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Dlouhodobá parenterální výživa Dlouhodobá parenterální výživa 
(PV) – specifika(PV) – specifika

• Prevence a léčba komplikací Prevence a léčba komplikací 
–   Přístupy  Přístupy  
–   Pozdní metabolické komplikace (Pozdní metabolické komplikace (hepatobiliárníhepatobiliární, , 

renální a osteopatie)renální a osteopatie)
–   Základní a přidružená onemocněníZákladní a přidružená onemocnění

• Kvalita života a další psychosociální aspekty Kvalita života a další psychosociální aspekty 
• Etické problémyEtické problémy
• ÚhradyÚhrady



Hepatobiliární komplikace a Hepatobiliární komplikace a 
rámci PVrámci PV

Hepatocelulární karcinomCholestáza

CirhózaCholelithiáza

Mikronodulární cirhózaBiliární sludge

FibrózaSteatohepatitis

Akalkulózní cholecystitis Steatóza

Méně časté a vzácnéBěžné 



EpidemiologieEpidemiologie
• Výskyt hepatobiliárních komplikací v Výskyt hepatobiliárních komplikací v 

sestavách PV 7-84%. Historicky výrazně sestavách PV 7-84%. Historicky výrazně 
klesající tendence. klesající tendence. 

• Hepatobiliární komplikace zejména u dětí Hepatobiliární komplikace zejména u dětí 
na dlouhodobé PV 40-60% na dlouhodobé PV 40-60% (Kelly, Nutrition 1998)(Kelly, Nutrition 1998)

• Novorozenci:  1 týden PV – 15%, 7 týdnů Novorozenci:  1 týden PV – 15%, 7 týdnů 
PV 43% a 63% u nedonošenců PV 43% a 63% u nedonošenců (Touloukian, J (Touloukian, J 
Pediatr Surg 1975)Pediatr Surg 1975)



Příčiny hepatobiliárních Příčiny hepatobiliárních 
komplikací komplikací 

• Vlastní PVVlastní PV  
– Vyloučení orálního/enterálního příjmu Vyloučení orálního/enterálního příjmu 
– Nadbytek živin (glukóza, tuky, AMK (glycin), vitamin A, Al/Cu/Mn)Nadbytek živin (glukóza, tuky, AMK (glycin), vitamin A, Al/Cu/Mn)
– Deficit živin (cholin, taurin, karnitin, esenciální MK) foskor, molybden, Deficit živin (cholin, taurin, karnitin, esenciální MK) foskor, molybden, 

vitamin E, selen, zinekvitamin E, selen, zinek
– Kontinuální PVKontinuální PV

• Selhání střevaSelhání střeva
– Podvýživa/hladověníPodvýživa/hladovění
– Bakteriální přerůstání v tenkém střevě/ endotoxinBakteriální přerůstání v tenkém střevě/ endotoxin
– Krátké střevoKrátké střevo

• Základní a přidružená onemocnění (IBD, sepse, nádor, Základní a přidružená onemocnění (IBD, sepse, nádor, 
ischemie)ischemie)



Úplná parenterální výživa

Nadbytek
energie

Porucha 
metabolismu 
lipoproteinů

Nezralost 
biliárního 
systému 

(pediatrie)

Bakteriální 
přerůstání a 
translokace 

Nevhodné 
spektrum 

AMK

Nadbytek 
tuků v PV

Porucha 
sekrece žluči 
a enterohepa-
tálního oběhu

Porucha 
kontrakce 
žlučníku

Steatóza Cholestáza Biliární  
sludge



Přeživování a hepatopatiePřeživování a hepatopatie
• Nadbytek makronutrientů způsobuje steatózu a Nadbytek makronutrientů způsobuje steatózu a 

chronickou cholestázu. chronickou cholestázu. (Messing, Nutrition 1992)(Messing, Nutrition 1992)

• Nadbytek glukózy zvyšuje sekreci inzulínu a Nadbytek glukózy zvyšuje sekreci inzulínu a 
stimuluje syntézu mastných kyselin stimuluje syntézu mastných kyselin ⇒⇒ steatóza.  steatóza. 
Podávání tuků a glukagonu vede k regresi změn. Podávání tuků a glukagonu vede k regresi změn. 
(Meguid, Arch Surg 1984; Li , Surgery 1988)(Meguid, Arch Surg 1984; Li , Surgery 1988)

• Nadbytek AMK nebo tuků vyvolává progresivní Nadbytek AMK nebo tuků vyvolává progresivní 
cholestázu cholestázu (Black , J Pediatr 1981; Allardyce, Surg Gyn Obst 1982)(Black , J Pediatr 1981; Allardyce, Surg Gyn Obst 1982)  

• Další živiny – vitamin A, aluminium, měď, mangan, Další živiny – vitamin A, aluminium, měď, mangan, 
phytosteroly. phytosteroly. 



