartoňová, 2006).

3.1

Historie pojmu kvality života

Historie pojmu kvality života sahá až do řecko-římské mythologie. Mnoho autorů
se ovšem neshoduje s počátkem výzkumů kvality života. Etika Nikomachova, jejíž autor
je Aristoteles může být označována jako jedna z prvních prací, která se zabývala kvalitou
života. Aristoteles se v této práci zabývá otázkou, jak by měl člověk nejlépe žít. Pokud
vezmeme v úvahu, že jde o vlastní pojem, tak ten se poprvé objevil v souvislosti s úvahou
o ekonomickém rozvoji státu a o úloze státu při podpoře nižších vrstev ve 20. letech 20.
stol. Dříve se ale tímto pojmem myslela materiální úroveň společnosti. Do psychologie
se tento termín dostal ve 30. letech 20. stol. a jejím autorem byl Thorndike. V 50. letech
20. stol. se pojem kvality života více objevoval v politice (hlavně v USA) a následně
i v medicíně. V 90. letech 20. stol. byl největší rozkvět výzkumu kvality života
(Heřmanová, 2012).

3.2

Metodika kvality života

Nejrozšířenějšími metodami je používání dotazníků, které se většinou aplikují
při kvantitativním sběru dat nebo využití strukturovaných rozhovorů, které se většinou
aplikují při kvalitativním sběru dat.
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Dotazníky jsou všeobecné a speciální, přičemž všeobecné dotazníky se užívají
u zdravé populace nebo u jakýchkoli pacientů a speciální dotazníky jsou určeny
pro pacienty s určitými obtížemi. Výhodou všeobecných dotazníků je, že můžeme
srovnávat různé podmínky a soubory osob. Mezi nevýhody patří necitlivost
na podchycení symptomů. Výhodou speciálních dotazníků je schopnost zachytit
klinicky významné změny. Nevýhodou je, že výsledky se hůře srovnávají. Mezinárodní
výzkumný ústav pro měření kvality života provozuje databázi ProQolid, která je
zdrojem informací o metodách kvality života (Dragomirecká a Bartoňová, 2006).

3.3

Dotazníky užívané v IKEM před a po transplantaci jater

3.3.1 Squala
Subjective QUAlity of Life Analysis, S-QUA-L-A
Tento dotazník byl původně vytvořen pro výzkum kvality života u pacientů s duševními
poruchami, ale autor poukazoval na možnost uplatnění pro běžnou populaci. Vznikl
v roce 1992 a jeho autorem je M. Zannoti. Autor vymezil kvalitu života jako určitý stupeň
štěstí, ale ztotožnil se i s náhledem na kvalitu života Beckmana a Detleva, kteří zdůrazňují
jako podstatnou podmínku svobodu. Pro vznik dotazníku použili i Maslowovu
třístupňovou teorii potřeb a zakomponovali mezi oblasti života vnitřní hodnoty jako
je prožitek spravedlnosti, pravdy a svobody (Dragomirecká a Bartoňová, et al. 2006).
Francouzský originál dotazníku je méně známý a používaný než česká verze. Squala
zachycuje subjektivní pohled člověka na svou životní situaci. Dotazník Squala
vyhodnocuje, jak je člověk spokojen či nespokojen s oblastmi života, které on sám
hodnotí jako důležité (Chrastina, et al. 2014).
Poprvé byl dotazník Squala použit u 51 pacientů s diagnózou schizofrenie.
Kontrolní skupina obsahovala 101 zdravých osob. Výsledky šetření ukázaly,
že se pacienti lišili od kontrolní skupiny ve dvou charakteristikách, v subjektivním
hodnocení zdraví a ve vztahu k okolnímu světu. Dále byl dotazník Squala použit u 15-ti
pacientů z dětské psychiatrie a u 148-mi studentů střední školy. Výsledky oddělily
pacienty od kontrolní skupiny studentů a vyjádřily různou kvalitu života u obou skupin,
u kterých proběhlo výzkumné šetření. Česká verze dotazníku Squala byla validována
např. na souboru 11-ti pacientů, kteří byli hospitalizování s diagnózou závislosti
na alkoholu nebo jakýchkoli jiných omamných látkách. Závěr této studie potvrdil, že lze
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tento dotazník použít u zdravé populace, u osob s psychiatrickým postižením nebo
u hospitalizovaných pacientů s různými chorobami (Dragomirecká, et al., 2006).
Další studií bylo výzkumné šetření, které podstoupilo 1246 osob ve věku
15-76 let z několika oblastí České republiky. Touto studií bylo zjištěno, že největší vliv
na kvalitu života má jejich negativní ekonomická situace. Dalším nejvýznamnějším
vlivem

na

kvalitu

jejich

života

bylo

diagnostikování

duševní

poruchy

(Chrastina, et al., 2014).
Studie dotazníkem Squala proběhla u 38-mi léčených pacientů v AIDS centrech
v České republice. Kontrolní skupinu tvořilo 38 zdravých osob. Ke sběru dat byl použit
dotazník Squala a Global Assessment Form. Pacienti HIV/AIDS měli nižší skóre
v sexuální a rodičovské oblasti, v oblasti fyzického a duševního zdraví a nižší celkové
skóre kvality života. V oblasti mezilidských vztahů, volnočasových a pracovních aktivit
bylo zjištěno, že pacienti v této oblasti narušení nevykazovali (Chrastina, 2014).
Od roku 1997 do roku 1998 probíhala studie v IKEM v Praze dotazníkem Squala
a dotazníkem COOP/WONCA Charts u pacientů před a o transplantaci jater.
Po vyhodnocení dotazníku Squala se zjistilo, že u pacientů došlo ke změně k lepšímu
po transplantaci jater v oblasti zdraví, psychické pohody, péče o sebe sama a odpočinku.
Celkové zlepšení kvality života nebylo bohužel významné. V dotazníku COOP/WONCA
Chatrs se zlepšily 4 oblasti a to denní činnosti, fyzická kondice, celkové zdraví
a společenská aktivita. Celkové zlepšení kvality života se také významně nelišilo
(Ptáčková, 1998).
Původní verze dotazníku obsahovala 23 položek v tabulce důležitosti a 23 položek
v tabulce spokojenosti. Česká verze obsahuje 21 položek v tabulce důležitosti a 21
položek v tabulce spokojenosti. V IKEM je používána původní verze dotazníku s 23
položkami, která byla použita k našemu výzkumnému šetření u pacientů po transplantaci.
Při hodnocení dotazníků jsme museli vynechat hodnocení oblasti politiky a víry, abychom
správně vyhodnotili dotazníky dle příručky. (Dragomirecká a Bartoňová, et al., 2006)

32

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů po transplantaci jater

3.3.2 COOP/WONCA Charts
Dotazník COOP/WONCA Charts patří mezi používané dotazníky kvality života
u pacientů před a po transplantaci jater.
Vznikl v Holandsku autory kolektivu Chrise van Weela. Dotazník je nonverbální,
skládá se z šesti pořadových škál a jedné alternativní škály. Škály hodnotí pacienta
v určitých oblastech za poslední dva týdny (Dvořáková, 2000).
1. pořadová škála zahrnuje fyzickou kondici. Zkoumá, jaká byla největší aktivita
pacienta, kterou mohl alespoň dvě minuty provozovat.
2. pořadová škála se týká denních činností. Vyjadřuje kolik, těžkostí měl pacient
při běžných činnostech.
3. pořadová škála se zaobírá náladou. Vyjadřuje sílu citových problémů.
4. pořadová škála charakterizuje změny ve zdraví. Pacient popisuje svůj nynější
zdravotní stav oproti zdravotnímu stavu před dvěma týdny.
5. pořadová škála hodnotí společenskou aktivitu. Obtěžování pacienta tělesnými
nebo duševními problémy v jeho společenských aktivitách.
6. pořadová škála obsahuje celkové zdraví. Pacient popisuje svůj nynější zdravotní
stav.
7. alternativní škála hodnotí bolest pacienta, kterou trpěl v posledních čtyřech
týdnech. (Primary Health Care Classification Consortium, 2011)
Ke každé škále je přidělen obrázek a slovní ohodnocení. Dotazník patří mezi
jednoduché a srozumitelné. Pacienti jej vyplňují před transplantací a po transplantaci
při pravidelných ročních kontrolách. Výzkumné šetření před a po transplantaci jater tímto
dotazníkem ukázalo, že došlo ke zlepšení ve všech oblastech. Zejména v oblasti změn
ve zdraví, celkového zdraví a fyzické kondice. Největší rozdíl se nachází v období
před transplantací a jedním rokem po transplantaci. U pacientů s akutním selháním jater
nemusí vždy dojít ke zlepšení, jelikož pacienti před transplantací žijí svým obvyklým
způsobem života (Dvořáková, 2000).

