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Úvod

Základní indikace domácí parenterální výživy (DPV) se 
u  diabetiků (DM) neliší od osob bez diabetu (Pironi et al., 
2017). Mezi nejčastější indikace domácí parenterální výži-
vy patří syndrom krátkého střeva (short bowel syndrome), 
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SoUHRn
Domácí parenterální výživa u diabetiků je velmi složitá vzhledem k riziku metabolických komplikací. Cílem sdělení je popis 

případu a rozbor problematiky těhotné diabetičky vyžadující domácí parenterální výživu pro těžkou poruchu evakuace žaludku při 
gastroparéze. Kontinuální monitorace glukózy dramaticky zlepšila kompenzaci diabetu a variabilitu glykemie v průběhu aplikace 

domácí parenterální výživy. Nekomplikovaný porod proběhl v 34+4 týdnu gravidity. Podle našich znalostí je současná indikace 
domácí parenterální výživy kontrolovaná kontinuální monitorací glukózy u gravidních pacientek s diabetes mellitus dosud ojedinělá. 

Z našeho případu lze podpořit tento postup i u dalších nemocných, u kterých je indikována domácí parenterální výživa.
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SUMMaRY
Home parenteral nutrition in patients with diabetes is very complex for an associated risk of metabolic complications. We 
describe a case of a pregnant patient with diabetes requiring home parenteral nutrition due to a severely impaired gastric 

emptying caused by gastroparesis. Continous glucose monitoring has dramatically improved glucose control and glycemic 
variability during home parenteral nutrition. Uncomplicated delivery was in 34+4 week. To our knowledge, concurrent indication 
of home parenteral nutrition and continuous glucose monitoring in pregnant patient with diabetes mellitus is very rare. Based on 

this case, we recommend considering this approach in other patients, in which home parenteral nutrition is prescribed.
Key words: home parenteral nutrition, diabetes, pregnancy, continous glucose monitoring

radiační enteritida, nádory a jejich léčba, syndrom chronic-
ké střevní pseudoobstrukce, střevní píštěle a další (Pironi et 
al., 2017). U diabetiků mohou být dvě indikace DPV trochu 
odlišné od nemocných bez diabetu: a) diabetes mellitus při 
cystické fibróze, b) gravidita + gastroparéza / hyperemesis 
gravidarum, ale dosud nejsou studie, které by DPV a  DM 
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systematicky hodnotily (McCulloch et al., 2018). Těhoten-
ství se diabetičkám s  těžkou gastroparézou nedoporučuje 
pro možné vážné důsledky jak pro matku, tak pro plod, ale 
gravidita není pro nedostatečnou evidenci kontraindiko-
vána (Hawthorne, 2011). Těžké případy gastroparézy, resp. 
poruchy evakuace žaludku jsou spojené s těžkou malnutricí, 
labilitou diabetu, zhoršenou kvalitou života a opakovanými 
hospitalizacemi (Camilleri, 2007). Obecně lze konstatovat, že 
pokud může být použit trávicí trakt, pak je hlavní indikací 
zahájení domácí enterální výživy (DEV), kterou ale často ne-
lze použít při klinicky závažných symptomech horního dys-
peptického syndromu (Hawthorne, 2011). DEV se nejčastěji 
aplikuje cestou postpylorických enterálních sond a je popsá-
no i  použití perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) 
v graviditě (Hawthorne, 2011). PEG ale v současnosti již není 
doporučena pro vysoké riziko komplikací a je relativně kon-
traindikována pro těhotné. DPV je pak život zachraňující 
léčebná metoda v  případech, kdy není možné nemocné 
živit enterální cestou. Praktická realizace zajištění domácí 
parenterální výživy vyžaduje mnoho úsilí ze strany pacienta, 
rodiny i ošetřujícího personálu. DPV se v současnosti zakládá 
na dvou režimech: a) statický režim DPV, b) mobilní režim 
DPV (Wohl, 2015). Pokud to klinická situace umožňuje, vždy 
u diabetiků volíme mobilní režim DPV. Mobilní režim je za-
ložen na významném zvýšení pohybu při současné aplikaci 
DPV. Hlavním kritériem indikace mobilního režimu je doba 
pohybu nemocných, kdy nemocný tráví více než 50 % dne 
mimo lůžko. Gravidita může být spojena s některými kom-
plikacemi dlouhodobé parenterální výživy, mezi které patří 
jaterní poškození, infekce cévních vstupů a katétrové sepse, 
metabolická kostní choroba, renální insuficience či deficity 
stopových látek a vitaminů (Pironi et al., 2017). Dočasné po-
porodní riziko hypoglykemie je popsáno u plodu u nemocné 
na DPV, proto je nutná dočasná kontrola glykemie a někdy 
podání glukózy (Gray a Cabaniss, 1989). Z těchto důvodů je 
indikace DPV u  gravidních diabetiček velmi složitá a  hlav-
ním cílem je bezpečné zvládnutí základního klinického pro-
blému při velmi dobré kompenzaci diabetu a snížení rizika 
poškození matky i plodu (Andelova et al., 1998). V graviditě 
může dojít ke zhoršení diabetické retinopatie a  nefropatie 
a je vyšší riziko preeklampsie, zejména u špatně glykemicky 
kompenzovaných diabetiček (Andelova, 2002). V  literatuře 
není dosud mnoho kazuistik, které by popisovaly DPV u gra-
vidní pacientky s diabetem s využitím kontinuální glukózové 
monitorace (CGM) při závažné gastroparéze.

