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01 ➧  Předoperační vyšetření a příprava – předpoklad 
prevence abdominální katastrofy
 Havel E., Cerman J., Blažek M., Bělobrádková E.

Abdominální katastrofa není v České republice dobře srozumitelný výraz a jde 
o termín přejatý z anglického termínu abdominal catastrophe. V anglicky psané 
literatuře je používán pro široké spektrum diagnóz od bakteriální peritonitidy 
jako komplikace domácí peritoneální dialýzy až po traumatickou devastaci břicha. 
Většina definicí vyžaduje přítomnost abdominální sepse, některé multiorgánovou 
dysfunkci a některé intestinální defekty, mnohočetná patologická stomata, kompli-
kace akutní pankreatitidy, otevřené břicho apod.(1) 

Nejvýstižněji lze asi abdominální katastrofu charakterizovat jako těžké zánětli-
vé postižení dutiny břišní, které je spojeno s různým stupněm selhání střeva, sepsí, 
vyžaduje speciální nutriční péči a ohrožuje nemocného na životě. Etiologicky jde 
nejčastěji o sepsi intestinální etiologie ať ze střevních defektů, nebo jen transloka-
cí bakterií z mrtvého, paralytického či jinak nemocného střeva. 

Zánětlivé změny v dutině břišní neumožňují řešit situaci defektů střeva pou-
ze chirurgickým zákrokem, úspěch záchrany pacienta spočívá v kvalitní intenzivní 
péči, dlouhodobé metabolické péči a pečlivém plánování velikosti a časování chi-
rurgických výkonů.

Problematika předoperačního posouzení a přípravy k operaci má tři okruhy: 1. 
situace rizikových pacientů, kteří jsou indikováni k plánované operaci. Riziko abdo-
minální katastrofy hrozí jako komplikace intestinálního defektu v případě nezho-
jení anastomózy. 2. situace komplikace plánované operace nebo akutní stav, který 
bude chirurgicky řešen a hrozí vývojem abdominální katastrofy, 3. situace proděla-
né abdominální katastrofy, kdy se plánuje elektivní rekonstrukce zažívacího traktu. 

Každý operační výkon představuje oběhovou a metabolickou zátěž organizmu. 
Při hojení operačního traumatu dochází ke zvýšení metabolické aktivity organizmu 
charakterizované zvýšenou spotřebou kyslíku a proteinovým katabolizmem. Jde 
o situaci srovnatelnou s dlouhodobou fyzickou námahou v různé intenzitě podle 
velikosti operačního zákroku.

Významným rizikem pro vývoj abdominální katastrofy je pooperační fistulace. 
Vznik dehiscence anastomózy má svá rizika, i nezávislá na operační technice. Jsou 
to především malnutrice, imunosuprese, infekce, bakteriální peritonitida, nespeci-
fické střevní záněty, renální insuficience, jaterní cirhóza, abdominální angína, opa-
kovaný chirurgický výkon (2).

Kardiopulmonální funkční rezerva je zpravidla odhadována podle běžných den-
ních činností. Metabolická rezerva ve zvýšení klidového energetického výdeje by 
měla být před plánovanou rekonstrukcí zažívacího traktu větší než čtyřnásobná. 
Nově nasazované betablokátory za účelem ochrany myokardu v situaci význam-
ného kardiálního rizika mají být nasazeny minimálně 4 týdny před operací a má 
být dokumentována jejich dobrá tolerance. Zanechání kouření před plánovanou 
operací má význam v intervalu delším než 8 týdnů.
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Nutriční příprava před operací bývá dosud zanedbávána, přestože doporučení 
ESPEN včetně indikace přípravků s rybím tukem lékaři znají.

Plánovaná rekonstrukční operace po abdominální katastrofě by neměla být 
prováděna dříve než za 3 měsíce po zvládnutí akutního stavu vzhledem k nutnosti 
vymizení zánětlivé aktivity v dutině břišní a vzhledem k nutnosti doplnění protei-
nových zásob organizmu.

Základní body v hodnocení individuálního operačního rizika jsou:

1.  kardiální riziko operace  ano ne
2.  respirační riziko operace  ano ne
3.  nutriční riziko operace  ano ne
4.  riziko trombembolie nízké střední vysoké
5.  speciální riziko – závažná chronická onemocnění  ano ne
6.  nízká funkční rezerva organizmu  ano ne

Literatura:
a)  Teubner A., Anderson ID. Abdominal Catastrophes and Intestinal Failure. V knize: Anorectal 

and Colonic Diseases, 3. vydání, Springer Berlin – Heidelberg 2010, s.673-683
b)  Falconi M, Pederzoli P. The relevance of gastroimntestinal fi stulae in clinical praktice: 

a review. Gut 2002; 49(Suppl IV):iv2–iv10
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03 ➧  Fyzioterapie a pohybová aktivita před 
plánovaným operačním výkonem
 Osladil Tomáš, Mgr. (1), Tošnerová Vlasta, doc. MUDr., CSc. (1,2), 
Molnár Petr, Mgr. (1)

(1) Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika
(2) Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Úvod
Operační výkony představují vysokou zátěž pro organismus. Obecně platí, že 

čím lepší je kondice pacienta před operací, tím lépe se organismus s operačními 
výkony vyrovnává. 

Obsah
Vynucená imobilizace nebo snížená fyzická aktivita před plánovanými opera-

cemi vede k úbytku svalové hmoty a ke snížení celkové metabolické aktivity svalů 
s negativním dopadem na vnitřní prostředí a na energetickou zásobu organis-
mu. Snižuje se celková energetická potřeba, zhoršuje se termoregulace, dochá-
zí ke zvýšení celkového tělesného tuku a snížení glukózové tolerance a dalším 
nežádoucím jevům na celulární i subcelulární úrovni. 

Opatření cílená na zvýšení pohybové aktivity jsou v rámci preventivní interven-
ce považována za značně účinná a přitom levná. Individuální intervence fyziotera-
peuta je většinou součástí komplexního předoperačního přístupu spojeného pře-
devším s nutriční podporou. 

Základem individuální intervence fyzioterapeuta je kondiční cvičební jednotka, 
která je podle požadované intenzity vedena vleže, vsedě a vestoje. Fyzický trénink 
by měl zahrnovat aerobní aktivitu, zvyšující hladiny mitochondriálních enzymů 
a cviky proti odporu, stimulující syntézu svalových proteinů. Fyzickou zátěž je nut-
né dávkovat individuálně vzhledem k funkční kapacitě jedince, která bývá výrazně 
snížena.

Závěr
Fyzickou kondici je možné před operačními výkony cíleně zvyšovat, což je 

výhodné nejen pro samotného pacienta, ale zároveň pro zdravotní systém vzhle-
dem k nižším nákladům souvisejícím s kratší rekonvalescencí.
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05 ➧  ERAS – Fast Track
 Šerclová Z.

Chirurgická klinika FN Na Bulovce, Praha

Pooperační hojení je ovlivněno předoperačním stavem nemocného, rozsahem 
a kvalitou chirurgického výkonu, ale i kvalitou pooperační péče. Od devadesátých 
let 20. století je v perioperačním průběhu uplatňována metoda akcelerované poo-
perační rehabilitace, nazývané též Fast Track či ERAS (Enhanced recovery ast er 
surgery)1-5. Jedná se o komplex postupů, které vycházejí z medicíny založené 
na důkazech a ne pouze z tradice, a jejichž cílem je redukce pooperačního stresu, 
a tedy i pooperačních komplikací a zkrácení délky hospitalizace. Při těchto postu-
pech je nutná koordinace kolemoperační péče, které se účastní anesteziolog, chi-
rurg, dietetolog, fyzioterapeut a sestry pečující o nemocného před- i pooperačně. 

Nemocní jsou před operací o pooperační péči a pooperačních postupech 
podrobně informováni. Jedním z těchto postupů je snaha předoperačním pero-
rálním příjmem omezit perioperační inzulinorezistenci, jejíž příčinou je pravdě-
podobně kombinace hladovění, klidu na lůžku a chirurgického stresu s negativním 
efektem na svalovou sílu a vyplývajícími důsledky. Předoperační perorální podá-
vání roztoků sacharidů, případně v kombinaci s peptidy (až do 2 hodin před opera-
cí), vede ke zvýšení senzitivity k inzulinu, k redukci zánětlivé odpovědi a stimulaci 
pooperačního svalového metabolismu. Omezení předoperačního hladovění má též 
významný anxiolytický efekt. Z chirurgického hlediska do Fast Track (FT) postupů 
patří chirurgické šetřící techniky, omezení používání nasogastrických sond, drénů 
či močových katétrů. Většina nemocných neabsolvuje střevní přípravu ortográdní 
laváží, která je pro nemocné nejen nekomfortní, ale především je společně s ome-
zením perorálního příjmu příčinou významné předoperační dehydratace.