3.3.3 QLQ SF 36
Další dotazník používaný v IKEM k vyhodnocení kvality života pacientů před
a po transplantaci jater je dotazník QLQ SF 36.
Otázky hodnotí pacienta, jeho zdravotní a duševní stav za poslední čtyři týdny. Tento
dotazník se zabývá otázkami celkového zdraví, srovnání zdraví v současnosti a před
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rokem, omezení v činnostech, problémy při práci nebo denní činnosti během posledních
čtyř týdnů kvůli zdravotním potížím a následně emocionálním potížím. Do jaké míry
bránili pacientovi zdravotní a emocionální potíže normálnímu společenskému životu.
Následně, jak často tyto potíže pacientovi bránili ve společenském životě, jak velkými
bolestmi pacient trpí, do jaké míry brání bolest pacientovi v práci. Otázky týkající
se pocitů a výběr tvrzení, s kterými se pacient ztotožňuje. (Klinika adiktologie, 2008)
Čtyři studie použili tento dotazník. První německá studie prováděla výzkumné šetření
u pacientů s chronickou pankreatitidou a výsledkem bylo zjištění, že je dotazník
spolehlivým nástrojem popisných studií u pacientů s chronickou pankreatitidou, ale autor
také uvedl, že může omezit užitečnost při posuzování účinků léčby. Druhá německá
studie použila dotazník při výzkumu kvality života u pacientů s různými chorobami.
Výsledkem bylo, že dotazník dokáže odhalit rozdíly v doméně zdraví v souvislosti
s kvalitou života nemocných s různou závažností klinických příznaků a socioekonomické
zátěže. Jedna ze čtyř studií se nevyjádřila, jestli je dotazník vhodný ke studii nemocných
s chronickou pankreatitidou. Další studie, která probíhala v Itálii, přišla s výsledkem,
že je dotazník vhodný pro výzkumné šetření kvality života u pacientů s chronickou
pankreatitidou a u pacientů, kteří potřebují intenzivní sledování (Chrastina, et al., 2015).
Dotazník QLQ SF 36 se sice používá u pacientů před a po transplantaci jater,
ale výsledky ještě nebyly publikovány.

3.4

Dotazníky použité k výzkumnému šetření

Zde jsou uvedeny dotazníky, které byly použité k mému průzkumnému šetření
u pacientů po transplantaci jater.
Squala je již popsána výše v kapitole „Dotazníky používané v IKEM před
a po transplantaci jater.“

3.4.1 Rekurence abúzu alkoholu
Vznikl za spolupráce lékařů z IKEM. Dotazník se skládá z šesti otázek, které se týkají
užívání alkoholu po transplantaci jater. První výzkum, při kterém byl použit tento
dotazník, probíhal v IKEM.
Do studie byli zařazeni pacienti po transplantaci jater a u kterých byla provedena
jaterní biopsie štěpu alespoň jeden rok po transplantaci. Dále se porovnávaly laboratorní
výsledky MCV (střední objem erytrocytů), GMT (gamaglutamyl-transferázy),
TG (triacyglyceroly), albumin, protrombinový čas a parametr BMI (body mass index).
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Hodnotilo se přežívání nemocných během 1, 3 a 5 let po transplantaci. Vyplněno bylo
38 dotazníků. Abúzus alkoholu byl prokázán u 16 nemocných (38,1%) (Wohl, et al.,
2003).

3.4.2 Dotazník ECR (Experiences in Close Relationships)
Autory dotazníku jsou Brennanová, Clark a Shaver. Posuzuje vztahové vazby
v dospělosti. Hodnotí citovou vazbu měřením vztahové úzkostnosti a vyhýbavosti. Škála
úzkostnosti vyjadřuje strach z opuštění a odmítnutí. Škála vyhýbavosti vyjadřuje těžkosti
v intimní zóně a v situacích podněcujících k závislosti na druhé osobě. Po zpracování
těchto dvou škál je možné pacienty klinicky zařadit do stylu attachmentu (citové vazby).
Jsou čtyři typy citové vazby (Lečbych a Pospišilíková, 2012).


Jistý typ citové vazby (secure attachment) – jedinci jsou odolnější a prožívají
méně stresu. Pokud tito lidé potřebují psychoterapeutickou péči, tak se nebrání,
oproti lidem s jiným typem vazby. Děti s tímto typem vazby vykazují známky
nepohody, pokud není vztahová osoba nablízku. Po návratu této osoby známky
nepohody vymizí a blízkou osobu vítají s radostí.



Nadměrně zaujatý typ vazby (preoccupied attachment) – dospělí lidé působí
ustrašeně, úzkostně a jsou často pohlceni emocemi. Děti jsou závislé na pečující
osobě a jeví se jako nešťastné. Pokud není vztahová osoba nablízku, jsou
nespokojené a po jejím návratu se objevuje zlost.



Distancovaně vyhýbavý typ (dissmissing avoidant attachment) – v dospělosti lidé
pociťují emoční chlad, udržují si odstup od intimních vztahů a vyhýbají se
afektům. Děti se matce vyhýbají a na její odchod nijak nereagují. Po návratu
matku ignorují.



Bázlivě vyhýbavý typ (fearful avoidant attachment) – dospělí lidé si nejsou jisti
ve svém jednání a často trpí pocity viny. Nemohou opustit vztahovou osobu, i
když se v její přítomnosti trápí. Děti jednají nepředvídatelně, střídají afiliativní a
vyhýbavé projevy. Často se jedná o děti s výrazně traumatickou zkušeností –
týrání nebo zneužívání (Lečbych a Pospišilíková, 2012).

Podoba a kvalita citové vazby je utvářena již od dětství. Funkcí citové vazby
je ochrana. Pokud se dítě cítí být v ohrožení, jelikož se jeho matka vzdálí z jeho
přítomnosti nebo je nemocné, unavené atd., aktivuje se systém citové vazby s cílem vrátit
se zpět k blízké osobě. Mezi projevy dítěte v této situaci patří pláč, křik, natahování rukou
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a usmívání se. Výsledkem tohoto chování je vytvoření pocitu jistoty
(Michalčáková, et al. 2011).
Existují čtyři fáze vývoje dítěte:
První fáze je před vznikem citové vazby (0-3 měsíce věku dítěte). Patří sem takové
projevy chování dítěte, které zajišťují adekvátní péči rodičů. Ve druhé fázi tzv. vytváření
zárodků citové vazby (3-7 měsíců věku dítěte) je úkolem dítěte odlišit hlavní pečující
osoby od ostatních dospělých osob. Ve třetí fázi tzv. vyhraněné citové vazby
(od 7 měsíce) dochází ke změnám motoriky, komunikace a kognice dítěte. Ve čtvrté fázi
přechází vývoj citové vazby do tzv. cílesměrného vztahu a partnerství, kdy dochází
ke snížení závislosti dítěte na matce. Dochází k jeho autonomii. Proces získávání
autonomie je ukončen až na začátku dospělosti (Michalčáková, et al. 2011).
Podle průběhu primární interakce s pečující osobou rozlišujeme dva základní typy
citové vazby. Typ jisté citové vazby a typ nejisté citové vazby. Pokud se bude pečující
osoba chovat k dítěti citlivým a vnímavým způsobem, vznikne jistá citová vazba. Pokud
se bude pečující osoba chovat k potřebám dítěte odmítavě, dojde ke vzniku typu nejisté
vazby. Jako nejistý styl citové vazby bývají označovány všechny ostatní výše uvedené
styly. (Michalčáková, et al. 2011).
Rysy citové vazby se nejdříve zaměřovaly na ranou citovou vazbu. V 80. letech
20 stol. se koncept rozšířil na partnerské vztahy a manželství. Pokud má dospělá osoba
partnera nablízku, cítí se v bezpečí. Když se dospělá osoba cítí nemocná nebo ohrožená,
je pro ní partner zdrojem bezpečí a ochrany (Komárková, 2013).
Z důvodu rozšíření konceptu na partnerské vztahy a manželství, se budeme v této
práci zabývat i tím, jak citová vazba v dospělosti přispívá a ovlivňuje samotnou
subjektivně vnímanou kvalitu života a zda sociální status může být interferující
proměnnou.