Popis případu

31letá pacientka s diabetes mellitus 1. typu (T1DM) byla 
poprvé přijata na naši kliniku v  8. týdnu gravidity. S T1DM 
se léčila od 4 let věku a měla již pokročilé mikrovaskulární 
komplikace včetně proliferativní diabetické retinopatie, 
nefropatie i neuropatie. V minulosti prodělala opakovaná la-
serová ošetření obou očí, neúspěšnou pars plana vitrektomii 
vpravo s  následnou amaurózou. Z  chronických komplikací 
diabetu byla přítomna diabetická nefropatie manifestující 
se proteinurií (ranní proteinurie 0,43 g) a  senzomotorická 
i  autonomní neuropatie manifestující se diabetickou gas-
troparézou, diagnostikovanou scintigrafickým vyšetřením 
žaludku. T1DM byl léčen intenzifikovaným inzulinovým 

režimem pery v celkové dávce 50 jednotek inzulinu za den, 
citlivost na inzulin (ISF, insulin sensitivity factor) 2 mmol/l, 
glykovaný hemoglobin (HbA1c) 86 mmol/mol, čas v cílovém 
rozmezí glykemie 3,9–10 mmol/l byl 40 % a směrodatná od-
chylka 5,8 mmol/l. Tělesná hmotnost před otěhotněním byla 
51,8  kilogramu, body mass index (BMI) 19,26 kg/m2. Před 
otěhotněním pacientka nikdy nenosila kontinuální senzor 
ani inzulinovou pumpu. Po zjištění těhotenství byla zahá-
jena okamžitá monitorace glukózy (FGM, flash glucose mo-
nitoring) s použitím přístroje Freestyle Libre. Pacientka byla 
následně opakovaně hospitalizována pro recidivující progre-
sivní potíže diabetické gastroparézy (10/2019). V 18. týdnu 
gravidity byla hmotnost 48 kg a  BMI 17,85 kg/m2 a  i  přes 
antiemetickou terapii se klinický a nutriční (albumin 24 g/l, 
cholinesteráza 32 μkat/l) stav zhoršoval. Vzhledem k těmto 
nálezům a s minimálním perorálním příjmem a nejistou pro-
gnózou vývoje plodu byl proveden pokus o zavedení post-
pylorické výživy nazojejunální sondou. Při gastroskopickém 
zavádění nazojejunální sondy byl popsán Malloryho-Weis-
sův syndrom, nález v souladu s očekáváním na základě do-
savadních obtíží pacientky. Enterální sonda byla časně dislo-
kována při perzistentním zvracení. Pro nemožnost enterální 
výživy byl zaveden PICC (periferně implantovaný centrální 
žilní katétr) do vena subclavia vpravo k  podávání domácí 
parenterální výživy (DPV) a rehydratace. Energetická potře-
ba nemocné byla vstupně 1530 kcal/den (při výšce 164 cm 
a 51 kg váhy) a byla kalkulována na aktuální váhu z důvodu 
možného rizika přetížení substráty. Během těhotenství do-
šlo k vzestupu hmotnosti z 51 kg až na 64 kg. Tento vzestup 
byl respektován v  situacích, kdy nemocná neměla příjem 
per os a byl indikován vak AIO s vyšším podílem substrátů 
(viz níže). Pacientka byla převedena z FGM (FreeStyle Libre) 
na kontinuální glukózovou monitoraci (CGM) přístrojem  
(Dexcom G4) s cílem dosáhnout těsné kompenzace diabetu, 
minimalizovat hypoglykemie i hyperglykemie a zlepšit gly-
kemickou variabilitu. Doplňková parenterální výživa byla po-
dávána denně, aplikován AIO vak – Nutriflex Omega Special 
1250 ml (1475 kcal, 170 g glukózy, 70 g proteinů, 50 g lipido-
vé emulze). Takto podávaná energie představovala 28 kcal/
kg/den celkové energie. Inzulin k pokrytí sacharidů ve vaku 