Nedostatek živin a Nedostatek živin a 
hepatopatiehepatopatie

• Deficit cholinu, prekurzoru syntézy fosfolipidů Deficit cholinu, prekurzoru syntézy fosfolipidů 
((Buchman, JPEN 2001)Buchman, JPEN 2001)

• Taurin, esenciální AMK u novorozenců, je Taurin, esenciální AMK u novorozenců, je 
důležitý pro konjugaci bilirubinu. U novorozenců důležitý pro konjugaci bilirubinu. U novorozenců 
na PV s nízkou hladinou taurinu byl pozorován na PV s nízkou hladinou taurinu byl pozorován 
zvýšený výskyt těžké  cholestázy. zvýšený výskyt těžké  cholestázy. (Cooper, J Pediatr (Cooper, J Pediatr 
Surg 1984)Surg 1984)

• Další živiny – karnitin, esenciální mastné Další živiny – karnitin, esenciální mastné 
kyseliny, fosfát, molybden.    kyseliny, fosfát, molybden.    



Absence enterální výživyAbsence enterální výživy
• Bakteriální přerůstání zvyšuje produkci Bakteriální přerůstání zvyšuje produkci 

sekundárních žlučových kyselin a snižuje sekundárních žlučových kyselin a snižuje 
prokukci žluči. prokukci žluči. (Utili, Gastro 1976)(Utili, Gastro 1976)

• Podvýživa a úplná parenterální výživa vede k Podvýživa a úplná parenterální výživa vede k 
poruše imunitních a bariérových fcí střeva a poruše imunitních a bariérových fcí střeva a 
zvyšuje translokaci endotoxinu a bakterií. zvyšuje translokaci endotoxinu a bakterií. 

• Sepse je rizikový faktor rozvoje cholestázy u Sepse je rizikový faktor rozvoje cholestázy u 
novorozenců novorozenců (Ginn-Pease, J Pediatr Surg 1983; Deitch, Ann Surg (Ginn-Pease, J Pediatr Surg 1983; Deitch, Ann Surg 
1987; O´Dwyer, Arch Surg 1987)1987; O´Dwyer, Arch Surg 1987)
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Porucha sekrece žluči a Porucha sekrece žluči a 
enterohepatálního oběhuenterohepatálního oběhu

• Snížení syntézy žlučových kyselin Snížení syntézy žlučových kyselin 
• Snížení obratu žluči a žlučových kyselin ve žlučníku při Snížení obratu žluči a žlučových kyselin ve žlučníku při 

absenci stimulace kontrakcí u pediatrických pacientů. absenci stimulace kontrakcí u pediatrických pacientů. 
(Duekrsen, Gastro 1996)(Duekrsen, Gastro 1996)

• Přerušení enterohepatální cirkulace žlučových kyselin Přerušení enterohepatální cirkulace žlučových kyselin 
se zvýšením sataurace cholesterolu ve žluči u pacientů se zvýšením sataurace cholesterolu ve žluči u pacientů 
po resekci ilea. po resekci ilea. (Dowling, Gut 1972)(Dowling, Gut 1972)

• Enterohepatální cirkulace bilirubinu může přispívat k Enterohepatální cirkulace bilirubinu může přispívat k 
formaci pigmentových konkrementů i u dospělých formaci pigmentových konkrementů i u dospělých (Vítek, (Vítek, 
Eur J CLin Invest 2003)Eur J CLin Invest 2003)



Porucha kontrakcí žlučníku Porucha kontrakcí žlučníku 

• Snížená kontraktilita žlučníku a saturace Snížená kontraktilita žlučníku a saturace 
žluči, která vede k nukleaci a krystalizaci, žluči, která vede k nukleaci a krystalizaci, 
jsou  zásadní faktory lithogenicity žluči. jsou  zásadní faktory lithogenicity žluči. 