3.4.3 Parental Bonding Instrument
Původně byl tento dotazník vytvořen k šetření, jak rodiče dětem přispívají k jejich
psychickým poruchám. V současné sobě jde o široce používanou metodu. Osoba, která
dotazník vyplňuje, hodnotí matku a otce ve 25 položkách tak, jak si je pamatuje během
prvních 16 let života. Z metody Parental Bonding Instrument vychází škála péče, která
může být definována na jedné straně něhou a emocionální vřelostí nebo chladem a
lhostejností. Druhou škálou je kontrola, která může být definována na jednom pólu
36

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů po transplantaci jater

obtěžováním a přílišným opatrováním nebo poskytnutím samostatnosti a nezávislosti
(Čikošová, 2011).
Psycholog má možnost při práci s dospělými pacienty vyslechnout jejich hodnocení
vazby k rodičům v dětském věku. Pacienti často a intuitivně dávají hodnocení této vazby
do spojení s potížemi v současné době. Mezi dětmi vyrůstajících v různých typech
náhradní péče jsou rozdíly zdůrazněny v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti
matky a otce (Preiss, et al. 2012).
Jelikož výzkumné práce dokazují, že vzájemná interakce a kvalita vztahů mezi rodiči
a dětmi a styl jejich výchovy vyjádřený škálou péče a kontroly je důležitá pro chování
i zdraví jedince, rozhodli jsme se tuto metodu použít a korelovat jako proměnnou, která
může ovlivňovat kvalitu života u pacientů po transplantaci jater.
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EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE
V této části bakalářské práce je popsáno výzkumné šetření u pacientů

po transplantaci jater. Pacientům byli předloženy čtyři dotazníky k vyplnění. První
dotazník, který byl pacientům předložen, měří kvalitu života pacientů po transplantaci
jater. Druhý dotazník rekurence abúzu alkoholu se zaměřuje na požívání alkoholu
pacientů po transplantaci jater. Třetí dotazník zjišťuje attachmentovou vyhýbavost
a úzkostnost. Poslední dotazník Parental bonding instrument zjišťuje, jak skrze škálu péče
a kontroly hodnotí pacienti výchovný styl obou rodičů.
V první kapitole této části jsou uvedeny cíle a pracovní hypotézy. Dále je popsán
postup výzkumného šetření a jeho výsledky, které jsou statisticky vyjádřené. Závěr
empirické části se zabývá diskuzí nad analýzou získaných výsledků.

4.1

Cíle a hypotézy empirické části práce

Cíle empirické části bakalářské práce
1) Zjistit kvalitu života rozdělenou do pěti dimenzí SQUALY u pacientů
po transplantaci jater.
2) Zjistit počet pacientů, kteří po transplantaci jater konzumují alkohol.
3) Zjistit, zda citová vazba v dospělosti a výchovný styl rodičů mohou ovlivnit
hodnocení kvality života po transplantaci jater.

Hypotézy bakalářské práce
H1 – Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala,
se nebude lišit na základě demografických faktorů jako je věk, bydliště, druh vzdělání,
zaměstnání, hmotné zabezpečení, rodinný stav, počet dětí.
H2 – Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala,
se bude lišit u mužů a žen a pacientů podle délky od transplantace. Čím déle
od transplantace, tím bude vyšší kvalita života.
H3 – Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala,
se bude lišit na základě diagnózy, která vedla k transplantaci jater (ETOH x PSC, PBC,
HBV, HCV).
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H4 – Vyšší kvalita života pacientů po transplantaci jater bude souviset
s attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR.
H5 – Vyšší kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala,
bude souviset s nižšími skóry ve škále kontroly a s vyššími skóry ve škále péče matky
a otce měřená dotazníkem PBI.
H6 – Demografické faktory muži a ženy, délka po transplantaci jater, kvalita života,
úzkostnost, vyhýbavost, péče a kontrola souvisejí s rekurencí alkoholu u pacientů
s ethylickou cirhózou jater.

4.2

Metodika výzkumného šetření

Průzkumné kvantitativní šetření ke zpracování empirické části bakalářské práce
probíhalo

formou

dotazníku

od

května

2015

do

prosince

2015

v IKEM

na hepatogastroenterologických ambulancích pod vedením staniční sestry. Dotazníky
byly nabídnuty všem pacientům, kteří byli na kontrole v hepatogastroenterologické
ambulanci. Ze 120 pacientů vyplnilo dotazník 66 pacientů. Důvod nízké návratnosti
dotazníků připisuji k nedávnému průzkumnému šetření, které na ambulancích probíhalo
před zadáním našich dotazníků a též k nízké ochotě pacientů. Poté byly dotazníky
zpracovány v programu Microsoft Excel 2013. Statistické zpracování provedla
RNDr. Věra Lánská CSc. z IKEM.

4.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku
Do zpracování bylo zahrnuto 66 pacientů, kteří jsou jeden až tři roky po transplantaci
jater. Pacienty jsme rozdělili do tří skupin. První skupina, pacienti s alkoholickou
cirhózou jater, zahrnuje 27 respondentů. Druhá skupina, pacienti s virovými hepatitidami,
zahrnuje 19 respondentů. Třetí skupina, pacienti s primární sklerozující cholangitidou a
primární biliární cirhózou, zahrnuje 20 respondentů.
Každý pacient vyplnil čtyři dotazníky v papírové formě. Šetření bylo dobrovolné
a každý dotazník měl přiložen informovaný souhlas k výzkumnému šetření. Průzkum
probíhal v souladu s písemným souhlasem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči IKEM.
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4.2.2 Statistické metody
K popisné statistice pro spojité veličiny byl použit medián, minimum a maximum.
K popisné statistice pro diskrétní veličiny byly použity absolutní počty a procenta. Jelikož
distribuční funkce pro 5 dimenzí Squala se odlišuje od Gaussovské (Shapiro-Wilks test),
používáme vesměs neparametrické testy dvoustranné, na hladině významnosti 5 %.
Korelaci mezi spojitými veličinami hodnotíme Spearmanovým korelačním koeficientem.
Shodu dvou distribucí hodnotíme Mann-Whitneyho testem. Shodu více distribucí
hodnotíme Kruskal-Wallisovým testem. Ke grafickému vyjádření používáme výsečové
grafy, sloupcové grafy a lineární regresi.

4.3

Výsledky vlastního šetření

V této části bakalářské práce jsou graficky znázorněné demografické údaje, odpovědi
z dotazníku rekurence abúzu alkoholu, výsledky dotazníku Squala, ECR a PBI. Dále jsou
v této části popsány pracovní hypotézy.

