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KRÁTKÉ STŘEVOKRÁTKÉ STŘEVO

• 1912 - popis 55 pacientů, kteří ztratili více než 1912 - popis 55 pacientů, kteří ztratili více než 
200 cm střeva200 cm střeva

• Důležité je kolik tenkého střeva zůstalo Důležité je kolik tenkého střeva zůstalo 
(chirurgie, radiologie), ileocékální chlopeň, (chirurgie, radiologie), ileocékální chlopeň, 
kolon.kolon.

• Velká fyziologická variabilita Velká fyziologická variabilita (př. resekce  300 (př. resekce  300 
cm - může ztratit celé střevo, ale může mu zůstat cm - může ztratit celé střevo, ale může mu zůstat 
délka, která je průměrná v populaci)délka, která je průměrná v populaci)



  

CHARAKTERISTIKA JEJUNOSTOMIÍCHARAKTERISTIKA JEJUNOSTOMIÍ

• Těžká devastace organismu, malnutrice, Těžká devastace organismu, malnutrice, 
kwashiorkor, nefropatie, dlouhodobá hosp., kwashiorkor, nefropatie, dlouhodobá hosp., 
deprese, neuropatie těžkého stavudeprese, neuropatie těžkého stavu

• Imunosuprese  Imunosuprese  (krátké střevo, těžký stav, PV)(krátké střevo, těžký stav, PV)
• Trombózy řady centrálních žil Trombózy řady centrálních žil (infekce, (infekce, 

trombogenní dispozice)trombogenní dispozice)
• Neschopnost udržet hydrataci při využití Neschopnost udržet hydrataci při využití 

zažívacího traktuzažívacího traktu



  

PATOFYZIOLOGIE RESORBCEPATOFYZIOLOGIE RESORBCE



  



  

DIARHOEDIARHOE

• Ztráta resobční plochyZtráta resobční plochy
• Hypersekrece žaludku (GIP) – jejunumHypersekrece žaludku (GIP) – jejunum
• Nadbytek žlučových kyselin v kolon Nadbytek žlučových kyselin v kolon 

(způsobují sekreci vody)(způsobují sekreci vody)
• Nadbytek mastných kyselin v kolon Nadbytek mastných kyselin v kolon 

(způsobují sekreci vody)(způsobují sekreci vody)
• Nedostatek SCFA v kolon – solubilní Nedostatek SCFA v kolon – solubilní 

vlákninavláknina



  

per os 1,5 – 2 lper os 1,5 – 2 l

Duodenum 8 lDuodenum 8 l

Jejunum 3 lJejunum 3 l

Ileocekalní chlopen 1,5 lIleocekalní chlopen 1,5 l

Stolice 0,15 lStolice 0,15 l

Pankreas 2 lPankreas 2 l

Sliny 1,5 lSliny 1,5 l Žaludek 1,5 lŽaludek 1,5 l

Žluč 1 l

25 – 30 cm25 – 30 cm

  160 – 3 00 cm160 – 3 00 cm

200 cm200 cm



  

ELEKTROLYTOVÁ A VODNÍ BILANCE ELEKTROLYTOVÁ A VODNÍ BILANCE 
• JejunumJejunum   - absorpce pokud Na- absorpce pokud Na++  >  > 90, maximální 90, maximální 

absorpce při Naabsorpce při Na++ = 120 mmol/l, absorbci  = 120 mmol/l, absorbci ↑glukóza.↑glukóza.
• Ileum Ileum - Na- Na++  proti koncentr. gradientu a není  proti koncentr. gradientu a není 

spojeno s resorpcí G a dalších živinspojeno s resorpcí G a dalších živin

• Nápoje a jídlo jsou ředěny 2 - 3x slinami, žaludečním, Nápoje a jídlo jsou ředěny 2 - 3x slinami, žaludečním, 
žlučovým, pankreatickým sekretem a diluce je žlučovým, pankreatickým sekretem a diluce je 
prokazatelná v horních 100 cm jejunaprokazatelná v horních 100 cm jejuna

• Pokud stomie v horních 100 cm jejuna je odpad stomií Pokud stomie v horních 100 cm jejuna je odpad stomií 
vyšší než příjem per os, resorbce živin pod  35% vyšší než příjem per os, resorbce živin pod  35% 
příjmu.příjmu.