Peroperační anestezie by měla být vedena tak, aby u nemocného byly zachová-
ny hned po probuzení kognitivní funkce a byl tedy schopen spolupráce. Podmínkou 
pooperačních Fast Track postupů je dostatečná a opiáty šetřící pooperační analge-
zie, tedy typ analgezie, který co nejméně prohlubuje pooperační paralytický ileus. 
V břišní chirurgii je výhodná kontinuální epidurální analgezie. Často jsou využí-
vány tzv. PCA pumpy (pacientem kontrolovaná analgezie). Nemocní jsou vybízeni 
od operačního dne k intenzivní rehabilitaci a opakovanému pobytu mimo lůžko. 
Již několik hodin po operaci je podáván perorální příjem formou sippingu až tuhé 
diety dle tolerance nemocného. Multimodální redukce (včetně farmakologické) 
pooperační nauzey, zvracení, paralytického ileu je nutná. Principy jsou shrnuty 
v tabulce č. 1 (6).

Akcelerovaná pooperační rehabilitace má velmi slibné výsledky, pokud se kom-
plex opatření podaří zavést do praxe, je efekt pro nemocné evidentní (8). Je však 
třeba pečlivě vytipovat skupinu nemocných (velké operační trauma, compliance 
nemocného, časné rozpoznání závažné pooperační komplikace, ...), u které je tra-
diční způsob výživy nezbytný či výhodnější. 
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Tab. č. 1. Principy Fast Track pooperační rehabilitace
Principy Fast Track rehabilitace

Týdny, 
dny před operací

Pre-rehabilitace
Korekce orgánových dysfunkcí, je-li možná
Edukace nemocného v perioperační péči
Nutriční příprava, je-li indikovaná

Den před operací Lehká snídaně, oběd, večeře
400–800 ml koktejlu se sacharidy
Hojně tekutin per os, je vhodné měřit příjem
Vynechání mechanické střevní přípravy 
 ? operace na rektu, ? laparoskopie
  Je-li použita ortográdní laváž, je nutné dbát na rehydrataci 

nemocného perorálně, event. intravenózně.
Vynechání klasické premedikace – benzodiazepiny

Operační den
 před operací

Příjem per os až 2 hodiny před operací, včetně sacharidového 
koktejlu
Tromboembolická, antibiotická profylaxe

Operační den
peroperačně

Zavedení hrudního epidurálního katétru
  ? infi ltrace operační rány lokálními anestetiky
Vynechání N2O
Použití moderních intravenózních a krátkodobě působících 
  inhalačních anestetik (desfl uran, sevofl uran)
  zvýšení inhalační frakce O2 (FiO2)
Zahájení pooperační analgezie před ukončením operace 
  (intravenózně, epidurálně)
Restrikce příjmu krystaloidů, cílené podání krystaloidů
Udržení normotermie
Chirurgické šetřící techniky (minilaparotomie, laparoskopie, 
vynechání drénů, NGS, PMK, event. jejich odstranění na konci 
operace)
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Operační den
pooperačně

Analgezie 
  Epidurálně (kontinuálně, či PCA)– kombinace anestetika s krát-

kodobě působícím opiátem (bupivacain, ropivacain s fentany-
lem, sufentanylem)

  Intravenózní, pokud epidurální nebyla možná
  Kombinace s jiným typem analgezie (neopioidním) intravenóz-

ně 
  Monitorace účinnosti analgezie
Perorální příjem 
  Neomezený příjem tekutin, sipping, lehká večeře dle výběru
Restrikce intravenózního příjmu 
  Dle peroperačního intravenózního a pooperačního perorální-

ho příjmu, ne v závislosti na hodinové diuréze
Pooperační rehabilitace s pobytem mimo lůžko
Prevence PONV
  ? žvýkačka 3x denně 
  ? prokinetika, antiemetika – efekt není dostatečně prokázán, 

ale bývají součástí praxe
  ? O2 inhalace
  Nové léky (agonisté motilitu, ghrelinu, m-opioidních receptorů
  – dosud nejsou k dispozici

Pooperační dny Analgezie
  Ukončení epidurální (intravenózní) analgezie do 72 hodin
  Časný přechod na perorální analgetika
  Monitorace účinnosti analgezie
Perorální příjem 
  Neomezený příjem tekutin, sipping
  Přechod na kašovitou a tuhou dietu do 2–4 dnů, dostatečný 

výběr
Intravenózní příjem tekutin 
  Časné ukončení při dostatečném perorálním příjmu
Pooperační rehabilitace
  Pobyt mimo lůžko více než 5x denně, zvyšovat délku pobytu 

mimo lůžko/ den
Prevence PONV
  Viz výše

Propuštění Dle kritérií 
  Perorální analgezie je dostatečná
  Tolerance perorálního příjmu je dostatečná (2000 ml tekutin)
  Gastrointestinální funkce jsou obnoveny
  Pacient je plně mobilizován
  Pacient nejeví známky závažné pooperační komplikace
  Pacient s propuštěním souhlasí
Dobrý a snadný, konkrétní, kontakt s oddělením
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06 ➧  Abdominální katastrofa – pohled chirurga
 Vyhnánek F. 

Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Úvod 
Abdominální katastrofa představuje závažný klinický stav vzniklý většinou jako 

komplikující nitrobřišní onemocnění neúrazové a úrazové povahy a to nejčastěji 
s rozvojem nitrobřišní zánětu – sekundární peritonitidy z viscerálního zdroje /1, 2/. 
Dalšími příčinami abdominální katastrofy jsou masivní krvácení intraabdominální 
nebo do trávicí trubice a rozsáhlá střevní ischemie. Mezi úrazové příčiny patří ved-
le vícečetného poranění gastrointestinálního traktu a parenchymových orgánů při 
tupém mechanizmu především perforace trávicí trubice následkem penetrujícího 
poranění /3/. Z neúrazových stavů jde většinou o pokročilou sekundární peritoni-
tidu včetně pooperační, o akutní nekrotizující pankreatitidu se septickými nekró-
zami a i o terciární peritonitidu vzniklou u nemocných s peritoneální dialýzou /4/. 
Většina onemocnění s klinickým obrazem abdominální katastrofy vyžaduje opako-
vanou chirurgickou intervenci plánovanou nebo „on-demand“ relaparotomii /5/. 
Rozhodujícím postupem u nemocných s podezřením na abdominální katastrofu je 
vedle včasné indikace a provedení chirurgické revize i následná pooperační péče, 
kde vedle intenzivní péče se stabilizací oběhu a vnitřního prostředí jsou další chi-
rurgické revize – opakované laparotomie. U plánované relaparotomie je technické 
zajištění laparostomíí („open abdomen“ – otevřené břicho). 

Plánovaná relaparotomie – indikace, způsob provedení, klasifi kace 
„open abdomen“, charakteristika plánované relaparotomie, komplikace 
„open abdomen“. 

Rozhodnutí k reexploraci dutiny břišní u plánované relaparotomie nemocného 
s abdominální katastrofou je stanoveno již během iniciální chirurgické intervence. 
Tito nemocní jsou v pooperačním období indikováni minimálně k jedné následné 
nebo i opakované revizi, někdy i každých 24 hodin, dokud nedojde k úplné sana-
ci vzniklých komplikací, a to především septického ložiska. Denní debridement 
a laváže jsou s cílem odstranění veškeré nekrotické tkáně, kontroly perfuze nitro-
břišních orgánů a účinnosti nitrobřišní drenáže. 