4.3.1 Grafické znázornění demografických údajů
Obrázek č. 1: Pohlaví respondentů

žena
34,85%

muž
65,15%

Dotazník vyplnilo 66 respondentů, z nichž je 43 mužů (65,15 %) a 23 žen
(34,85 %).
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Obrázek č. 2: Věk respondentů
25 - 40 let
9,09%
41 - 50 let
12,12%

61 - 71 let
50,00%
51 - 60 let
28,79%

Věkové skupiny jsem rozdělila do 4 skupin. Skupinu respondentů ve věku
25 – 40 let tvoří 6 (9,09 %) respondentů. Druhou skupinu ve věku 41 – 50 let tvoří 8
(12,12 %) respondentů. Třetí skupinu ve věku 51 – 60 let tvoří 19 (28,79 %) respondentů.
Poslední skupinu ve věku 61 – 71 let, tvoří 33 (50,00 %) respondentů.
Obrázek č. 3: Diagnóza respondentů

HCV,HBV
28,79%

ETOH
40,91%

PSC,PBC
30,30%

Dotazníky k výzkumnému šetření vyplnilo 27 (40,91 %) respondentů s diagnózou
alkoholické cirhózy jater. Respondenti s diagnózou primární sklerozující cholangitidy
a primární biliární cirhózy, kterých je 20 (30,30 %). Poslední skupina, kterou tvoří 19
(28,79 %) respondentů s diagnózou hepatitidy typu C nebo B.
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Obrázek č. 4: Doba od transplantace jater

3 roky
30,30%

1 rok
40,91%

2 roky
28,79%

Tímto grafem je znázorněno, jak dlouhou dobu jsou respondenti po transplantaci
jater. Dotazníky vyplňovali respondenti, kteří jsou po transplantaci 1 až 3 roky. 1 rok
po transplantaci jater je 27 (40,91 %) respondentů. 2 roky po transplantaci jater je 19
(28,79 %) respondentů. 3 roky po transplantaci jater je 20 (30,30 %) respondentů.
Obrázek č. 5: Bydlení
velkoměsto nad
100 000 obyvatel
21,21%

obec do 10 000
obyvatel
40,91%

město nad 50
000 do 100 000
obyvatel
15,15%

město nad 10
000 do 50 000
obyvatel
22,73%

Na obrázku č. 5 je znázorněno, kde respondenti žijí. Nejvíce dotazovaných žije
v obci s počtem obyvatel do 10 000. Ve městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel žije
naopak nejméně dotazovaných po transplantaci jater. Ze zjištěných dat vyplývá, že v obci
do 10 000 obyvatel žije 27 (40,91 %) dotazovaných. Ve městě nad 10 000 do 50 000
obyvatel žije 15 (22,73 %) dotazovaných po transplantaci jater. Ve městě nad
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50 000 do 100 000 obyvatel žije 10 (15,15 %) respondentů po transplantaci jater.
Ve velkoměstě nad 100 000 obyvatel žije 14 (21,21 %) respondentů po transplantaci jater.
Obrázek č. 6: Jste soukromník?
ano
10,61%

ne
89,39%

Z 66 respondentů po transplantaci jater odpovědělo 59 (89,39 %) respondentů,
že jako soukromníci nepracují. Činnost soukromníka vykonává 7 (10,61 %) respondentů.
Obrázek č. 7: Zaměstnávání dalších osob
ano
4,55%

ne
95,45%

Respondentů, kteří nezaměstnávají další osoby je 63 (95,45 %). Respondentů,
kteří zaměstnávají další osoby, jsou pouze 3 (4,55 %).
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Obrázek č. 8: Zaměstnanost a nezaměstnanost respondentů
zaměstnaný
16,67%

nezaměstnaný
83,33%

11 (16,67 %) dotazovaných odpovědělo, že dochází do zaměstnání a 55
(83,33 %) dotazovaných odpovědělo, že do zaměstnání nedochází.
Obrázek č. 9: Důvod nezaměstnanosti
nezaměstnaný/á,
hledající práci
5,45%
důchodce
49,09%
invalidní důchod
45,45%

Z 66 respondentů je 27 (49,09 %) dotazovaných ve starobním důchodu, 25
(45,45 %) dotazovaných uvádí, že jsou v invalidním důchod, 3 (5,45 %) respondenti
uvedli, že v současné době jsou nezaměstnaní a hledají zaměstnání.
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Obrázek č. 10: Hmotné zabezpečení
velice
podprůměrné
mírně
3,03%
nadprůměrné
12,12%

velice
nadprůměrné
3,03%

mírně
podprůměrné
16,67%

průměrné
65,15%

Průměrné zabezpečení označilo 43 (65,15 %) respondentů, mírně podprůměrné
označilo 11 (16,67 %) respondentů, velice podprůměrné označili 2 (3,03 %) respondenti,
mírně nadprůměrné označilo 8 (12,12 %) respondentů a velice nadprůměrné označili
2 (3,03 %) respondenti.
Obrázek č. 11: Rodinný stav
vdovec/vdova
7,58%

svobodný/á
9,09%

rozvedený/á
9,09%

ženatý/vdaná, s
druhem
74,24%

Odpověď „ svobodný “ zvolilo 6 (9,09 %) respondentů. Odpověď „ženatý/vdaná,
s druhem “ zvolilo 49 (74,24 %) respondentů. „ Rozvedený “ zvolilo 6 (9,09 %)
respondentů. Odpověď „ vdovec/vdova “ zvolilo 5 (7,58 %) respondentů.
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Obrázek č. 12: Děti respondentů
ne
12,12%

ano
87,88%

Na otázku „ máte děti? “ odpovědělo „ ano “ 58 (87,88 %) respondentů. Odpověď
„ ne“ zvolilo 8 (12,12 %) respondentů.
Obrázek č. 13: Počet dětí žijících s respondenty
dvě děti
13,79%

tři děti
1,72%

žádné dítě
56,90%

jedno dítě
27,59%

Na otázku „ počet dětí, žijících s vámi “ odpovědělo 33 (56,90 %) respondentů,
že s nimi žádné dítě nežije, 16 (27,59 %) respondentů odpovědělo, že s nimi žije jedno
dítě, 8 (13,79 %) respondentů odpovědělo, že s nimi žijí dvě dětí a 1 (1,72%) respondent
odpověděl, že s ním žijí tři děti.
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4.3.2 Dotazník Squala
Tato část obsahuje tabulkové a grafické znázornění kvality života u pacientů
po transplantaci jater. K šetření kvality života těchto pacientů byl použit dotazník
SQUALA. Dotazník má 5 dimenzí a to dimenze abstraktních hodnot, zdraví, blízkých
vztahů, volného času a základních potřeb. Kvalitu života pacientů po transplantaci jater
jsme srovnaly s intervaly populačních norem a jsou znázorněny v následujících
sloupcových grafech. Čím vyšší skóry, tím větší kvalita života.
Tabulka č. 1: Základní statistiky pro dimenze SQUALA v reprezentativním
souboru 18-59 let (Dragomirecká, et al., 2006, s. 27)
dimenze

N

průměr

STD*

Min.

Max.

Squala1

abstraktní hodnoty

308

52,63

14,31

16

100

Squala2

zdraví

308

68,70

14,76

23,75

100

Squala3

blízké vztahy

308

61,40

18,16

15

100

Squala4

volný čas

308

50,52

13,85

11,25

95

Squala5

základní potřeby

308

48,19

14,29

15

100

Tabulka č. 2: Základní statistika pro dimenze SQUALA v souboru pacientů po
transplantaci jater ve věku 27-71 let
N

Průměr

STD*

Min.