parenterální výživy byl aplikován přímo do vaku (rychle 
působící humánní inzulin  – Actrapid). Dále byla pacientka 
léčena dlouhodobě působícím inzulinovým analogem (Lan-
tus) a při perorálním příjmu k pokrytí sacharidů byla léčena 
rychle působícími inzulinovými analogy (Apidra). Postupná 
titrace dávky inzulinu ve vaku poklesla z počátečních 30 jed-
notek na 17 jednotek, při nichž byla noční glykemie stabil-
ní. Stav pacientky byl komplikován parciální perikatétrovou 
trombózou vena subclavia vpravo, ke které došlo týden od 
zavedení PICC, klinicky se manifestovala otokem předloktí 
pravé horní končetiny a byla sonograficky verifikována. Byla 
zahájena antikoagulační léčba v  terapeutické dávce (Fraxi-
parine Forte 0,6 ml 1× denně) za pravidelných laboratorních 
kontrol dosažení terapeutického rozmezí antikoagulace. Po 
edukaci rodiny byla pacientka dimitována do domácí péče 
s pravidelnými kontrolami v nutriční ambulanci. Došlo k po-
stupné úpravě nutričních parametrů a  nárůstu hmotnosti 
(tab. 1). Od 23. týdne těhotenství byla DPV aplikována pou-
ze 3× týdně. Ve 25. týdnu těhotenství se objevilo opětovné 
zvracení, doplňková domácí parenterální výživa byla proto 
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aplikována denně. Při kontrolním sonografickém vyšetření 
žil byla pravá horní končetina již bez známek trombózy, pa- 
cientka byla proto převedena na profylaktickou antikoagula-
ci. Pro opětovné zvracení s nulovým perorálním příjmem byla 
pacientka od 27. týdne gravidity převedena na totální paren-
terální výživu. Pacientce byl podáván vak Nutriflex Omega 
Special 1875 ml na základě její energetické potřeby dávková-
ní 1670 ml / 24 hodin (1972 kcal, 240 g glukózy, 93 g proteinů, 
66 g lipidové emulze). Toto množství energie představovalo 
32 kcal/kg/den. Od 27. týdne byla pacientka převedena ze 
systému kontinuální monitorace Dexcom G4 na Dexcom G6 
s možností vzdálené monitorace glukózy pro konzultaci úpra-
vy dávky inzulinu ve vaku dle aktuálních hodnot glukózy (tab. 
2). Při tomto režimu došlo k postupnému zlepšení kompenza-
ce diabetes mellitus se zvýšením času stráveného v cílovém 
rozmezí (time-in-range), které vzhledem k  podávání DPV 

a  dlouhodobě neuspokojivé glykemické kompenzaci bylo 
ponecháno v pásmu 3,9–10 mmol/l na rozdíl od doporuče-
ní pro léčbu v graviditě (3,5–7,8 mmol/l) (tab. 1). Ve 28. týd-
nu došlo k  akutnímu zhoršení vizu pro hemoftalmus totalis 
vlevo, proto byla ukončena profylaxe nízkomolekulárním 
heparinem. Ve 29. týdnu byl perorální příjem mírně zlepšen, 
proto byl režim DPV redukován na doplňkovou DPV se sní-
ženým podílem substrátů (Nutriflex Omega Special 1250 ml 
na noc). Od 32. týdne těhotenství pro recidivu obtíží a nulo-
vý perorální příjem byla pacientka opět převedena na totální 
DPV (Nutriflex Omega Special 1670 ml) do konce těhotenství. 
Těhotenství bylo ukončeno plánovaně nekomplikovaným cí-
sařským řezem ve 34. týdnu těhotenství (34+4). Novorozenec 
měl porodní délku 45 cm a hmotnost 2,46 kg. Poporodní prů-
běh pacientky byl dále bez komplikací a DPV byla ukončena 
do týdne, kdy se zlepšil příjem per os.