Mezi indikace plánované relaparotomie cestou „open abdomen“ patří /6, 7/: 
1. Septický stav s kontaminací peritoneální dutiny , kterou nelze uzavřít, protože 
je přítomna reziduální infekce nebo je plánována relaparotomie 2. Zvýšení nitro-
břišního tlaku vyvolané edémem GIT a i břišní stěny po resuscitaci nebo po pro-
longované rozsáhlé nitrobřišní operaci s rizikem vzniku abdominálního kompart-
ment syndromu. 3. „Damage control“ laparotomie (pro úrazové a neúrazové stavy) 
s pokračující resuscitací a další intenzivní léčby před defi nitivním chirurgickým 
výkonem včetně uzávěru laparotomie. 4. Primární nebo sekundární abdominální 
kompartment syndrom, vyžadující život zachraňující dekompresivní laparotomii. 
5. Posouzení stavu střevních anastomóz. Specifi ckým postupem při nezbytnosti 
provedení střevní anastomózy je odložená primární anastomóza / DPA „deferred 
primary anastomosis“ (a to po stabilizaci nemocného do 48 hodin) /8/. Po dočas-
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ném uzávěru střevních lumen po provedené resekci je defi nitivní anastomóza pro-
vedena při relaparotomii v časném pooperační období po agresivní resuscitaci. 
Jako hlavní indikační kritéria DPA jsou uváděna vedle hemodynamické instability 
i rozsah zánětu v peritoneální dutině a stav perfuze střevní stěny. 

Klasifi kace postupu u „ open abdomen“ představuje důležitý bod ve zlepšení 
i výsledku léčby u nemocných s opakovanou revizí /6/. Tato klasifi kace vyžaduje 
popis stupně klinické poruchy u těchto nemocných a stejně tak dovoluje stanovit 
klinická doporučení k postupu při relaparotomiích /Tab. 1/

Tab. 1  Navrhovaná klasifi kace „open abdomen“.

Stupeň Popis
I A  Čisté „open abdomen“ bez adherence mezi střevem a břišní stěnou 

nebo fi xace /lateralizace břišní stěny/
I B Kontaminované „open abdomen“ bez adherence / fi xace
2 A Čisté „ open abdomen“ s vývojem adherence / fi xace
2 B Kontaminované „open abdomen“ s vývojem adherence / fi xace 
3 „Open abdomen“ komplikované vytvořením střevní píštěle
4.  „Open abdomen“ s adherencí / fi xací střeva, nemožnost uzávěru chi-

rurgicky, se střevní píštělí nebo bez ní

Cílem opakované revize u nemocných s abdominální katastrofou je vedle asa-
nace zdroje infekce, defi nitivní nekrektomie nebo resekce sekundárně ischemické 
tkáně i možnost dočasného uzávěru laparotomie bez drenáže. Včasná diagnostika 
a léčba zjištěných komplikací v peritoneální dutině a konečně provedení defi nitiv-
ního uzávěru laparotomie s časovým odstupem až po zlepšení klinického stavu 
nemocného jsou dalšími přednostmi plánované relaparotomie. 

Laparostomie („open abdomen“) se často komplikuje kontaminací peritonea, 
vznikem nitrobřišních abscesů, ztrátou tekutiny, střevní neprůchodností, evisce-
rací a dlouhodobými následky, jako je ventrální hernie nebo enterokutánní píštěl. 

Specifi cká péče o nemocné s plánovanou relaparotomií
Specifi cká péče o nemocné s relaparotomií jako částí léčebného postupu 

u abdominální katastrofy souvisí i s výskytem následných komplikací, jako je 
infekce chirurgického místa a vznik střevních píštělí. Zvláště pooperační entero-
kutánní píštěle jako součást klinického obrazu abdominální katastrofy jsou čas-
to spojeny s příznaky sepse, vodního a minerálového defi citu a malnutrice /9, 
10/. Jednotlivými částmi léčebného postupu jsou při hospitalizaci nemocného 
na oddělení intenzivní péče:

Stabilizace hemodynamiky, korekce poruchy koagulace, stavu vnitřního pro-
středí s úpravou acidobazické rovnováhy, včetně zmírnění stupně katabolizmu.

Prevence a léčba SIRS, septického šoku a MOF.
Metabolická a nutriční podpora po stabilizaci nemocného s cílem obnovy rov-

nováhy minerálového a vodního hospodářství, adekvátního hrazení potřeby dusí-
ku a energie. Vedle nutriční podpory má význam i využití farmakonutrice. Změna 
metabolické reakce je předpokladem pro další chirurgickou intervenci a pro defi -
nitivní operaci s uzávěrem laparotomie.

Včasná diagnostika a léčení chirurgicky řešitelných komplikací .
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Abdominální katastrofa je obvykle spojena s delší dobou hospitalizace, zvláště 
na JIPu, a dále je zatížena vyšší morbiditou a letalitou. Např. u plánované relapa-
rotomie pro nitrobřišní infekci je udávaná letalita mezi 17,3–54, 5 % nemocných 
/1, 5, 8/. U pooperační enterokutánní píštěle má na výsledek léčby vliv řada nezá-
vislých nepříznivých faktorů, jako je velikost ztráty tekutin, jejunální lokalizace píš-
těle, vícečetnost píštělí, sepse, které negativně ovlivňují jak možnost spontánního 
uzávěru píštěle, tak potřebu operace a dále i letalitu /10/. 

Postup u „open abdomen“, defi nitivní uzávěr
Moderní techniky a technologie znamenají zlepšení v postupu u „open abdo-

men“ a většinou je možno provést defi nitivní uzávěr dutiny břišní v průběhu hospi-
talizace /11/. Tyto techniky a technologie zahrnují přiměřené použití léčby nega-
tivním tlakem /V.A.C. – 3 dominální vakuum – asistovaný systém uzávěru (a dále 
krytí syntetickými nebo biologickými materiály). V.A.C je neinvazivní a dynamický 
uzávěr rány s použitím aktuálního, kontrolovaného negativního tlaku kontinuál-
ně nebo přerušovaně k podpoře hojení akutní a chronické i infi kované rány /12/. 
Zajišťuje uzavřené hojení ve vlhkém prostředí, odstraňuje exces tekutin a snižuje 
edém rány, podporuje granulace a zvyšuje regeneraci tkání. Snižuje bakteriální 
nálož, zvyšuje krevní průtok kůží. Vedle pozitivního efektu, tj. obnovy kožní a fas-
ciální integrity břišní stěny, existuje riziko fi stulizace. Proto V.A.C. systém vyžaduje 
v rámci indikace následného ošetření laparostomie další zhodnocení.

Závěr 
Nemocní s potenciální abdominální katastrofou se prezentují řadou akutních 

onemocnění – většinou náhlých příhod břišních – a dále pooperačních nitrobřiš-
ních komplikací. Vzhledem k věku postižené populace je signifi kantní výskyt při-
družených onemocnění. Je proto rozhodnutí indikace operace kruciální, která je 
základním iniciálním postupem v léčení. Následné zajištění v pooperačním období 
je kombinací intenzivní péče s cílem stabilizace nemocného a adekvátně indiko-
vaných reoperací nejčastěji cestou laparostomie („open abdomen“). K léčebnému 
postupu u nemocného s abdominální katastrofou patří i defi nitivní uzávěr laparo-
tomie s možností použití novějších technologií. Přes zavedení fázového léčebného 
postupu včetně intenzivní péče je abdominální katastrofa závažným klinickým sta-
vem s rizikem výskytu vyšší morbidity a letality.
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10 ➧  Možnosti chirurgické léčby pacientů s těžkou 
akutní pankreatitidou
 Ulrych Jan, Krška Zdeněk

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod 
Akutní pankreatitida je zánětlivé onemocnění slinivky břišní, které diagnostikujeme 

na základě typického klinického obrazu a elevace plazmatických koncentrací pankre-
atických enzymů. K potvrzení diagnózy je doporučeno stanovení hodnot lipázy nebo 
amylázy v séru. Zatímco diagnostika tohoto onemocnění je vcelku ustálená, prodělala 
klasifi kace tohoto onemocnění určitý vývoj. Dle původních Atlantských kritérií (1992) je 
akutní pankreatitida klasifi kována na lehkou a těžkou formu podle přítomnosti orgáno-
vého selhání nebo lokálních komplikací. Lehká akutní pankreatitida je charakterizována 
benigním průběhem s uzdravením ad integrum během 2–3 týdnů a tvoří asi 80 % všech 
akutních pankreatitid. Těžká forma akutní pankreatitidy má nepříznivý průběh s vyso-
kou morbiditou a letalitou a tvoří asi 20 % všech atak akutních pankreatitid. Avšak právě 
těžká forma akutní pankreatitidy je nehomogenní jednotkou zahrnující různě závažné 
průběhy této formy akutní pankreatitidy s odpovídající různě nepříznivou prognózou. 
S ohledem na tuto skutečnost se můžeme setkat s novým dělením těžké formy akutní 
pankreatitidy podle timingu vzniku orgánového selhání. Těžkou akutní pankreatitidu lze 
rozdělit na časnou a pozdní těžkou akutní pankreatitidu. Časná těžká akutní pankreatiti-
da (ESAP – Early Severe Acute Pancreatitis) je charakterizována rozvojem orgánového 
selhání v průběhu prvních 7 dnů. Tato jednotka je dále rozčleněna na fulminantní ESAP 
se vznikem orgánového selhání do 72 hod. a subfulminantní ESAP se vznikem orgáno-
vého selhání 4.–7. den. U pozdní těžké akutní pankreatitidy (LSAP – Late Severe Acute 
Pancreatitis) dochází k orgánovému selhání v průběhu 2. týdne a později.    