Max.

dimenze
Squala1

abstraktní hodnoty

66

53,81

14,12

30

92

Squala2

zdraví

66

63,61

14,73

40

100

Squala3

blízké vztahy

66

57,22

15,27

30

100

Squala4

volný čas

66

52,19

13,23

26,25

76,25

Squala5

základní potřeby

66

50,98

16,73

23,33

100
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Obrázek č. 14: Průměrné skóry populační normy a pacientů po transplantaci jater
68,7

70

63,61

61,4

57,22

52,63 53,81

60

50,52 52,19

50

48,19 50,98

40
30

20
10
0
Squala 1 abstraktní
hodnoty

Squala 2 - zdraví Squala 3 - blízké Squala 4 - volný
vztahy
čas

populační norma

Squala 5 základní
potřeby

pacienti po transplantaci jater

V dimenzi abstraktních hodnot má populační norma nižší průměrný skór 52,63
než pacienti po transplantaci jater 53,81. V dimenzi zdraví má naopak populační norma
vyšší průměrný skór 68,7 než pacienti po transplantaci jater, kteří mají 63,61. V dimenzi
blízkých

vztahů

je

u

populační

normy

vyšší

průměrný

skór

61,4

než

u pacientů po transplantaci, kteří mají nižší průměrný skór 57,22. V dimenzi volného času
mají pacienti po transplantaci jater vyšší průměrný skór 52,19 a u populační normy je
nižší

průměrný

skór

50,52.

V dimenzi

základních

potřeb

mají

pacienti

po transplantaci vyšší průměrný skór 50,98, u populační normy je nižší průměrný skór
48,19. Podle populačních norem je kvalita života pouze v dimenzích zdraví a blízké
vztahy lehce nižší.
Tabulka č. 3: Intervaly populačních norem pro dimenze SQUALA (n = 308)
(Dragomirecká, et al., 2006, s. 27)
dimenze
Squala1
Squala2
Squala3
Squala4
Squala5

abstraktní
hodnoty
zdraví
blízké
vztahy
volný čas
základní
potřeby

14,3

rozšířený
Mírně
snížená
kvalita
38,3

14,8
18,2
13,8
14,3

STD*

45,5

52,6

59,8

Rozšířený
Mírně
zvýšená
kvalita
66,9

53,9
43,2

61,3
52,3

68,7
61,4

76,1
70,5

83,5
79,6

36,7
33,9

43,6
41,0

50,5
48,2

57,4
55,3

64,4
62,5

48

Interval normy
Spodní
průměr
Horní
hranice
hranice

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů po transplantaci jater

Obrázek č. 15: Porovnání zkoumaného souboru s intervaly populačních norem
60
50

77,27%

71,21%

69,70%
59,09%

57,58%

40
30

33,33%

20

19,70

13,64%
9,09%

10 9,09%

9,09% 7,58%

22,73%
16,67%

24,24%

0

Squala 1 abstraktní
hodnoty

Squala 2 - zdraví Squala 3 - blízké Squala 4 - volný
Squala 5 vztahy
čas
základní potřeby

mírně snížená kvalita života

průměrná kvalita života

mírně zvýšená kvalita života

V dimenzi abstraktních hodnot má 6 (9,09%) respondentů mírně sníženou kvalitu
života, 47 (71,21%) respondentů má průměrnou kvalitu života a mírně zvýšenou kvalitu
života má 13 (19,70%) respondentů. V dimenzi zdraví má 22 (33,33%) respondentů
mírně sníženou kvalitu života, 38 (57,58%) respondentů má průměrnou kvalitu života
a mírně zvýšenou kvalitu života má 6 (9,09%) respondentů. V dimenzi blízkých vztahů
má 9 (13,64%) respondentů mírně sníženou kvalitu života, 51 (77,27%) respondentů
má průměrnou kvalitu života a mírně zvýšenou kvalitu života má 6 (9,09%) respondentů.
V dimenzi volného času má 5 (7,58%) respondentů mírně sníženou kvalitu života,
46 (69,70%) respondentů má průměrnou kvalitu života a mírně zvýšenou kvalitu života
má 15 (22,73%) respondentů. V dimenzi základních potřeb má 11 (16,67%) respondentů
mírně sníženou kvalitu života, 39 (59,09%) respondentů má průměrnou kvalitu života
a mírně zvýšenou kvalitu života má 16 (24,24%) respondentů.
Největší počet mírně snížené kvality života nacházíme v dimenzi zdraví. Největší počet
mírně zvýšené kvality života nacházíme v dimenzi základních potřeb.
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4.3.3 Rekurence abúzu alkoholu
V této kapitole jsou graficky znázorněné výsledky otázek dotazníku rekurence abúzu
alkoholu, který vyplnili všichni dotazovaní pacienti po transplantaci jater.
Obrázek č. 16: „Míváte chuť na alkoholické nápoje?“
ano
13,64%

ne
86,36%

Chuť na alkoholický nápoj mívá 9 (13,64 %) respondentů. Chuť na alkoholický
nápoj nemívá 57 (86,36 %) respondentů.
Obrázek č. 17: „Navštívil jste po transplantaci jater psychologa, psychiatra či AT
poradnu?“
ano
7,58%

ne
92,42%

Po transplantaci jater navštívilo psychologa, psychiatra nebo AT poradnu 5
(7,58 %) respondentů a 61 (92,42 %) respondentů návštěvu psychologa, psychiatra ani
AT poradny neabsolvovalo.
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Obrázek č. 18: „Pil jste někdy po transplantaci jater alkoholický nápoj?“
ano
12,12%

ne
87,88%

Po transplantaci jater 8 (12,12 %) respondentů konzumovalo alkoholický nápoj a
58 (87,88 %) respondentů alkoholický nápoj nekonzumovalo.
Obrázek č. 19: „Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje?“
1 x měsíčně 2-4 x měsíčně
3,03%
3,03%

2-3 x měsíčně
3,03%
4x a více měsíčně
3,03%

žádná odpověď
87,88%

Na tuto otázku odpovědělo 8 (12,12 %) respondentů, kteří zároveň přiznali, že
po transplantaci jater konzumovali alkoholický nápoj. Otázku nevyplnilo 58 (87,88 %)
respondentů, kteří zároveň nepřiznali žádnou konzumaci alkoholu. Z 8 (12,12 %)
respondentů konzumují alkohol jednou za měsíc 2 (3,03 %) respondenti, dvakrát až třikrát
za měsíc 2 (3,03 %) respondenti, dvakrát až čtyřikrát za měsíc 2 (3,03 %) respondenti a
čtyřikrát a vícekrát za měsíc také 2 (3,03 %) respondenti.
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Obrázek č. 20: „Pijete denně, nebo bylo období po transplantaci, kdy jste pil
denně?“
ano
0,00%

ne
100,00%

Na tuto otázku 0 (0,00 %) respondentů odpovědělo, že alkoholický nápoj
po transplantaci jater konzumovali denně a 66 (100,00 %) respondentů odpovědělo,
že alkoholický nápoj po transplantaci jater nikdy nekonzumovali denně.
Obrázek č. 21: „Co pijete za alkohol?“
pivo víno destilát
1,52% 4,55% 1,52%

kombinace
3,03%

žádná odpověď
89,39%

Tuto otázku nevyplnilo 59 (89,39 %) respondentů. Otázku vyplnilo 7 respondentů,
z nichž 1 (1,52 %) respondent konzumuje pivo, 3 (4,55 %) respondenti konzumují víno,
1 (1,52 %) respondent konzumuje destilát a kombinaci alkoholických nápojů konzumují
2 (3,03 %) respondenti.
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Obrázek č. 22: „Kolik sklenic alkoholu vypijete?“
1 sklenice 2 sklenice
4,55%
4,55%

4 sklenice
1,52%

žádná odpověď
89,39%

Z 66 respondentů nevyplnilo tuto otázku 59 (89,39 %) respondentů. Tuto otázku
vyplnilo 7 respondentů, z nichž 1 sklenici alkoholu konzumují 3 (4,55 %) respondenti, 2
sklenice alkoholu konzumují 3 (4,55 %) respondenti a 4 sklenice konzumuje 1 (1,52 %)
respondent.