Tab. 1: Změna jednotlivých parametrů v konkrétních týdnech gravidity. Time-in-range nastaven 3,9–10 mmol/l.

Týden 
gravi- 
dity

Hmot-
nost [kg]

BMI  
[kg/m2]

Parenterální výživa Inzulin 
ve va- 
ku [j]

Celková dávka 
inzulinu/den 
[j]

Hba1c 
[mmol/
mol]

Time-in-
-range  
[%]

Insulin 
sensitivity 
factor

Systém 
monitorace 
glukozy

0 51,8 19,26 ne 0 50 86 40 2,00 FreeStyle Libre

8 51,8 19,26 ne 0 40     2,50 FreeStyle Libre

10 50 18,59 ne 0 44     2,27 FreeStyle Libre

12 56 20,82 ne 0 39 70   2,56 FreeStyle Libre

18 48 17,85 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) denně

17 39 55   2,56 Dexcom G4

23 52 19,33 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) obden

17 33 48   3,03 Dexcom G4

24 56 20,82 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) 3× týdně

17 40 49   2,50 Dexcom G4

25 56 20,82 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) denně

32 50     2,00 Dexcom G4

27 55 20,45 1972 kcal (240 g G, 66,8 g 
T, 93,6 g B) denně

35,6 46,9     2,13 Dexcom G6

28 55 20,45 1972 kcal (240 g G, 
66,8 g T, 93,6 g B) denně

35,6 46,9 53 80 2,13 Dexcom G6

29 62 23,05 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) denně

26 52   90 1,92 Dexcom G6

30 64 23,80 1475 kcal (180 g G, 50 g T, 
70,1 g B) 3× týdně

10 38     2,63 Dexcom G6

32 61 22,68 1972 kcal (240 g G,  
66,8 g T, 93,6 g B) denně

18,7 32,7   91 3,06 Dexcom G6

33 63 23,42 1972 kcal (240 g G,  
66,8 g T, 93,6 g B) denně

18,7 32,7 48 96 3,06 Dexcom G6

34 64 23,80 1972 kcal (240 g G,  
66,8 g T, 93,6 g B) denně

16 28     3,57 Dexcom G6

Tab. 2: Kontinuální monitorace glukózy.

Paren-
terální 
výživa

NE ANO

Typ  
senzoru FreeStyle Libre Dexcom G4 Dexcom G6

Týden 
těhoten-
ství

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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Diskuse

Prezentovaná kazuistika demonstruje bezpečné a  efek-
tivní použití DPV u gravidní diabetičky, dosažení optimální 
kompenzace diabetu a variability glykemie při použití CGM 
a  současně došlo ke zlepšení nutričního stavu (obr. 1). Po-
užití CGM u  nemocné bylo spojeno s  výrazným zlepšením 
glykemické kompenzace (tab. 1) i při aplikované DPV a  in-
termitentním příjmu per os. Kontrola nemocné byla prová-
děna formou ambulantních návštěv a  dálkově s  použitím 
mobilních technologií (Dexcom Share), díky čemuž bylo 
možné reagovat na změny glykemie v  krátkém časovém 
intervalu. Bylo dosaženo zlepšení kompenzace diabetu (ti-
me-in-range i HbA1c) i přes měnící se režim DPV v jednotli-
vých týdnech gravidity. CGM mělo rozhodující roli v udržení 
kompenzace diabetu při DPV i s ohledem na výrazné změny 
potřeby inzulinu v průběhu gravidity. Time-in-range byl po-
nechán na 3,9–10 mmol/l. Cílové rozmezí doporučené pro 
gravidní 3,5–7,8 mmol/l nebylo cílem z  důvodu zahájené 
DPV a zejména pro dlouhodobě velmi neuspokojivou kom-
penzaci, i když nemocná s postupem času cílového rozmezí 
pro gravidní dosáhla.