Výsledky
Na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK v Praze jsme shromáždili soubor pacien-

tů s akutní těžkou pankreatitidou v období 2007–2009, kteří byli indikováni k ope-
rační revizi. Indikací k operační revizi těchto pacientů byla infi kovaná pankreatická 
nekróza s rozvojem septického stavu nebo rozvoj nitrobřišního kompartment syn-
dromu. S ohledem na znalost indikací chirurgické léčby u pacientů s těžkou akutní 
pankreatitidou je zjevné, že tato skupina tvoří pouze vrchol ledovce. Infi kovaná 
pankreatická nekróza vzniká u 40–70 % pacientů s prokázanou nekrózou pankrea-
tu, a tudíž u 8–12 % všech pacientů s akutní pankreatitidou. Abdominální kompart-
ment syndrom prokazujeme asi u 30 % pacientů s těžkou akutní pankreatitidou. 
V prezentaci je podrobněji rozebrána charakteristika našeho souboru a chirurgic-
ká léčba u těchto pacientů.   

Diskuze
Obecně uznávané indikace chirurgické léčby u pacientů s těžkou formou akutní 

pankreatitidy jsou abdominální kompartment syndrom, infi kovaná pankreatická 
nekróza, absces nebo infi kovaná pseudocysta.
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Abdominální kompartment syndrom je defi nován nitrobřišním tlakem > 20 
mmHg se známkami orgánového selhání. Příčinou zvýšeného tlaku v nitrobřiš-
ním prostoru je zánětlivé prosáknutí pankreatu a retroperitonea, paralytický ile-
us, nitrobřišní tekutinové kolekce, masivní volumová resuscitace. Léčba zahrnuje 
konzervativní a intervenční možnosti. Ke konzervativní léčbě patří zavedení NGS 
k dekompresi žaludku, prokinetika k obnovení střevní pasáže, sedativa a myore-
laxancia u pacientů s UPV a eliminační techniky. Při selhání konzervativní léčby 
je indikována radiologická intervence nebo chirurgická léčba. V případě ohrani-
čené kolekce lze zavést pod rtg kontrolou drén k evakuaci patologického obsa-
hu. Chirurgická léčba zahrnuje provedení dekompresní laparotomie. Nejčastěji se 
dekomprese dutiny břišní provádí střední laparotomií, méně častěji transversální 
laparotomií a spíše literárně se uvádí i subkutánní fasciotomie. Správně provede-
ná dekompresní laparotomie vede prokazatelně k signifi kantnímu snížení nitro-
břišního tlaku.

Zatímco sterilní pankreatická nekróza je indikována ke konzervativní léčbě 
a předchozí pokusy o chirurgickou léčbu těchto pacientů vedly naopak ke zvýšení 
letality u těchto pacientů, tak infi kovaná pankreatická nekróza a absces jsou indi-
kací k chirurgické léčbě. 

U části pacientů s infi kovanou pankreatickou nekrózou bez známek sepse lze 
zpočátku postupovat konzervativně s cílenou ATB terapií, avšak při progresi stavu 
by měl být ihned konzultován chirurg k zvážení nekrektomie. V případě ohraniče-
ného abscesu pankreatu lze zvážit zavedení drénu pod CT kontrolou. U omezené 
skupiny pacientů s méně rozsáhlou nekrózou pankreatu se lze pokusit o transgas-
trickou endoskopickou nekrektomii. Většina pacientů s rozsáhlejším postižením 
pankreatu však vyžaduje chirurgický přístup. V zásadě můžeme rozdělit chirurgic-
ké ošetření infi kované nekrózy na 3 typy: laparotomie s konvenční drenáží, laparos-
tomie a zavřené lavážní techniky. Cílem všech těchto technik je zabezpečit dosta-
tečné a účinné odstraňování pankreatických i peripenkreatických infi kovaných 
nekrotických hmot, které jsou zdrojem sepse. Laparotomie s konvenční drenáží 
umožní pouze jednorázovou nekrektomii s následnou drenáží, ale většina paci-
entů s rozsáhlejším nálezem si vyžádá opakovaný debridement, a tudíž následné 
operační revize. Primární uzávěr laparotomie je možný pouze u pacientů s méně 
pokročilým nálezem bez abdominálního kompartment syndromu. Laparostomie 
je metodou volby zejména u pacientů s rozsáhlou pankreatickou a peripankreatic-
kou nekrózou a syndromem nitrobřišního kompartmentu a potřebou opakovaných 
nekrektomií. K dočasnému uzávěru laparostomie se u těchto pacientů používají 
zipy, síťky nebo fólie. Tato metoda je však spojena s vyšším rizikem střevních píš-
tělí. Zavřené lavážní techniky fungují na principu kontinuálních proplachových dre-
náží a jejich potenciál při odstraňování nekrotických hmot je limitovaný. Zásadní 
otázkou je i dostatečné vyzrání pankreatické nekrózy pro možnost manuální tupé 
nekrektomie. 

Závěr 
Akutní pankreatitida je onemocnění, které v případě těžké formy vyžaduje 

interdisciplinární spolupráci. Pouze multioborový tým může nabídnout komplexní 
léčbu tohoto závažného onemocnění. Vzhledem ke znalosti patofyziologie těžké 
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formy akutní pankreatitidy je v časné fázi tohoto onemocnění dominantní intenziv-
ní léčba orgánového selhávání na specializovaných JIP. V tomto časném období se 
může chirurgická léčba uplatnit v terapii abdominálního kompartment syndromu. 
V dalším průběhu těžké akutní pankreatitidy má chirurgie svoje nezastupitelné 
místo v řešení infi kované pankreatické nekrózy, abscesu a infi kované pseudocysty. 
Tyto patologie jsou zdrojem sepse s následným multiorgánovým selháním a vět-
šinou pouze dostatečný chirurgický zákrok může vést k sanaci septického ložiska. 
Volba operačního výkonu závisí na zvyklostech pracoviště a konkrétním rozsahu 
a tíži postižení u pacienta. Vzhledem k opakovaným nekrektomiím u těchto paci-
entů a rizikům komplikací těchto výkonů je vhodné, aby operační revize u pacienta 
prováděl pokud možno stejný chirurg. 
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11 ➧  Optimalizace léčby těžké peritonitidy – protokol 
prospektivní randomizované studie
O.  Ryska 1, Z. Šerclová1, J. Marvan1, P. Dytrych1, J. Marx1, E. 
Hromádková1, A. Mikšíková2, F. Antoš1  

Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha,
Přednosta: prof. MUDr. F. Antoš, CSc.
Oddělení klinické biochemie a imunologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha,
Primář: MUDr. Eugen Liška

Úvod 
Chirurgická léčba těžké peritonitidy (TP) spočívá v ošetření zdroje (resekce 

postiženého úseku střeva), v eliminaci kontaminace dutiny břišní (intraperitone-
ální laváž) a prevenci komplikací (drenáž, relaparotomie, laparostomie). Právě 
dostatečná preventivní opatření, která by zabránila pokračování či šíření infekce, 
mohou zlepšit prognózu pacienta. Jednou z takových možností je primární pro-
vedení laparostomie, která umožňuje následné opakované revize dutiny břišní 
(„second look“) a dostatečnou eliminací další kontaminace. Na druhé straně je 
možné dutinu břišní prvotně uzavřít a eventuální revizi podřídit klinickému stavu 
pacienta (tzv. „on-demand“). Publikované kvalitní studie, které by doporučily jednu 
ze jmenovaných variant, neexistují. Přes dostatečné chirurgické ošetření a kvalitní 
intenzivní péči je TP (primární, sekundární nebo terciární) stále zatížena vysokou 
mortalitou, která se pohybuje mezi 10–40 % (1, 2). Změna terapeutického algorit-
mu je tedy žádoucí. 