  

KK++, Mg, Mg2+2+, Ca, Ca2+2+, vitaminy, vitaminy

• Ztráty KZtráty K++ stomií = 15 mmol/l, je sekundární  stomií = 15 mmol/l, je sekundární 
hyperaldosteronismus! - vyšší močové ztráty Khyperaldosteronismus! - vyšší močové ztráty K++

• Časté deplece MgČasté deplece Mg2+2+ a Ca  a Ca 2+2+, po obnovení kontinuity , po obnovení kontinuity 
MK se váží s MgMK se váží s Mg2+2+ a Ca  a Ca 2+2+ a zvyšují jejich ztráty  a zvyšují jejich ztráty 
stolicístolicí

• Substituce B Substituce B 1212, A, D, E, K - je tuková malabsorpce- , A, D, E, K - je tuková malabsorpce- 
steatorheasteatorhea

• Časté deficity ZnČasté deficity Zn++ a Mg a Mg2+2+ při velkých odpadech  při velkých odpadech 
stomiístomií



  

RESORBCE ŽIVIN - KLINIKARESORBCE ŽIVIN - KLINIKA

• SEKRETOŘISEKRETOŘI - méně než 100 cm jejuna -  - méně než 100 cm jejuna - 
větší ztráta  než příjem per osvětší ztráta  než příjem per os

• ABSORBEŘIABSORBEŘI  - více než 100 cm jejuna - - více než 100 cm jejuna - 
vyšší příjem per os než ztráty vyšší příjem per os než ztráty 

Odpad střevem, stomií: NaOdpad střevem, stomií: Na++= 90 mmol/l, K= 90 mmol/l, K++= = 
15 mmol/l15 mmol/l



  

ADAPTACE STŘEVAADAPTACE STŘEVA

• Postupné zlepšování resorbce vody, Postupné zlepšování resorbce vody, 
minerálů a živin (končí po 2 letech)minerálů a živin (končí po 2 letech)

• Závislost na věku a způsobu léčbyZávislost na věku a způsobu léčby
• Urychlení adaptace Urychlení adaptace včasná EV,včasná EV, peptidy a  peptidy a 

cytokinycytokiny
• Konkrétně vláknina, růstový hormon, Konkrétně vláknina, růstový hormon, 

GLP2, možná i glutamin a probiotikaGLP2, možná i glutamin a probiotika



  

KAZUISTIKYKAZUISTIKY



  

20.6.0220.6.02 parciální resekce ilea pro flegmónu, apendektomie parciální resekce ilea pro flegmónu, apendektomie

28.6.0228.6.02 sterkorální peritonitis, mnohočetné perforace nekrotického  sterkorální peritonitis, mnohočetné perforace nekrotického 
ilea, resekce ilea, jejunostomie, ileostomie (mukozní píštěl), ilea, resekce ilea, jejunostomie, ileostomie (mukozní píštěl), 
založení laváže dutiny břišnízaložení laváže dutiny břišní

4.7.024.7.02 evakuace abscesů v pánvi, podjaterní krajině a v levém  evakuace abscesů v pánvi, podjaterní krajině a v levém 
subfreniu, slepý uzávěr ilea,  terminální jejunostomie, dočasný subfreniu, slepý uzávěr ilea,  terminální jejunostomie, dočasný 
uzávěr laparotomie síťkou. uzávěr laparotomie síťkou. 5.7.5.7. toaleta dutiny břišní, úprava  toaleta dutiny břišní, úprava 
jejunostomie, síťka. jejunostomie, síťka. 6.7.6.7. toaleta, přiblížení stěny břišní  toaleta, přiblížení stěny břišní 8.7.8.7. uzávěr  uzávěr 
laparotomielaparotomie

23 LETÁ STUDENTKA EKONOMIE, 23 LETÁ STUDENTKA EKONOMIE, 
ZDRAVÁ, PERORÁLNÍ ANTIKONCEPCEZDRAVÁ, PERORÁLNÍ ANTIKONCEPCE



  

DG: Tepenná trombóza při primárním DG: Tepenná trombóza při primárním 
antifosfolipidovém syndromu.antifosfolipidovém syndromu.