4.3.4 Dotazník ECR
V této části bakalářské práce jsou porovnané průměry škály úzkostnosti a vyhýbavosti
u české populace se souborem pacientů po transplantaci jater. Dále jsou graficky
znázorněné výsledky stylu attachmentu u pacientů po transplantaci jater.
Tabulka č. 4: Průměry a směrodatné odchylky škály vyhýbavosti a úzkostnosti
ECR u české populace (Lečbych, 2012, s. 7)
Český soubor populace (n=108)
Škály ECR

Průměr

Směrodatná odchylka

Vyhýbavost

3,14

0,65

Úzkostnost

3,68

0,73
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Tabulka č. 5: Průměry a směrodatné odchylky škály vyhýbavosti a úzkostnosti ECR
u souboru pacientů po transplantaci jater
Soubor pacientů po transplantaci jater (n=66)
Škály ECR

Hrubý skór

Průměr

Směrodatná odchylka

Vyhýbavost

63,84

3,54

0,76

Úzkostnost

60,28

3,34

1,00

V souboru pacientů po transplantaci jater je průměrný skór vyhýbavosti (3,54)
a směrodatná odchylka (0,76) vyšší, než průměrný skór vyhýbavosti u českého souboru
populace (3,14) a směrodatná odchylka (0,65). Průměrný skór úzkostnosti u pacientů
po transplantaci jater je nižší (3,34) než průměrný skór u české populace (3,68).
Směrodatná odchylka úzkostnosti transplantovaných pacientů je vyšší (1,00) než u
souboru české populace (0,73).
Obrázek č. 23: Styl attachmentu dle dotazníku ECR
preoccupied
6,06%
fearful-avoidant
30,30%

secure
19,70%

dismissive
43,94%

Na tomto grafu jsou znázorněný výsledky šetření dotazníkem ECR. Typ vazby secure
(jistý typ citové vazby), je zjištěn u 13 (19,70 %) respondentů. Typ vazby preoccupied
(nadměrně zaujatý typ vazby), je zjištěn u 4 (6,06 %) respondentů. Další typ vazby je
fearful-avoidant (bázlivě vyhýbavý typ vazby), který je zjištěn u 20 (30,30 %)
respondentů a poslední typ vazby je dismissive (distancovaně vyhýbavý typ), který je
zjištěn u 29 (43,94 %) respondentů.
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4.3.5 Dotazník Parental Bonding Instrument
V této části jsou tabulky průměrů intervalů české populace a pacientů po transplantaci
jater u dotazníku PBI. Dále je v této části grafické znázornění výsledku našeho
výzkumného šetření, které jsem porovnala dle cut-off skóre, které vytvořil Parker,
Tupling a Brown ve své studii z roku 1979.
Tabulka č. 6: Průměry škál péče a kontroly u české populace (Čikošová,2011, s. 22)
otec péče otec kontrola matka péče matka kontrola
Průměr

21,1

12,6

25,1

14,7

n

264

264

269

269

Standardní odchylka

7,0

5,9

6,3

6,0

Tabulka č. 7: Průměry škál péče a kontroly u pacientů po transplantaci jater
otec péče otec kontrola matka péče matka kontrola
Průměr

26,6

9,6

29

12,3

n

55

55

59

59

Standardní odchylka

7,5

5,5

6,7

5,9

Průměr péče otce transplantovaných pacientů je vyšší (26,6) než péče otce
u souboru české populace (21,1). Průměr kontroly otce transplantovaných pacientů
je nižší (9,6) než u souboru české populace (12,6). Průměr péče matky transplantovaných
pacientů je vyšší (29) než u souboru české populace (25,1). Průměr kontroly matky
u transplantovaných pacientů je nižší (12,3) než u souboru české populace (14,7).
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Obrázek č. 24: Typ výchovy matky a otce v souboru pacientů po transplantaci
jater

40
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5
0
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otec

Převládajícím typem výchovy je optimální výchova matky u 35 (53,03 %)
respondentů a optimální výchova otce u 37 (56,06 %) respondentů. Typ výchovy
matek - kontrolující, byť s láskou je u 11 (16,67 %) respondentů. Typ výchovy
otců – kontrolující byť s láskou je u 7 (10,61 %) respondentů. Nelaskavý typ výchovy
matek je u 7 (10,61 %) respondentů a u otců je tento typ výchovy zjištěn u 5 (7,58 %)
respondentů. Slabý typ výchovy byl zjištěn ze strany matek u 6 (9,09 %) respondentů
a ze strany otců, také u 6 (9,09 %) respondentů. 7 (10,61 %) respondentů nežilo s matkou
a 11 (16,67 %) respondentů nežilo s otcem, proto nemohli dotazník vyplnit.

4.3.6 Pracovní hypotézy
Hypotéza 1: Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala,
se nebude lišit na základě demografických faktorů jako je věk, bydliště, druh vzdělání,
zaměstnání, hmotné zabezpečení, rodinný stav, počet dětí.
H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi kvalitou života a demografickými

faktory jako je věk, bydliště, druh vzdělání, zaměstnání, hmotné zabezpečení, rodinný
stav a počet dětí.
HA

Existuje statisticky významná závislost mezi kvalitou života a demografickými

faktory jako je věk, bydliště, druh vzdělání, zaměstnání, hmotné zabezpečení, rodinný
stav a počet dětí.
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Tabulka č. 8: Hypotéza č. 1 – Jste soukromník?
ChiSquare DF Prob>ChiSq
Squala 1

0,7851

1

0,3756

Squala 2

6,9778

1

0,0083*

Squala 3

4,0269

1

0,0448*

Squala 4

0,3920

1

0,5313

Squala 5

3,4245

1

0,0642

Statisticky významná závislost existuje mezi otázkou „Jste soukromník?“
a mezi dimenzí zdraví (Squala2) a dimenzí blízkých vztahů (Squala3). V ostatních
dimenzích Squaly neexistuje statisticky významná závislost mezi věkem, bydlištěm,
druhem vzdělání, hmotným zabezpečením, rodinným stavem a počtem dětí.
Jelikož počet respondentů, kteří pracují v soukromém sektoru, je velmi nízký a
výsledek proto není moc spolehlivý. Byla prokázána nulová hypotéza, která vyjadřuje, že
na 5 % hladině významnosti neexistuje statisticky významná závislost mezi kvalitou
života a demografickými údaji, jako je věk, bydliště, druh vzdělání, zaměstnání, hmotné
zabezpečení, rodinný stav a počet dětí.
Hypotéza 2: Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem
Squala, se bude lišit u mužů a žen a u pacientů podle délky od transplantace. Čím déle
od transplantace, tím bude vyšší kvalita života.
H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi kvalitou života u mužů, žen

a u pacientů podle délky od transplantace.
HA

Existuje statistická významná závislost mezi kvalitou života u mužů, žen

a u pacientů podle délky od transplantace.
Byla prokázána nulová hypotéza. Na 5 % hladině významnosti neexistuje
statisticky významná závislost mezi kvalitou života, pohlavím respondentů a délkou
od transplantace jater.
Hypotéza 3: Kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená dotazníkem
Squala, se bude lišit na základě diagnózy, která vedla k transplantaci jater (ETOH x PSC,
PBC, HBV, HCV).
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Neexistuje statisticky významný rozdíl mezi kvalitou života pacientů

po transplantaci jater a jejich diagnózou, která vedla k transplantaci jater.
HA

Existuje

statisticky

významný

rozdíl

mezi

kvalitou

života

pacientů

po transplantaci jater a jejich diagnózou, která vedla k transplantaci jater.
Byla prokázána nulová hypotéza. Na 5 % hladině významnosti, neexistuje
statisticky významná závislost mezi kvalitou života respondentů po transplantaci jater
a jejich diagnózou, která dospěla k transplantaci jater.
Hypotéza 4: Vyšší kvalita života pacientů po transplantaci jater bude souviset
s attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí, měřenou dotazníkem ECR.
H0