Mezi moderní metody patří laparostomie kombinovaná s aktivním sáním – VAC 
(Vacuum Assisted Closure), tzv. VAC-laparostomie (3). Přesné načasování a indika-
ce k racionálnímu užití tohoto způsobu léčby nejsou dosud literárně přesně zná-
mé. Sledování moderních markerů zánětlivé odpovědi (cytokiny, procalcitonin) by 
mohlo přispět ke správnému načasování chirurgické revize a volbě vhodného typu 
intervence. Dalším důležitým aspektem je přesné stanovení kritérií, podle kterých 
je hodnocen úspěch léčby. Tyto důvody podpořené vlastními zkušenostmi vychá-
zejícími z retrospektivní analýzy chirurgicky léčených nemocných s TP nás vedly 
k vytvoření protokolu prospektivní randomizované studie.

Cíl studie 
Vypracování protokolu prospektivní randomizované studie srovnávající léčbu 

pacientů s TP moderním způsobem (primární provedení VAC-laparostomie) proti 
klasickému postupu (primární uzávěr dutiny břišní a sekundární řešení kompli-
kací). Sekundárním cílem je zapojení současných skórovacích systémů a časných 
markerů sepse (cytokiny) do algoritmu posouzení závažnosti TP a indikace k ope-
rační revizi. 

Pacienti a metoda
A) Retrospektivní analýza 
Retrospektivní analýzou bylo zhodnoceno celkem 35 pacientů, kteří byli léčeni 
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metodou VAC-laparostomie v průběhu let 2008–2009 pro TP. Nemocní byli rozdě-
leni do skupiny, u kterých byla VAC-laparostomie použita primárně ihned při první 
revizi pro TP (17 nemocných), a srovnáni se skupinou nemocných, kde byla tato 
metoda použita pozdně (sekundárně) jako záchranná terapie při zhoršení nálezu 
či celkového stavu (18 nemocných). Výsledky studie byly následující:

1)  VAC-laparostomie je bezpečnou a snadno aplikovatelnou léčebnou metodou;
2)  Primární ošetření VAC-laparostomií vedlo k významně nižší mortalitě než 

pozdní užití metody u nemocných s TP – 6 pacientů (35,3 %) vs. 9 pacientů 
(50,0 %); 

3)  Celková délka hospitalizace byla kratší u časného užití VAC-laparostomie – 
39 vs. 62 dní;

4)  Při primárním užití VAC-laparostomie bylo možné významně častěji stěnu 
břišní sekundárně kompletně uzavřít (včetně uzavření fascie) – 6 pacientů 
(35,3 %) vs. 4 pacienti (22,2 %).

B) Volba vhodných klasifi kací a kritérií
-  Ke klasifi kaci lokálního nálezu a celkového stavu pacienta budou ve studii 

použity:
 Mannheim Peritonitis Index (MPI), Klasifi kace „open abdomen“ (dle stupně kon-
taminace a množství srůstů 1. až 4. stupeň), skóre SOFA (Sequential Organ 
Failure Assessment), kritéria SSI (SSI – Surgical Site Infection).
-  Byla stanovena kritéria hodnocení úspěchu léčby:
 Celková mortalita, délka hospitalizace, frekvence nozokomiálních nákaz včet-
ně SSI (dle defi nice National Healthcare Safety Network, Centers for Disease 
Control and Prevention NHSN/CDC), kvalita života (hodnocení dotazníkem SF-
36), frekvence kompletního uzávěru dutiny břišní (fascial closure rate), hod-
nocení výsledné jizvy – Vancouver Scar Scale, bolest hodnocena pomocí VAS 
(Visual Analog Scale). 
C) Volba vhodné metody laparostomie 
K ošetření pacientů randomizovaných do skupiny s primární laparostomií bude 

použit systém VAC (Kinetis Concepts, Inc – KCI, USA; dovozce Hartmann – Rico, 
s.r.o.) aplikovaný na perforovanou fólii přímo do dutiny břišní. Fascie a peritoneum 
budou ihned při první revizi adaptačně sešiti pomocí metody „dynamic closure“. 
Převazy laparostomie budou probíhat dle přesných indikačních kritérií (viz sché-
ma) nejpozději však po 72 hodinách.

Výsledky:
Celkem bude do studie zařazeno 50 pacientů v průběhu let 2009–2011. 

Screeningové vyšetření proběhne ihned po slnění kritérií zařazení a podepsání 
informovaného souhlasu. Randomizace bude probíhat pomocí generátoru náhod-
ných čísel na konci operačního výkonu – těsně před uzavřením dutiny břišní. Další 
léčba bude probíhat na JIP (viz schéma)
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Diskuze
Doposud neexistuje „evidence based“ doporučení, které by upřednostňovalo 

primární uzavření dutiny břišní či primární založení laparostomie. Ani při srovnání 
metody opakovaných pravidelných relaparotomií s chirurgickou revizí při zhoršení 
nálezu (on-demand) nebyl prokázán rozdíl mezi jednotlivými skupinami (4). 

VAC-laparostomie se jeví podle výsledků retrospektivní analýzy jako efektivní 
a bezpečný způsob ošetření. V kombinaci s metodou postupné adaptace okra-
jů fascie – „dynamic closure“ – zaručuje vysokou pravděpodobnost kompletního 
sekundárního uzávěru dutiny břišní. 

Stále přetrvává nedostatek citlivých časných markerů nitrobřišní infekce. Těmi 
mohou být sérové či nitrobřišní hladiny cytokinů – IL1-beta, IL-6, TNF-alfa, jejichž 
elevaci lze při komplikovaném pooperačním průběhu zaznamenat již v prvních 
pooperačních dnech (4). Zavedení těchto markerů do klinické praxe předpokládá 
přesnější indikaci k eventuální časné chirurgické revizi či převazu laparostomie. 
Přesná klasifi kace pomocí moderních skórovacích systémů je nutná k objektivní-
mu hodnocení prognózy pacienta, průběhu a konečnému výsledku léčby (5).
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Závěr
- TP je i přes dostatečné chirurgické ošetření a kvalitní intenzivní péči zatížena 

vysokou mortalitou;
- vzhledem k nedostatku kvalitních randomizovaných studií není jasná indikace 

k provedení primární laparostomie či revize „on-demand“;
- dle retrospektivní analýzy primární použití VAC-laprostomie snižuje mortalitu 

pacientů s TP; 
- cílem prezentované studie je umožnit modernizaci léčebného algoritmu těžké 

peritonitidy. Tuto studii v letech 2009–11 pracoviště provede a první nemocní byli 
již zařazeni. 

Práce je podporována grantem IGA MZČR (NS 10466-3)
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12 ➧  Možnosti a omezení sondové výživy v kontextu 
abdominální katastrofy
 Novák F.

4. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Enterální výživa (EV) je podle platných doporučení preferovanou metodou nut-
riční podpory u kriticky nemocných s funkčním zažívacím traktem. Enterální výživa 
má být zahájena bez odkladu po dosažení hemodynamické stability. Pacienti 
s abdominální katastrofou mají ve větší či menší míře funkce GIT kompromito-
vané, ale u naprosté většiny z nich je tolerance enterální výživy alespoň částečně 
zachována. Výsledkem aplikace výše uvedených doporučení v daném kontextu je 
buď přílišná snaha o využití EV s rizikem špatné tolerance, nebo na druhé stra-
ně neadekvátní pokrytí nutričních potřeb. Případně hrozí úplná rezignace na EV 
s poukazem na nefunkčnost GIT a výsledkem je indikace totální parenterální výživy 
(TPN). Míru tolerance EV lze velmi špatně klinicky odhadnout a často je určena až 
funkčním testem s nasazením sondové výživy. Náběh EV je pomalý, a nevýhodou 
je proto častý kumulativní defi cit energie a živin v úvodu léčby. Tento defi cit je 
spojen se zhoršením prognózy zejména u pacientů v intenzivní péči s preexistující 
malnutricí. Řešením těchto problémů je včasné zahájení EV vhodným přístupem. 
Podle naléhavosti lze EV kombinovat s doplňkovou parenterální výživou. Takto je 
pokryta potřeba substrátů tak, aby byla minimalizována progrese malnutrice bez 
zbytečného přeživování. V případě, že tolerance GIT je špatná, EV je ukončena 
a přechází se na TPN. Součástí sdělení je systematický přehled literatury a prezen-
tace vlastních zkušeností na souboru pacientů s těžkou akutní pankreatitis.
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14 ➧  Perioperační jejunostomie
 Jahoda J.