Gray popsal úspěšné zvládnutí gravidity u  nemocné 
diabetičky po jejuno-ileálním bypassu, kde byla DPV po-
užita jako metoda volby při těžké formě malnutrice (Gray 
a Cabaniss, 1989). DPV se považuje za bezpečnou metodu, 
je indikována u  0,3–2,0  % všech těhotenství (Theilla et al., 
2017), nejčastěji pro nauzeu a zvracení. Je doloženo, že krát-
kodobá DPV je spojena s nižší perinatální mortalitou (Peled 
et al., 2014). DPV je častěji indikována v časné fázi gravidi-
ty, ale jsou doloženy indikace i v pozdních fázích gravidity 
(syndrom krátkého střeva, Crohnova choroba a  poruchy 

evakuace žaludku) (Theilla et al., 2017). Hlavní komplikaci 
DPV popisovanou v graviditě ve spojení s DPV představuje 
katétrová infekce (Theilla et al., 2017). V graviditě se nejčas-
těji používá PICC (periferně zavedený centrální katétr) nebo 
tunelizovaný katétr (Broviac, Hickman) (Theilla et al., 2017).

Kontrola glykemie a léčba inzulinem  
během DPV

Osoby s diabetem jsou skupinou se zvýšenou metabolic-
kou labilitou (hypoglykemie, hyperglykemie, glykemická va-
riabilita, acidóza, dehydratace, poruchy trávicího traktu atp.) 
s rizikem rozvoje specifických orgánových komplikací (mak-
roangiopatické a  mikroangiopatické, přidružené choroby), 
s vyšší incidencí infekcí (rané infekce, pneumonie, urosepse, 
syndrom diabetické nohy, infekce žilních vstupů) i tendencí 
k horšímu hojení ran (zejména při dekompenzaci diabetu). 
U pacientů s diabetem je volba energetických substrátů vel-
mi podobná jako u  nediabetiků. Kompenzace diabetu bě-
hem nutriční podpory je velice důležitá, ovšem za určitých 
klinických situací obtížná (American Diabetes, 2020). Kal-
kulace energie je prováděna na ideální tělesnou hmotnost 
(IBW). U těžce malnutričních nemocných je vhodné zahájit 
nutriční intervenci kalkulací na aktuální tělesnou hmotnost, 
kdy se minimalizuje riziko přeživení substráty, metabolic-
kých komplikací nebo refeeding syndromu. Základním reži-
mem systému DPV je all-in-one (AIO) s různým, ale poměrně 
vysokým podílem glukózy. U těžce obézních diabetiků (BMI 
>	40)	se	doporučuje	kalkulovat	dávku	energie	na	adjustova-
nou tělesnou hmotnost. Poměr živin je u diabetiků shodný 
jako u jiných pacientů v akutních stavech: proteiny 1,3–2 g/
kg/den, lipidy 0,5–0,7–1,0 g/kg/den, glukóza 2–2,5 g/kg/

obr. 1: Schéma systému propojení DPV a CGM.

DPV: domácí  
parenterální 
výživa

IIR: inzulinová 
pera

CGM: kontinuální 
monitor glykemie

PICC: periferně 
implantovaný 
centální katétr

Share: vzdálené 
sledování lékařem
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den a u stabilních nemocných: proteiny 1–1,3–1,5 g/kg/den, 
lipidy 1–1,5 g/kg/den, glukóza 4–6 g/kg/den. Dalším aspek-
tem je řešení podílu aplikované energie u mobilních režimů, 
kdy je zachována fyzická aktivita a jsou zvýšené energetické 
nároky (Wohl, 2015). V  případě krytí energetických potřeb 
se do budoucna nabízí i metoda nepřímé kalorimetrie, aby 
bylo zabráněno dlouhodobému energetickému deficitu 
a  současně sníženo riziko metabolických komplikací DPV. 
Nepřímá kalorimetrie však není běžně dostupná. Klinicky 
závažným problémem je v  praxi dosažení optimální kom-
penzace glykemie. Cílové hodnoty glykemie při aplikaci pa-
renterální výživy jsou doporučeny 7,8–10 mmol/l (McMahon 
et al., 2013). Tyto cílové hodnoty při použití CGM se výrazně 
liší od doporučení pro gravidní diabetičky (3,5–7,8 mmol/l) 
a nemocné s diabetem (3,9–10 mmol/l) a tato problematika 
potřebuje další studie, které by mohly přinést doporučení 
pro ideální cílové rozmezí při podávání DPV v graviditě.