Neexistuje statisticky významná souvislost mezi vyšší kvalitou života pacientů

po transplantaci jater a attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR.
HA

Existuje statisticky významná souvislost mezi vyšší kvalitou života pacientů

po transplantaci jater a attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR.
Tabulka č. 9: Hypotéza č. 4 – Dotazník ECR
Spearman ρ Prob>|ρ|

Variable

by Variable

ECR vyhýb.HS

squala1

-0,1026

0,4125

ECR vyhýb.HS

squala2

-0,0380

0,7622

ECR vyhýb.HS

squala3

-0,1470

0,2387

ECR vyhýb.HS

squala4

-0,2254

0,0689

ECR vyhýb.HS

squala5

-0,0089

0,9434

ECR úzkost.HS

squala1

-0,1706

0,1708

ECR úzkost.HS

squala2

-0,2446

0,0478*

ECR úzkost.HS

squala3

-0,2640

0,0322*

ECR úzkost.HS

squala4

-0,1409

0,2591

ECR úzkost.HS

squala5

-0,0220

0,8609

0,1556

0,2123

ECR úzkost.HS ECR vyhýb.HS

Statisticky významná závislost je prokázána mezi škálou úzkostnosti a dimenzemi
zdraví (Squala2) a blízkých vztahů (Squala3). Mezi škálou úzkostnosti a ostatními
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dimenzemi nebyla prokázána statisticky významná závislost. Statisticky významná
závislost nebyla prokázána ani mezi škálou vyhýbavosti a dimenzemi Squaly.
Obrázek č. 25: Lineární regrese dimenze zdraví (Squala2) a ECR úzkostnosti

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí zdraví
(dotazník Squala, dimenze 2) a attachmentovou úzkostností (dotazník ECR). Můžeme
říci, že čím má respondent menší úzkostnost, tím lépe hodnotí své zdraví.
Obrázek č. 26: Lineární regrese dimenze blízkých vztahů (Squala3) a ECR
úzkostnosti

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí blízkých vztahů
(dotazník Squala, dimenze 3) a úzkostností (dotazník ECR). Můžeme říci, že čím je
attachmentová úzkostnost respondenta nižší, tím má respondent větší kvalitu života
v oblasti blízkých vztahů.
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Lze přijmout alternativní hypotézu, která vyjadřuje, že na 5 % hladině
významnosti existuje statisticky významná závislost mezi attachmentovou úzkostností
a dimenzemi Squaly zdraví a blízkých vztahů. Můžeme říci, že čím je nižší vztahová
úzkostnost, tím je lepší kvalita života v dimenzi Squaly zdraví a blízkých vztahů.
Hypotéza 5: Vyšší kvalita života pacientů po transplantaci jater, měřená
dotazníkem Squala, bude souviset s nižšími skóry ve škále kontroly a s vyššími skóry
ve škále péče matky a otce měřená dotazníkem PBI.
H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi vyšší kvalitou života pacientů

po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala a nižšími skóry ve škále kontroly
a vyššími skóry ve škále péče matky a otce, měřená dotazníkem PBI.
HA

Existuje statisticky významná závislost mezi vyšší kvalitou života pacientů

po transplantaci jater, měřená dotazníkem Squala a nižšími skóry ve škále kontroly
a vyššími skóry ve škále péče matky a otce, měřená dotazníkem PBI.
Tabulka č. 10: Hypotéza č. 5 – Péče matky
Dimenze Spearman ρ Prob>|ρ|
PBI_matka_péče HS

squala1

0,2657

0,0420*

PBI_matka_péče HS

squala2

0,1625

0,2187

PBI_matka_péče HS

squala3

0,2374

0,0703

PBI_matka_péče HS

squala4

0,1204

0,3639

PBI_matka_péče HS

squala5

0,1304

0,3251

Statisticky významná závislost je prokázána mezi péčí matky a dimenzí
abstraktních hodnot (squala1). Mezi ostatními dimenzemi Squaly a péčí matky, nebyla
prokázána významná závislost.
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Tabulka č. 11: Hypotéza č. 5 – Kontrola matky
Dimenze Spearman ρ Prob>|ρ|
PBI_matka_kontrola HS

squala1

-0,2831

0,0298*

PBI_matka_kontrola HS

squala2

-0,2581

0,0484*

PBI_matka_kontrola HS

squala3

-0,3580

0,0054*

PBI_matka_kontrola HS

squala4

-0,1918

0,1456

PBI_matka_kontrola HS

squala5

-0,2327

0,0762

Statisticky významná závislost je prokázána mezi kontrolou matky a dimenzemi
abstraktních hodnot (Squala1), zdraví (Squala2) a blízkých vztahů (Squala3). Mezi
ostatními dimenzemi Squaly a kontrolou matky, nebyla prokázána významná závislost.
Tabulka č. 12: Hypotéza 5 – Péče otce
Dimenze Spearman ρ Prob>|ρ|
PBI_otec_péče HS

squala1

0,3037

0,0242*

PBI_otec_péče HS

squala2

0,1605

0,2417

PBI_otec_péče HS

squala3

0,1708

0,2125

PBI_otec_péče HS

squala4

0,1236

0,3686

PBI_otec_péče HS

squala5

0,2028

0,1376

Statisticky významná závislost je prokázána mezi péčí otce a dimenzí abstraktních
hodnot (Squala1). Mezi ostatními dimenzemi Squaly a péčí otce, nebyla prokázána
významná závislost.
Obrázek č. 27: Lineární regrese dimenze abstraktních hodnot (Squala1) a péče
matky (PBI)

61

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů po transplantaci jater

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí abstraktních
hodnot (dotazník Squala, dimenze 1) a péčí matky (dotazník PBI). Můžeme říci, že čím
je větší péče matky, tím je lepší kvalita života respondenta v oblasti abstraktních
hodnot.
Obrázek č. 28: Lineární regrese abstraktních hodnot (Squala1) a kontroly matky
(PBI)

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí abstraktních
hodnot (dotazník Squala, dimenze 1) a kontrolou matky (dotazník PBI). Můžeme říci,
že čím je menší kontrola matky, tím je větší kvalita života respondenta v oblasti
abstraktních hodnot.
Obrázek č. 29: Lineární regrese dimenze zdraví (Squala2) a kontroly matky (PBI)
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Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí zdraví (dotazník
Squala, dimenze 2) a kontrolou matky (dotazník PBI). Můžeme říci, že čím je menší
kontrola matky, tím je lepší oblast zdraví respondenta.
Obrázek č. 30: Lineární regrese dimenze blízkých vztahů (Squala3) a kontrola
matky (PBI)

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí blízkých vztahů
(dotazník squala, dimenze 3) a kontrolou matky (dotazník PBI). Můžeme říci, že čím
je menší kontrola matky, tím je větší kvalita života respondenta v oblasti blízkých vztahů.
Obrázek č. 31: Lineární regrese abstraktních hodnot (Squala1) a péče otce (PBI)

Lineární regrese vyjadřuje významnou závislost mezi dimenzí abstraktních
hodnot (dotazník squala, dimenze 1) a péčí otce (dotazník PBI). Můžeme říci, že čím
je větší péče otce, tím je menší kvalita života respondenta v oblasti abstraktních hodnot.
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Lze přijmout alternativní hypotézu, která vyjadřuje, že na 5 % hladině
významnosti existuje statistická významná závislost mezi kvalitou života a skóre péče
matky a otce v dimenzi abstraktních hodnot a skóre kontroly matky v dimenzi
abstraktních hodnot, zdraví a blízkých stavů.
Hypotéza 6: Demografické faktory, pohlaví, délka po transplantaci jater, kvalita
života, úzkostnost, vyhýbavost, péče a kontrola souvisejí s rekurencí alkoholu u pacientů
ethylickou cirhózou jater.