Syndrom krátkého střeva (60cm jejuna, Syndrom krátkého střeva (60cm jejuna, 
zachováno celé tlusté střevo)zachováno celé tlusté střevo)

    
9.8.029.8.02  

port-a-cath – edukace – dimise. port-a-cath – edukace – dimise. 
Domácí parenterální výživa + kontinuální enterální výživa Domácí parenterální výživa + kontinuální enterální výživa 

žaludeční sondoužaludeční sondou



  

3.9.033.9.03 Bez potíží,  afebrilní. Stomie 3,8 - 4,9 l, per os 2000 ml,  Bez potíží,  afebrilní. Stomie 3,8 - 4,9 l, per os 2000 ml, 
diuréza - 1000 ml, bilance tekutin (+500 - +1600 ml)  diuréza - 1000 ml, bilance tekutin (+500 - +1600 ml)  

Hmotnost   40,8 kg, REE = 1200 kcal, RQ 0,97Hmotnost   40,8 kg, REE = 1200 kcal, RQ 0,97

3.10.03 3.10.03 Bez potíží,  afebrilní. Stomie 4,9 - 6,2 l, per os 4000 ml, Bez potíží,  afebrilní. Stomie 4,9 - 6,2 l, per os 4000 ml, 
diuréza -  700  ml, bilance tekutin (+ 250 ml)  diuréza -  700  ml, bilance tekutin (+ 250 ml)  

Hmotnost 43 kgHmotnost 43 kg

15.10.03 15.10.03 Obnovení kontinuity GIT jejuno-ceko-anastomoza, Obnovení kontinuity GIT jejuno-ceko-anastomoza, 
lýza adhezí, nepodařilo se zachovat ileocekální chlopeň lýza adhezí, nepodařilo se zachovat ileocekální chlopeň 

23.10.03 23.10.03 Kožní sutura  defektu po jejunostomiiKožní sutura  defektu po jejunostomii



  

28.11.0228.11.02  Stolice 15 x /den.  Diuréza - 2000-při PV, bez PV Stolice 15 x /den.  Diuréza - 2000-při PV, bez PV 1000 ml, 1000 ml, 
Perorální přívod potravou   1000 kcal, Hmotnost Perorální přívod potravou   1000 kcal, Hmotnost stejná - stejná - 
46 kg46 kg

4.12.024.12.02  Pouze 3 vaky parenterální výživy / týdenPouze 3 vaky parenterální výživy / týden

9.1.03 9.1.03   Ukončena parenterální výživa, normální přívod Ukončena parenterální výživa, normální přívod potravy, potravy, 
hmotnost 47 kghmotnost 47 kg

30.1.0330.1.03    Zrušen cévní přístup. Port-a-cath, hmotnost Zrušen cévní přístup. Port-a-cath, hmotnost 46 kg.46 kg.

12.2.04  12.2.04  Hmotnost 52 kgHmotnost 52 kg

8.11.078.11.07    Hmotnost 54 kg, cholecystolitházaHmotnost 54 kg, cholecystolitháza

Léčba:Léčba: Dieta 2800 kcal do 8 dávek, nízké oxaláty a tuk,  Dieta 2800 kcal do 8 dávek, nízké oxaláty a tuk, ↑↑sacharidy, sacharidy, 
ursofalk 2xl tbl, substituce Mg,Ca, Zn,Se, Ac. folicum,B12. Trvale ursofalk 2xl tbl, substituce Mg,Ca, Zn,Se, Ac. folicum,B12. Trvale 
WarfarinWarfarin



  

ŽENA 88 LET S VÝBORNÝM ZÁZEMÍMŽENA 88 LET S VÝBORNÝM ZÁZEMÍM

 20032003 -  - st. po resekci sigmoidea pro TU st. po resekci sigmoidea pro TU 
 20062006/06 hysterektomi/06 hysterektomiee  pro CA endometria  pro CA endometria  

eenterokutánní  píštěl cca. 110 cm aborálně od nterokutánní  píštěl cca. 110 cm aborálně od 
duodenaduodena

 Po celou dobu hospitalizovanáPo celou dobu hospitalizovaná

11.12.06 11.12.06 - -  implantac implantacee porth-a-cathu porth-a-cathu
  
FN Plzeň odFN Plzeň od  4.1.07-19.1.07 (edukace  4.1.07-19.1.07 (edukace rodiny PV rodiny PV).).

Výška – 162 cm, hmotnost Výška – 162 cm, hmotnost - - 80kg.80kg. 



  

230230300030001500150012001200878716.10.16.10.