ARK, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

U kriticky nemocných pacientů je umělá nutriční podpora považována za stan-
dardní péči tím, že zlepšuje důležité klinické výsledky (1). Má vliv na hojení ran (2) 
a snižování výskytu komplikací (3). 

V posledních několika letech byla různými společnostmi, které měly co říci k opti-
málnímu postupu výživy u kriticky nemocných, koncipovaná řada doporučení (4–8). 

Na začátku nového tisíciletí se začal prosazovat názor, že enterální nutrice je 
výhodnější než nutrice parenterální a měla by být časná, tedy měla by být zaháje-
na do 24–48 hodin po stabilizaci stavu pacienta (7). 

Lze diskutovat o tom, co je stabilizovaný pacient, ale dá se říci, že jsou to paci-
enti, u kterých již proběhla reperfuzní fáze kritického onemocnění a jsou řešeny 
komplikace typu SIRS a MODS.  

Existuje celá řada shodných doporučení, které nalezneme ve všech pokynech. 
Např. časná enterální podpora (zahájena v průběhu 24–48 hodin, využívající naso-
gastrickou sondu a standardní formuli enterální výživy), by u pacientů bez vážné 
dysfunkce střeva měla být preferována před parenterální výživou. Pokud enterální 
výživa není tolerována, měly by být použity látky podporující motilitu střeva. 

V dalších doporučeních již není mezi uvedenými soubory pokynů plná shoda, ale 
jedná se o konkrétní farmakonutriční či klinická doporučení.

Jedním z nich je, že není-li snášeno nasogastrické podání výživy, měla by být 
výživa podána přímo do tenkého střeva. Doplňující parenterální výživa by měla 
následovat teprve po podání látek podporující motilitu a podání výživy do tenkého 
střeva. Skutečně nepanuje shoda v použití doplňkové parenterální výživy. Spíše 
zaoceánští autoři jsou proti (9, 10).

Samozřejmě než žádná energetická podpora, je časná parenterální výživa lepší, 
ale nemělo by to být pravidelné východisko (11, 12).

Nejčastější příčinou nemožnosti časně enterálně živit je syndrom intolerance 
enterální výživy horním zažívacím traktem, tedy až po duodenum. Vyskytuje se 
u více než třetiny pacientů na začátku enterální podpory a nejčastěji se projevuje 
vysokým reziduálním sondovým objemem a zvracením.  

Taková intolerance má za následek neadekvátní množství dodané enterální 
výživy se všemi důsledky (13, 14).

V současné době je stále diskutována otázka hypokalorického přísunu, částeč-
ným řešením je zavedení protokolu nutriční léčby, založeného na důkazech a jeho 
důslední dodržování (15).

Problémem je způsob podávání enterální výživy u pacientů, u kterých došlo 
k narušení integrity horní části trubice ať již traumaticky, či elektivně chirurgicky 
a zejména u pacientů s katastrofou břišní. 

Způsoby podání enterální výživy jsou rozličné. V zásadě se dá říci, že zahrnují 
nasogastrickou, nasoduodenální a nasojejunální sondu, gastrostomii a jejunosto-
mii, které lze založit endoskopicky, chirurgicky a punkčně. 
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Faktory, které je třeba zvažovat při výběru sond, zahrnují předpokládanou dobu 
trvání nutriční podpory, riziko aspirace, funkci GITu, techniku zavedení a klinický 
stav pacienta.

Jakkoli je v literatuře uváděn nejvýraznější rozdíl v úspěchu enterální výživy 
podáním před či za Treizovu řasu, existuje úzká skupina pacientů, a to zejména 
z různými intraabdominálními katastrofami, kteří z jejunálně zavedené sondy pro-
fi tují. 

Historicky jsme se pokoušeli o enterální výživu zavedenou přes PEG, ale endo-
skopické zavádění a zejména častá dislokace spíše podporují peroperační chirur-
gické zavedení nutritivní jejunostomie, zejména u pacientů s břišní katastrofou 
(16, 17).

V roce 2009 jsme na ARK FN Ostrava ošetřovali 33 pacientů, kteří měli buď 
gastrostomii, či jejunostomii v souvislosti s operačním výkonem či úrazem dutiny 
břišní, kdy bylo zřejmé, že nebude možné zahájit časnou enterální výživu klasicky 
nasogastricky či nasoduodeálně. Minimum komplikací i u dlouhodobě trvajících 
použití nás přesvědčuje o oprávněnosti tohoto postupu.
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15 ➧  Realimentace jejunální sondou
 Meisnerová Eva 

1. LF UK a IV. interní klinika VFN Praha 

Enterální výživa je srovnání s parenterální výživou přirozenější formou podá-
vání jednotlivých nutrientů do organismu. Technicky náročnější formou enterální 
výživy je její jejunální aplikace, která se zpravidla provádí pomocí infuzní pumpy.

 Realimentace jejunální sondou může být jedinou cestou k zajištění nutričních 
potřeb organismu. Typickým příkladem je pacient s poruchou funkce žaludku, 
duodena nebo proximálního jejuna ve smyslu obstrukce nebo píštěle, u kterého 
nelze podávat výživu do vyšších etáží zažívacího traktu. Zavedení enterální sondy 
do jejuna je obtížné, endoskopie nebo chirurgická stomie jako standardní metody 
v časném pooperačním období jsou rizikové, proto sondu s výhodou často zavádí-
me za skiaskopické kontroly nazálním přístupem nebo 

do proximální píštěle GIT.
Alternativní možností využití realimentace pomocí jejunální sondy jsou stavy, 

kdy kuchyňská dieta je sice do určité míry tolerována, ale její množství nepokrývá 
aktuální potřeby organismu.V těchto případech jejunální sondu zavádíme z nazál-
ního přístupu metodou postupného zaplavání sondy za Treitzovu řasu s následnou 
radiologickou kontrolou polohy sondy. Často se jedná se nemocné s evakuační 
poruchou žaludku např. po dlouhodobé resuscitační péči nebo při nádorové infl it-
raci žaludku, chronické pankreatopatie se stenózou duodena apod. Realimentační 
režim kombinací kuchyňské a jejunální výživy může sloužit ke zlepšení celkového 
stavu výživy jako příprava na elektivní operační výkon. Tento postup je aplikova-
telný u malnutrice libovolné etiologie všude tam, kde nelze dosáhnout dostateč-
ného perorálního příjmu včetně poruch příjmu potravy nebo stavů s netolerancí 
sippingu.

Z našich klinických zkušeností nemocní po rozsáhlých výkonech na horním GIT 
mají zejména v prvních týdnech a měsících (výjimečně i déle) po výkonu perorální 
příjem 1000–1300 kcal, a proto profi tují z periodické realimentace jejunální son-
dou. V individuálních případech je vhodné u těchto nemocných během primárního 
chirurgického výkonu zvažovat zavedení chirurgické jejunostomie.

Kromě všeobecně známých kontraindikací enterální výživy se často setkává-
me s intolerancí jejunální sondové výživy u karcinomatózy peritonea na rozdíl 
od poměrně dobré tolerance enterální výživy u izolovaných nádorových stenóz 
horního GIT, např. stenózy duodena při karcinomu pankreatu. Obecně ovšem platí, 
že prakticky nejde na základě klinického vyšetření jednoznačně předem určit, který 
nemocný bude jejunální sondovou výživu tolerovat a který nikoliv. Často až zave-
dení jejunální výživy a funkční test pomocí zátěže enterální formulí určí pacienty 
s pozitivní odpovědí na realimentaci. 