H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi pacienty ethylické etiologie

s rekurencí alkoholu a demografickými faktory, pohlavím, délkou po transplantaci jater,
kvalitou života, úzkostností, vyhýbavostí, péčí a kontrolou.

HA

Existuje statisticky významná závislost mezi pacienty ethylické etiologie

s rekurencí alkoholu a demografickými faktory, pohlavím, délkou po transplantaci jater,
kvalitou života, úzkostností, vyhýbavostí, péčí a kontrolou.
Byla prokázána nulová hypotéza, která vyjadřuje, že na 5 % hladině významnosti
neexistuje statistická významná závislost mezi demografickými faktory, pohlavím,
délkou po transplantaci jater, kvalitou života, úzkostností, vyhýbavostí, péčí, kontrolou
a rekurencí alkoholu u pacientů ethylické etiologie, jelikož počet pacientů, kteří
konzumují alkohol po transplantaci jater, je velmi málo. Po transplantaci jater 8 (12,12%)
respondentů konzumovalo alkoholický nápoj a 58 (87,88%) respondentů alkoholický
nápoj nekonzumovalo.
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4.3.7 Diskuze
Výzkumy ukazují změnu kvality života po operaci. Naše šetření bylo průřezové,
tudíž jsme se zaměřili na jiné faktory, které mohou kvalitu života ovlivnit, jako
jsou attachmentová úzkostnost a vyhýbavost. Další faktor je styl výchovy matky a otce
hodnocené pacienty do 16 let jejich věku.
V dotazníku rekurence abúzu alkoholu přiznalo konzumaci alkoholu 8 (12,12 %) z 66
(100,00 %) pacientů. Žádný pacient nepřiznal denní konzumaci alkoholu. Nejvíce
pacienti konzumují víno a to 3 (4,55 %) pacienti. Z 8 (100,00%) pacientů,
1 (11,11 %) pacient nevyplnil, jaký alkohol konzumuje a 1 (11,11 %) pacient přiznal
konzumaci čtyř sklenic destilátu 2x až 3x měsíčně. Při prvním výzkumu, kdy byl použit
tento dotazník v IKEM, byl prokázán abúzus alkoholu u 16 (38,1 %) z 38 nemocných.
Naše výzkumné šetření probíhalo formou dotazníků. Neprovádělo se laboratorní
vyšetření krve ani biopsie jater u pacientů a díky tomuto faktu si myslím, že všichni
pacienti nemuseli vyplnit dotazník rekurence abúzu alkoholu pravdivě.
Typ optimální výchovy byl zjištěn u poloviny respondentů ze strany matek i otců.
Matky nejméně aplikovaly slabý typ výchovy – byl zjištěn u 6 (9,09%) respondentů.
Otcové nejméně aplikovali nelaskavý typ výchovy – byl zjištěn u 5 (7,58%) respondentů.
S matkou nežilo 7 (10,61%) respondentů a s otcem nežilo 11 (16,67%) respondentů
– proto tito respondenti nemohli vyplnit dotazník Parental bonding instrument. Výzkum
prokázal možnost, že styl výchovy ovlivňuje prožívání kvality života u pacientů po
transplantaci jater.
V hypotéze č. 1 byla prokázána statisticky významná závislost u pacientů, kteří
pracují jako soukromníci a mezi dimenzí zdraví (Squala2) a blízkých vztahů (Squala3).
Jelikož je počet respondentů, kteří pracují jako soukromníci, velmi nízký, výsledek není
moc spolehlivý.
Attachmentová úzkostnost může ovlivňovat kvalitu života ve vztazích a zdraví.
Zjistili jsme, že u našeho souboru pacientů můžeme říci, že pokud mají menší
attachmentovou úzkostnost tak lépe hodnotí své zdraví a mají lepší kvalitu života v oblasti
blízkých vztahů.
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Další statisticky významná závislost je prokázána v hypotéze č. 5. Mezi dimenzí
abstraktních hodnot (Squala1) a péčí matky. U našeho souboru pacientů můžeme říci,
že čím větší je péče matky, tím větší kvalitu života mají v oblasti abstraktních hodnot.
Mezi dimenzí abstraktních hodnot (Squala1) a kontrolou matky. U našeho souboru
pacientů můžeme říci, že čím menší je kontrola matky, tím je lepší pacientova kvalita
života v oblasti abstraktních hodnot. Mezi dimenzí zdraví (Squala2) a kontrolou matky.
U našeho souboru pacientů můžeme říci, že čím je menší kontrola matky, tím je lepší
kvalita života pacientů v oblasti zdraví. Mezi dimenzí blízkých vztahů (Squala3)
a kontrolou matky. U našeho souboru pacientů můžeme říci, že pokud je menší kontrola
matky, tím je lepší kvalita života pacientů v oblasti blízkých vztahů. Mezi dimenzí
abstraktních hodnot (Squala1) a péčí otce. U našeho souboru pacientů můžeme říci,
že pokud je větší péče otce, tím mají pacienti menší kvalitu života v oblasti abstraktních
hodnot. Výchovné styly mohou ovlivňovat negativně i pozitivně kvalitu života pacientů
po transplantaci jater.
Kvalita života souboru pacientů po transplantaci jater nezávisí na věku, bydlišti, druhu
vzdělání, hmotném zabezpečením, rodinném stavu, počtu dětí, pohlaví, době
od transplantace a na etiologii. V naší práci a na našem vzorku se prokázalo, že jsou to i
jiné faktory, které mohou ovlivňovat subjektivní prožívání kvality života a tou je
attachmentová úzkostnost, péče a nebo kontrola matky a otce, tak jak jí pacienti vnímali
do 16 let věku. To znamená, že pro náš soubor platí, že výše kvality života, která se po
transplantaci jater nijak neliší od zdravé populace, ovlivňuje výrazně citová vazba
v dospělosti a výchovné styly rodičů.
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ZÁVĚR
Má bakalářská práce byla zaměřena na problematiku kvality života pacientů
po transplantaci jater. Byli vybráni pacienti s nejčastějšími diagnózami, které postupem
času dospívají k transplantaci jater. Mezi tyto diagnózy patří alkoholická cirhóza jater,
primární sklerozující cholangitida a primární biliární cirhóza, hepatitida typu B a C.
V teoretické části jsem popsala definici, historii transplantace jater a celý proces,
který pacient musí absolvovat od chvíle, kdy se od lékaře dozví diagnózu a je zařazen na
čekací listinu. Dále je popsána definice a historie pojmu kvality života, dotazníky, které
se používají před a po transplantaci jater v IKEM a dotazníky, které jsem použila při svém
výzkumném šetření.
V empirické části jsou uvedené cíle a hypotézy výzkumného šetření, grafické
znázornění výsledků výzkumného šetření a výsledky hypotéz. Hlavním cílem této práce
bylo zjistit kvalitu života pacientů po transplantaci jater rozdělenou do pěti dimenzí
SQUALY. Zjištěné hodnoty kvality života těchto pacientů jsme porovnávali s hodnotami
kvality života běžné populace. Jelikož se podle výzkumů ukazuje, že kvalita života se po
transplantaci nijak výrazně neliší od zdravé populace, zaměřili jsme se na jiné proměnné,
které mohou ovlivňovat subjektivní kvalitu života. Zjistili jsme zajímavé souvislosti
s citovou vazbou v dospělosti a mírou kontroly a péče ve výchovném stylu rodičů
pacientů. Tyto vztahy však platí jen pro náš vzorek a bylo by dobré je ověřit na větším
souboru pacientů po transplantaci jater.
Závěrem této práce, bych chtěla podotknout, že šanci na zlepšení kvality života
má každý pacient po transplantaci. Ať už je to pacient se závislostí na alkoholu nebo
drogách. Důležité je, aby si pacient sám uvědomil, že má šanci žít a není to jen v rukou
zdravotního personálu, ale také v rukou jeho samotného.
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