Kontrola diabetu během podávání výživy činí situaci vel-
mi komplikovanou (Gosmanov a Umpierrez, 2013). Inzulino-
vá léčba vychází z  klinické situace a  možnosti perorálního 
příjmu (Drincic et al., 2017). Nemocní mají často zachovaný 
částečný perorální příjem a jsou léčeni inzulinem (inzulino-
vými pery či inzulinovými pumpami). U DPV již za hospitali-
zace přecházíme z kontinuálního podávání inzulinu na apli-
kaci inzulinu do AIO s prandiálním krytím rychle působícím 
inzulinem nebo bez něj podle příjmu per os. V praxi je možné 
zvolit DPV/DEV režim: a) celodenní (24 hodin aplikace) či b) 
cyklický (12–16 hodin). Cyklický režim zvyšuje riziko lability 
glykemií, ale zlepšuje kvalitu života a často je nutné jej spojit 
s  intenzifikovaným inzulinovým režimem (IIR). Cyklický re-
žim předpokládá příjem per os, který může vést k větší labi-
litě glykemie, a proto je nutné korigovat glykemie i během 
dne k  dosažení cílových hodnot. Před zahájením nutriční 
intervence (DPV i DEV) by vstupní glykemie měla být v roz-
mezí 4–7 mmol/l a během podání výživy by glykemie nemě-
ly ideálně přesáhnout hodnoty 7,8–10 mmol/l. Obecně se 
doporučuje pro parenterální výživu i DPV dávka inzulinu do 
vaku: 1 IU inzulinu na 10 g glukózy s následnou adjustací (0,5 
IU inzulinu na 10 g glukózy) dle aktuálních hodnot glykemie 
(McMahon, 2004). Subkutánní inzulin pak doplníme dle pří-
jmu per os a respektujeme čas aktivního inzulinu, tento čas 
je pro rychle působící analoga inzulinu interval 3–4 hodiny 
a pro humánní rychlý inzulin 4–6 hodin. U DEV preferujeme 
podání subkutánního inzulinu a  kalkulujeme 1 IU inzulinu 
na 10–15 g glukózy s následnou korekcí krátkého inzulinu 
každých 4–6 hodin podle zvoleného inzulinu. Současně na-
stavujeme bazální inzulin (NPH nebo analoga) a jeho dávka 
je průměrem předchozích dnů (Vennard et al., 2018). Volba 
typu dlouhého inzulinu je závislá na době, kdy se aplikuje 
DPV. V případě, že je interval krátký (10–12 hodin), lze zvá-
žit podání NPH inzulinu, který má kratší poločas ve srovnání 
s inzulinovými analogy. V případě, že nemocný neměl před 
zahájením DPV diabetes a má glykemie nad 10 mmol/l, za-
hajujeme léčbu inzulinem v  dávce menší než u  diabetiků 
s  následnou adjustací podle denních glykemických profilů 
za hospitalizace. Pro DPV se v praxi kombinuje podání inzu-
linu (humánní krátce působící inzulin) do AIO vaku (titrace 
se provádí vždy za hospitalizace, kdy je nemocný nastaven 
na stabilní režim DPV po dobu minimálně jednoho týdne) 
a subkutánně v závislosti na příjmu per os. Pro DPV tedy lze 

použít jen humánní inzulin, protože pro inzulinová analoga 
není evidence stran kompatibility ve směsi AIO.