Jejunální realimentace není zpravidla přínosná u pacientů se syndromem 
krátkého střeva. Sonda většinou vyřadí další část tenkého střeva a tím zcela mizí 
potenciální přínos kontinuální aplikace malého množství živin. Nezanedbatelný je 
i vliv sondové enterální výživy na kvalitu života. Proto u těchto nemocných upřed-
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nostňujeme příjem kuchyňské stravy, případně sipping s doplňkovou infuzní rehyd-
ratační léčbou, nebo dokonce parenterální výživou. 

Znalost možných komplikací jejunální sondové výživy a jejich včasná prevence 
nám umožní významně omezit jejich výskyt. Život ohrožující komplikací enterální 
výživy je aspirace. Ale při zavedení sondy v jejunální oblasti a správné fi xaci sondy 
se jedná o raritní komplikaci. Další možnou komplikací je sinusitida, která ohrožuje 
zejména imunokompromitované pacienty.

Zahájení realimentace při dlouhodobém hladovění by mělo zohlednit fakt, že 
dochází k fyziologickému snížení sekrece enzymů žaludku, pankreatu i kartáčové-
ho lemu tenkého střeva s poruchou trávení a absorpce živin. Enterální realimentaci 
zahajujeme pozvolna, první den volíme rychlost 25–30 kcal a další dny dávku upra-
vujeme dle individuální tolerance. Při zjevných projevech maldigesce přidáváme 
pankreatickou substituci, případně volíme oligomerní preparát. Některé ošetřova-
telské protokoly jejunální sondy využívají aplikaci pankreatických enzymů v pra-
videlných časových intervalech a po přerušení aplikace enterální výživy. Kromě 
zlepšení pankreatické maldigesce se nám aplikace pankreatických enzymů do son-
dy osvědčila jako prevence obturace jejunální sondy precipitáty usazených živin.
V průběhu rekonvalescence mimo intenzivní péči a v domácím prostředí využívá-
me noční režim aplikace enterální výživy s denní pauzou na hygienu, rehabilitaci 
nebo doprovodný vyšetřovací program, případně perorální příjem živin. 

Závěrem: Správně vedená sondová jejunální výživa není spojena s zvýšeným 
rizikem klinicky závažných komplikací. Aplikace výživy vede v indikovaných přípa-
dech k výraznému zlepšení stavu výživy, zlepšení kvality života a omezení a zejmé-
na zkrácení parenterální výživy. Sondovou jejunální výživu je možné po relativně 
krátkém zaškolení podávat v domácím prostředí.
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16 ➧  Dietní režimy po resekcích na abdominálním 
traktu
 Pavlíčková J. 

RNT, FN Hradec Králové

Záněty mohou být způsobeny bakteriálně, toxiny, Crohnovou chorobou nebo 
onemocněním 

ulcerózní kolitidou. V nemocnicích je podávána nemocným dieta bezezbytková 
nebo nic per os. Je důležité, aby při tolerování stravy byl nemocný živen přiro-
zenou cestou individuální dietou rozepsanou nutričním terapeutem. Nemocným 
mnohdy škodí úplné vyloučení příjmu stravy, zhoršuje se nutriční stav a absorpční 
plocha střeva. Ve stravě omezujeme hrubou vlákninu – celulózu, lignin. Rozpustná 
vláknina, která vyživuje tlusté střevo, bývá ponechávána. Energetický příjem je 
doporučován 30 kcal/kg + FO, bílkovina 1–1,5 g/kg. U nemocných bývá nedostatek 
minerálních látek.

Výživu nemocných s Crohnovou chorobou je vhodné rozdělit do 2 fází – akutní 
a chronickou.

V akutní fázi po operaci je nemocný živen EV, je důležitý dostatečný přísun glu-
taminu a omega 3 MK. Při přechodu na výživu per os jsou preferovány lehce stra-
vitelné bílkoviny, dieta by měla být postupně plnohodnotná. Jsou vhodné malé 
porce 5 až 6 jídel denně. Sledujeme pitný režim. V klidové fázi má dieta krýt dopo-
ručené množství energie a základních živin. Není striktní omezení ve výběru potra-
vin, vynecháváme hrubou vlákninu. U nemocných se může objevit malabsorpce 
sacharidů a tuků.

Při onemocnění ulcerózní kolitidou nejsou nutná striktní dietní omezení, strava 
je obohacována rozpustnou vlákninou a omega 3 MK. Umělá výživa je podává-
na u nemocných, kterým hrozí proteino-energetická malnutrice. EV je podávána 
s fermentovanou vlákninou.

Postresekční průjmy mohou být vyvolány poruchou střevní mikrofl óry, není 
třeba přísné omezení ve výběru potravin. Dieta by měla být plnohodnotná, lehce 
stravitelná.

U střevních vývodů má být strava kaloricky a biologicky plnohodnotná, není 
striktní výběr potravin. Omezuje se pouze nestravitelná vláknina, snášenlivost 
potravin je individuální. Vylučují se jídla, která mohou působit průjmy.
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17 ➧  Akutní metabolické účinky vysokotukové diety 
obohacené monoenovými mastnými kyselinami 
a konvenční diety u zdravých mužů a diabetiků 2. 
typu
Ludmila  Brunerová, Vladimíra Šmejkalová, Jana Potočková, Michal 
Anděl

II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Úvod 
V předchozích studiích jsme prokázali, že vysokotuková dieta (M) obohacená 

monoenovými mastnými kyselinami (MUFA) v porovnání s konvenční dietou (C) pří-
znivě ovlivňuje metabolické parametry v redukčním i hmotnost udržujícím režimu 
převážně u diabetiků 2. typu. Cílem této práce bylo porovnat akutní metabolické 
účinky obou typů diet.

Metodika 
17 zdravých mužů (K, průměrný věk 25 ± 5 let, průměrný BMI 22,9 ± 3,7 kg/m²) 

a 17 diabetiků 2. typu (D, průměrný věk 64 ± 9 let, průměrný BMI 29,8 ± 4,9 kg/m²) 
jsme v otevřené studii s cross over designem intervenovali v týdenním odstupu 
experimentálními snídaněmi o energetickém obsahu 10 kcal/kg hmotnosti. Dieta 
M obsahovala 45 % tuku, 22,5 % MUFA, 45 % sacharidů; dieta C – 30 % tuků, 10 % 
MUFA, 60 % sacharidů, diety se nelišily v obsahu bílkovin a vlákniny. Během 6hodi-
nového pokusu byla po 15 (v 1. hodině) a dále 30 minutách stanovena glykemie, 
C-peptid, triacylglyceroly, thioredoxin, oxidovaný LDL a interleukin-6 a prováděna 
nepřímá kalorimetrie (0, 90, 210 a 330 minut po snídani) s výpočtem poměru 
oxidovaných živin na základě neproteinového respiračního kvocientu. Na vizuál-
ní analogové škále byl zjišťován pocit hladu. Parametry byly hodnoceny pomocí 
plochy pod křivkou (AUC). Ke statistickému zpracování jsme použili párový T-test.

Výsledky 
Po dietě M došlo k statisticky významně nižšímu vzestupu glykemie u diabetiků 

(p = 0,005), v obou skupinách významně poklesla hladina C-peptidu (p(K) = 0,004; 
p(D) = 0,03, vzrostly triaclyglyceroly (p(K) = 0,0003; p(D) = 0,005), oxidace mast-
ných kyselin (p(K) = 0,046; p(D) = 0,017) a pocit sytosti. Mezi dietami jsme neshle-
dali významný rozdíl v parametrech oxidačního stresu ani zánětu. 

Závěr 
Vysokotuková dieta v akutním dietním pokusu vede u zdravých dobrovolníků 

i diabetiků 2. typu k nižšímu vzestupu glykemie a C-peptidu, má vyšší sytící schop-
nost a vede k vyšší oxidaci mastných kyselin. Tyto faktory přispívají k jejím pozitiv-
ním metabolickým účinkům.