230230300030002500250015001500919126.4.26.4.

230230320032001800180024002400808023.2.23.2.

23023032003200186018603900390080808.2.8.2.

31031036503650????81811.2.1.2.
NaNaVakVakStomieStomieDiurézaDiurézaVáhaVáhaDatumDatum

19.1.19.1. vak 1900 ml, Na 90 mmol/l – 6x rýdně vak 1900 ml, Na 90 mmol/l – 6x rýdně

1.2.1.2. Na126, K  6, Cl 100, BE 14, urea 16 Na126, K  6, Cl 100, BE 14, urea 16

PV 6x týdně, 1000 kcal/ 50 g bílkovinPV 6x týdně, 1000 kcal/ 50 g bílkovin



  

KOMPLIKACEKOMPLIKACE



  

RENÁLNÍ INSUFICIENCERENÁLNÍ INSUFICIENCE

• 52% SBD má snížení renální funkce52% SBD má snížení renální funkce

Příčiny Příčiny 
• Recidivující těžké hypotenze na počátku onemocnění?Recidivující těžké hypotenze na počátku onemocnění?
• Oxalátová nefrolithiáza?Oxalátová nefrolithiáza?
• U 70% těchto pacientů jsou známky chronické U 70% těchto pacientů jsou známky chronické 

hypovolemie (Na/K v moči hypovolemie (Na/K v moči <<1, 1, ↑↑ renin,  renin, ↑↑ aldosteron) (1) aldosteron) (1)

1. Lauverjat M: Chronic dehydratation may impair renal function in patients with 
chronic intestinal failure on long-term parenteral nutrition. Clin Nutr 2006,25:75 - 81



  

OXALÁTOVÁ LITHIÁZAOXALÁTOVÁ LITHIÁZA

• Oxaláty per os + Ca Oxaláty per os + Ca →→ nerozpustné komplexy  nerozpustné komplexy →→  
stolicestolice

• SBS - Ca v colon + FFA SBS - Ca v colon + FFA ⇒↓⇒↓ vazba na oxaláty  vazba na oxaláty 
⇒↑⇒↑ absorbce oxalátů z kolon absorbce oxalátů z kolon

• Hyperoxalurie + dehydratace Hyperoxalurie + dehydratace ⇒⇒ oxalátová  oxalátová 
lithiáza (25% SBS)lithiáza (25% SBS)

• Dieta, hydratace, cholestyramin (žlučové kys., Dieta, hydratace, cholestyramin (žlučové kys., 
citrát)citrát)



  

Chudé na oxalátyChudé na oxaláty

jablka, hrách, polní salát, okurky, borůvky, brambory, řepa tuřín, jablka, hrách, polní salát, okurky, borůvky, brambory, řepa tuřín, 
hlávkový salát, dýně, meloun, paprika, hruškahlávkový salát, dýně, meloun, paprika, hruška
pórek, brusinky, ředkvičky, pažitka, chřest, rajská jablka, bílé pórek, brusinky, ředkvičky, pažitka, chřest, rajská jablka, bílé 
zelí.zelí.

Bohaté na oxalátyBohaté na oxaláty

kakao, arašídy, čaj, káva, pšeničné klíčky, rebarbora, řepa kakao, arašídy, čaj, káva, pšeničné klíčky, rebarbora, řepa 
červená, špenát, tofu, sojové boby, citrusové šťávy, rajčata a červená, špenát, tofu, sojové boby, citrusové šťávy, rajčata a 
ovoce.ovoce.



  

OSTEOPORÓZA - DPVOSTEOPORÓZA - DPV

• 76 – 84% pacientů na DPV má osteoporózu76 – 84% pacientů na DPV má osteoporózu
• Není jasné zda díky PV nebo dalším chorobámNení jasné zda díky PV nebo dalším chorobám

• Rizika všeobecná:Rizika všeobecná: ženy, věk, nízká hmotnost,  ženy, věk, nízká hmotnost, 
kortikoidy, alkohol, kouření, inaktivitakortikoidy, alkohol, kouření, inaktivita