Při DPV se z důvodu kvality života v domácích podmín-
kách inzulin nepodává kontinuálně intravenózní formou 
(McCulloch et al., 2018). Recentní randomizovaná studie 
prokázala, že aplikace krátce působícího inzulinu do AIO 
je spojena s  lepším efektem na kontrolu glykemie než při 
podání subkutánního bazálního inzulinového analoga 
(glargin) v nekritickém stavu za hospitalizace (Truong et al., 
2019). Na podání samotného NPH nebo bazálního inzuli-
nového analoga při podání parenterální výživy zatím není 
jednotný konsenzus. V  praxi se jeví jako superiorní strate-
gie k  dosažení optimální kontroly diabetu podání krátce 
působícího humánního inzulinu do vaku (McCulloch et al., 
2018). Při aplikaci DEV na rozdíl od DPV se inzulin aplikuje 
jen subkutánně a nejčastěji formou inzulinových per nebo 
inzulinové pumpy. Synchronizace podání inzulinu a  výživy 
je velmi složitá a  zejména sekundární komplikace diabetu 
mohou metabolickou situaci komplikovat (neuropatie, gas-
troparéza atp.). Problém v  praxi nastává po dokapání AIO 
vaku, kdy vzniká riziko hypoglykemie, protože intravenózně 
podaný inzulin má efekt minimálně 15 minut po ukončení 
AIO. Toto riziko je zvláště vysoké u nemocných, kteří nemo-
hou přijímat per os v době ukončení denní infuze DPV (zvra-
cení, gastroparéza). Monitorace glykemie se provádí gluko-
metrem v krátkých intervalech (nejlépe po 2 hodinách), ale 
pro udržení optimálních glykemií to často nestačí. V centru 
DPV IKEM je každý pacient s diabetem indikovaný k domácí 
parenterální výživě současně převeden na kontinuální mo-
nitoraci glykemie (CGM) a výsledky monitorace předběžně 
ukazují nejen efektivitu monitoringu při DPV, ale i složitost 
dosažení cílových glykemických profilů, zlepšení glykemické 
variability a redukci hypoglykemie. Výhodou je využití mo-
bilních aplikací s možností dálkového sledování, které lékaře 
informují o  aktuálních hodnotách glykemie a  usnadní do-
mluvu úprav dávkování inzulinu v domácích podmínkách.

Randomizovaná studie u  hospitalizovaných pacientů 
s  diabetem 2. typu zkoumala použití inzulinových pump 
jako metody dodávky inzulinu u parenterální výživy. V této 
studii byla použita kontinuální monitorace glykemie v retro-
spektivním módu pro průkaz lepší glykemické kompenzace 
na inzulinové pumpě v porovnání s inzulinovými pery (Li et 
al., 2018).

Současné trendy technologií v diabetologii směřují k po-
užití uzavřeného okruhu, tj. kombinace inzulinové pumpy, 
kontinuálního monitoru glykemie a  algoritmu rozhodující-
ho o dávce inzulinu, u pacientů s diabetem 1. typu a v urči-
tých situacích i u pacientů s jinými typy diabetu. Randomi-
zovaná studie testovala použití systému uzavřeného okruhu 
(model-predictive control algoritmus) u  pacientů s  diabe-
tem na parenterální výživě za hospitalizace (Boughton et al., 
2019). Jednalo se o pacienty, kteří neměli diabetes 1. typu 
(do studie byli zavzati pacienti s diabetem 2. typu, steroid-
ním či pankreatogenním diabetem) a  nebyli gravidní. Pro 
uzavřený okruh byl zvolen ultra krátce působící inzulinový 
analog Fiasp (Novo Nordisk), u něhož se předpokládá mírně 
rychlejší reaktivita při použití v uzavřeném okruhu dávkování 
inzulinu. Pacienti na uzavřeném okruhu dosáhli zvýšeného 
času v cílovém rozmezí (zde zvoleno 5,6–10 mmol/l) a niž-
ší průměrné glykemie v  porovnání se standardní léčbou. 
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Skupina na uzavřeném okruhu strávila v  cílovém rozmezí 
hodnot glukózy 68  % času za den s  průměrnou hladinou 
glukózy 8,5 mmol/l a kontrolní skupina pouze 36 % času za 
den s průměrnou hladinou glukózy 11,1 mmol/l. Tato studie 
klade otázku možného přínosu uzavřeného okruhu u  pa- 
cientů s diabetem 1. typu a  jinými inzulinopenickými typy 
diabetu (pankreatogenní, monogenní apod.) využívajících 
enterální či parenterální výživu v  domácím prostředí, a  to 
nejen v souvislosti s graviditou. Tyto osoby jsou charakteri-
zovány vysokou labilitou glykemií, zvýšeným rizikem hypo-
glykemie i zvýšenými nároky na sebepéči, což jsou oblasti, 
které systémy uzavřeného okruhu dokáží signifikantně 
zlepšit (Farrington et al., 2017). Na základě zkušeností z naší 
kazuistiky považujeme indikaci CGM u DPV za zásadní meto-
du, která vedla ke zlepšení glykemické kompenzace diabetu 
u naší pacientky.
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