• Biliární sludge u PV je převážně složen z Biliární sludge u PV je převážně složen z 
kalcium bilirubinátu. Tím vzniká potenciál kalcium bilirubinátu. Tím vzniká potenciál 
k formování pigmentových konkrementů. k formování pigmentových konkrementů. 
(Muller, J Surg Res 1986)(Muller, J Surg Res 1986)



Elevace JT u pacienta na PV – vyloučena léková 
toxicita, biliární obstrukce, virová hepatitis atd.
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Nefarmakologické strategie Nefarmakologické strategie 
prevence a léčbyprevence a léčby

• Časná enterální výživa minimalizuje Časná enterální výživa minimalizuje 
elevaci JT a urychluje odeznění ikteru. elevaci JT a urychluje odeznění ikteru. 
(Drongowski, JPEN 1989; Benjamin , Am J Clin Pathol 1981) (Drongowski, JPEN 1989; Benjamin , Am J Clin Pathol 1981) 

• Cyklická PV snižuje hyperinsulinémii a Cyklická PV snižuje hyperinsulinémii a 
ukládání tuku v játrech. ukládání tuku v játrech. (Aarsland, Am J Clin Nutr (Aarsland, Am J Clin Nutr 
1997)1997)

• Agresivní léčba sepse vede ke snížení Agresivní léčba sepse vede ke snížení 
výskytu jaterní dysfunkce a zlepšuje výskytu jaterní dysfunkce a zlepšuje 
exkreční funkce jater exkreční funkce jater (Nolan, Gastro 1975).(Nolan, Gastro 1975).



Farmakologická léčbaFarmakologická léčba

• Ursodeoxycholová kyselina je efektivní v léčbě jaterních Ursodeoxycholová kyselina je efektivní v léčbě jaterních 
komplikací u PV komplikací u PV (Beau, J Hepatol 1994)(Beau, J Hepatol 1994)

• Selektivní digestivní dekontaminace v léčbě Selektivní digestivní dekontaminace v léčbě 
bakteriálního přerůstání u pacientů se sy krátkého bakteriálního přerůstání u pacientů se sy krátkého 
střeva (metronidazolstřeva (metronidazol  Lambert, JPEN 1985Lambert, JPEN 1985; ; neomycinneomycin  Spurr, Spurr, 
JPEN 1989JPEN 1989, , polymixin Bpolymixin B  Pappo, J Surg ResPappo, J Surg Res  19911991).  ).  

• Podávání kompletní vyvážené PV s tukovou emulzí Podávání kompletní vyvážené PV s tukovou emulzí 
3.generace, která má minimalizovaný obsah fytosterolů.3.generace, která má minimalizovaný obsah fytosterolů.  
(Baldermann, JPEN 1991; Clayton, Nutrition 1998)(Baldermann, JPEN 1991; Clayton, Nutrition 1998)  



Farmakologické experimentální Farmakologické experimentální 
postupypostupy

• Cholecystokinin-oktapeptid (Sincalid) – Cholecystokinin-oktapeptid (Sincalid) – 
zlepšení parametrů cholestázy – nejasné zlepšení parametrů cholestázy – nejasné 
dlouhodobé účinky. dlouhodobé účinky. (Prescott, Ann Pharmacother (Prescott, Ann Pharmacother 
2004)2004)

• S-adenosylmethionin jako přídavek PV S-adenosylmethionin jako přídavek PV 
směsi zabraňuje rozvoji cholestázy na směsi zabraňuje rozvoji cholestázy na 
zvířecím modelu.zvířecím modelu.  (Belli, J Hepatol 1994)(Belli, J Hepatol 1994)  



ZávěryZávěry
• Incidence hepatobilárních komplikací u pacientů na Incidence hepatobilárních komplikací u pacientů na 

dlouhodobé PV se postupně snižuje dlouhodobé PV se postupně snižuje 
• Doplňková nebo minimální enterální výživa spolu s Doplňková nebo minimální enterální výživa spolu s 

cyklickým podáváním kompletní vyvážené parenterální cyklickým podáváním kompletní vyvážené parenterální 
výživné směsi jsou nejdůležitěšími preventivními a výživné směsi jsou nejdůležitěšími preventivními a 
léčebnými postupy ve vztahu k hepatobiliárním léčebnými postupy ve vztahu k hepatobiliárním 
komplikacím u PV.komplikacím u PV.

• Farmakologické postupy přicházejí do úvahy ve Farmakologické postupy přicházejí do úvahy ve 
vymezených indikacíchvymezených indikacích

• Ze zahraničních zkušeností vyplývá,  že u pacientů s Ze zahraničních zkušeností vyplývá,  že u pacientů s 
progresivní hepatopatií je třeba zvážit transplantaci progresivní hepatopatií je třeba zvážit transplantaci 
samotného tenkého střeva nebo tenkého střeva v samotného tenkého střeva nebo tenkého střeva v 
kombinaci s játrykombinaci s játry