• Rizika PV:Rizika PV: nedostatek D vit , chronická  nedostatek D vit , chronická 
metabolická acidóza, nedostatek kalcia, metabolická acidóza, nedostatek kalcia, 
nadbytek P při CHRI, hliníková toxicita (dříve nadbytek P při CHRI, hliníková toxicita (dříve 
AK), infuze AK zvyšuje vylučování Ca močí – AK), infuze AK zvyšuje vylučování Ca močí – 
nezvyšovat nad 1,5g/kgnezvyšovat nad 1,5g/kg



  

PREVENCE OSTEOPORÓZYPREVENCE OSTEOPORÓZY

Monitoruj: Monitoruj: 

• 25 hydroxivitamin D v séru – substituce?25 hydroxivitamin D v séru – substituce?
• ALP, parametry kostního obratu, Ca v séru a EF ALP, parametry kostního obratu, Ca v séru a EF 

Ca a P ze vzorku moče, Ca/kreatinin, TSH, Ca a P ze vzorku moče, Ca/kreatinin, TSH, 
parathormon.parathormon.

• Snaž se léčit metabolickou acidózu. Snaž se léčit metabolickou acidózu. 
• Podávej proteiny iv uvážlivě 0,7 – 1 g /kg/den.Podávej proteiny iv uvážlivě 0,7 – 1 g /kg/den.
• Doporučuj pravidelnou fyzickou zátěž.Doporučuj pravidelnou fyzickou zátěž.
• Snaž se dosáhnout zdravé hmotnosti pacienta.Snaž se dosáhnout zdravé hmotnosti pacienta.
• Pravidelně sleduj denzitometrii každé 2 – 3 roky, Pravidelně sleduj denzitometrii každé 2 – 3 roky, 

spolupracuj s kostním odborníkem (bisfosfonáty, spolupracuj s kostním odborníkem (bisfosfonáty, 
estrogeny? anabolika?estrogeny? anabolika?



  

ZÁVĚRZÁVĚR



  

LÉČEBNÁ TAKTIKA – akutní (3 M)LÉČEBNÁ TAKTIKA – akutní (3 M)
• Voda + elektrolyty:Voda + elektrolyty: pít maximálně 1 l  pít maximálně 1 l 

tekutin/24h a zbytek doplňovat roztokem    tekutin/24h a zbytek doplňovat roztokem    
(NaCl 120 mmol/l - 7g + Glukóza 44 mmol/l =8g) - upravit chuť džusem(NaCl 120 mmol/l - 7g + Glukóza 44 mmol/l =8g) - upravit chuť džusem +  + 
MgMg2+2+, Ca, Ca2+2+, Zn, Zn2+2+, Se, Se3+3+))

• Kontinuální vysokoenergetická EV s přidáním Kontinuální vysokoenergetická EV s přidáním 
NaCl – začínat oligomerem.NaCl – začínat oligomerem.

• Glutamin, BGlutamin, B1212, vitaminy A, D, E. - K?, , vitaminy A, D, E. - K?, 
probiotikaprobiotika

• Ranitidin 2x 300 mg snižuje sekreci žaludku - Ranitidin 2x 300 mg snižuje sekreci žaludku - 
ředění - pouze u sekretorů.ředění - pouze u sekretorů.

• Protiprůjmové léky (loperamid, codein) -        Protiprůjmové léky (loperamid, codein) -        
o 20% sníží ztráty Ho 20% sníží ztráty H220 a Na0 a Na++ stolicí. stolicí. 



  

LÉČEBNÁ TAKTIKA – chronická LÉČEBNÁ TAKTIKA – chronická 
(1-2 roky)(1-2 roky)

• Vysoce kalorická potrava, bílkoviny minimálně Vysoce kalorická potrava, bílkoviny minimálně 
1,5 g/kg, dostatek rozpustné vlákniny1,5 g/kg, dostatek rozpustné vlákniny

• Snížený podíl tuku (steatorea, oxalátová Snížený podíl tuku (steatorea, oxalátová 
lithiáza) – preferovat MCTlithiáza) – preferovat MCT

• Snížený přívod oxalátůSnížený přívod oxalátů
• Substituce Ca, Mg, Se, Zn, Fe + vit. rozpustné Substituce Ca, Mg, Se, Zn, Fe + vit. rozpustné 

v tucích- D vit, Bv tucích- D vit, B1212, kys. listová. K vitamin?, kys. listová. K vitamin?
• Substituce žlučových kyselin -  Ursofalk Substituce žlučových kyselin -  Ursofalk 

Cholecystektomie?Cholecystektomie?