Práce byla podpořena VZ MSM 0021620814.
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18 ➧  Změnila nutriční a metabolická péče tvář moderní 
intenzivní medicíny?
 Maňák Jan

Intenzivní péče posledních let a její priority se postupně mění a tyto posuny 
zasahují do všech jejích oblastí, metabolickou péči nevyjímaje. Zatímco tradičně 
bylo centrum pozornosti intenzivistů charakterizováno obrazně „zlatou hodinou“ 
či „platinovou minutou“, je nyní pomyslná časová osa prodloužena mnohem dále 
a opačným směrem – až za propuštění nemocného domů a k návratu ke kvalitnímu 
životu. Aktivity intenzivistů nesměřují k záchraně života za každou cenu, nepone-
chávají případné těžké následky k řešení na dobu po propuštění z JIP, ale již od oné 
platinové minuty je zohledněn konečný výsledek, důraz je kladen na kvalitu života, 
brzké propuštění a co nejlepší dlouhodobé funkční výsledky. Charakter nemoc-
ných na jednotkách intenzivní péče se mění nikoliv co do diagnostického spektra, 
ale mění se jejich chování a tím i vzhled našich jednotek – místo ticha přístrojů 
zajišťujících životní funkce sledovaných nebo relaxovaných nemocných na řízené 
ventilaci jsou nyní JIP rušným místem, kde se pacienti s minimalizovanou sedací 
funkcí mohou i při podpoře vitálních funkcí podílet na léčbě časnou rehabilita-
cí, udržováním svých fyzických i duševních sil, reedukací denních aktivit, mohou 
přijímat návštěvy a udržovat kontakt se světem za zdmi nemocnice. Do spektra 
léčebných postupů, které posun paradigmatu v přístupu ke kriticky nemocným 
umožňují, patří i klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Právě jejich úkolem 
bylo od počátku zajišťovat a udržovat síly organismu potřebné k boji s kritickým 
stavem, umožnit tak zdárný a nerušený průběh „vlastní léčby“ a provázet nemoc-
ného i dále, za hranice JIP a do ambulantní sféry. Nyní se jejich úkol a jeho rozsah 
přenáší i na ostatní oblasti péče o těžce nemocného pacienta a pojmy jako funkční 
zdatnost, svalová hmota a svalová síla, které jsou dlouhodobě doménou nutrič-
ní a metabolické péče, se staly centrálními pojmy celého pojetí léčby kritických 
stavů. Bez velké nadsázky tak lze říci, že se předmět, cíl a zejména celá fi losofi e 
nutriční a metabolické péče posunuly do centra intenzivní medicíny, a přispěly tak 
velmi významně k posunu paradigmatu moderní kritické péče.
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20 ➧  Intestinal Distress Syndrom
 Těšínský Pavel

II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Světová společnost pro abdominální kompartmentový syndrom (WSACS) vyčle-
ňuje poruchy intestinální funkce u kriticky nemocných jako nově defi novaný stav 
intestinální dysfunkce kriticky nemocných na podkladě slizniční a kapilární léze 
s dopadem na orgánové funkce (analogie ARDS u plicního postižení). V defi nici se 
tak objevují dvě nové diagnózy, mající shodný význam: 

AIDS (acute intestinal distress sy)
AIPS (acute intestinal permeability sy).

Pro možnost záměny nosologických jednotek se upřednostňuje označení AIPS. 
Jako příbuzné diagnózy se dále uvádějí: 

IAH (intrabdominální hypertenze) jako označení klinického stavu, a 
ACS (abdominální kompartment syndrom jako klinická diagnóza. 

Pokusy o pochopení významu měření intraabdominálního tlaku jsou historic-
ky dohledatelné v pracích Mareye (1863) „Eff ects that respiration produces on 
the thorax are the inverse of those present in the abdomen”, Emersona (1911) 
„Elevated IAP increases systemic vascular resistance (SVR) and can cause dea-
th from cardiac failure“ a Fietsama (Am Surg. 1989;55:396–402)„Ast er massive 
volume resuscitation … increased ventilatory pressure, increased central venous 
pressure, and decreased urinary output constitute an ACS caused by massive 
interstitial and retroperitoneal swelling“. O narůstajícím zájmu o význam a meto-
diku měření IAP svědčí aktuální počty publikovaných prací (odkazy k 20. 12. 2009: 
Google: 76 400x, Medline 865x).

Dysfunkce trávicího traktu vychází z patofyziologie AIPS a IAH a spočívá ve vzni-
ku a vývoji: 

• poruchy perfuze splanchniku a mikrocirkulace
• oxidačního stresu a reperfuzního traumatu
• funkčních a anatomických změnách střevní mukózy
• poruše bariérových funkcí
•  endoluminální dodávkou substrátů, kdy dochází k zvýšení srdečního výdeje 

(CO) zvýšením splanchnické perfuze
  
Diagnostika AIPS je obtížná a k defi nici aktuálního stavu se lze přiblížit nejpřes-

něji pomocí vyšetření mikrocirkulace (laser doppler, intravitální videomikrosko-
pie, OPS imaging, detekce perfuze indocyaninovou zelení). Z obecně dostupných 
metodik je to sledování metabolických parametrů, monitorace hemodynamiky, 
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gastrická tonometrie, měření gastrické derivace (používaná obecně k zjišťování 
tolerance enterální výživy), vyhodnocení renální funkce (hodinová diuresa) a měře-
ní nitrobřišního tlaku (IAP).

Prognóza AIPS / ACS:
Za zvýšený intraabdominální tlak se považuje hodnota IAP > 12 mmHg. Hodnoty 

vyšší než 12 mmHg jsou spojeny s vyšší mortalitou (RR 1.85 for death in a mixed 
ICU population; Malbrain et al, 2005). 

Zvýšený intraabdominální tlak však současně neznamená přítomnost abdomi-
nálního kompartmentu. Při jeho manifestaci se morbidita a mortalita dramaticky 
zvyšuje, jak dokumentují data srovnávající skupinu pacientů se zvýšeným IAP bez 
manifestace a s manifestací syndromu abdominálního kompartmentu. Pro mor-
biditu platí RR 12.4 (for renal failure;Sugrue et al 1995), resp. RR 9.2 (for MOF; 
Balogh et al 2003). Data pro mortalitu se shodných souborů jsou RR 11.2 (for 
death; Sugrue et al 1995), resp. RR 8.4 (for death; Balogh et al 2003). 

Z metaanalýzy výsledků 9 studií u nemocných s abdominálním traumatem 
(1993–2003) vyplývá incidence ACS u 3–36 % pacientů, mortalita (pokud příto-
men ACS) u 29–100 % pacientů a existence MOF (pokud přítomen ACS) u 34–71 % 
pacientů. 

Lepším prediktorem prognózy u nemocných s ACS je parametr abdominálního 
perfuzního tlaku (APP), který porovnává systémovou hemodynamiku s IAP: APP = 
MAP – IAP. S dobrou prognózou je spojena hodnota APP > 50 mmHg (Cheatham 
et al., 2000). 

Faktory ovlivňující IAP jaou patoanatomické a patofyziologické. Patofyziologické 
mechanismy změn intraabdominálního tlaku závisí na: 

• poddajnosti břišní stěny (abdominal wall compliance) 
•  složení a množství intravaskulární tekutiny, intraluminální tekutiny a intra-

abdominální tekutiny
• kapilárním úniku
• přívod tekutiny ex externo (fl uid resuscitation)

Orgánový edém je patofyziologickým podkladem ACS. Zvýšený IAP vede 
k venostáze a kongesci ve splanchnické oblasti. IAP vyšší než 20 mmHg půso-
bí snížení perfuze kapilárního řečiště s tkáňovou ischemií (s hromaděním laktátu 
a adenosinu), zvýšení extravazace a zhoršení lymfatické drenáže. 

Na vývoji hodnot IAP se dále zpětně podílí změna postavení bránice při umělé 
plicní ventilaci, snížení plicní kompliance, vyšší PEEP, snížení hepatosplanchnické 
perfuze, komprese dolní duté žíly a snížení žilního návratu. 

Další zvýšení IAP vede k orgánovým konsekvencím i na úrovni centrálního ner-
vového systému: elevace IAP vede k zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP). Alterovaná 



XXVI .  M      SKV IMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE

39

splanchnická perfuze s metabolickým stresem (disproporce VO2 / DO2) je pak pří-
činou selhání časné enterální výživy, neboť endoluminální nutrice jej v této době 
zhoršuje. Riziko endoluminální nutrice spočívá v akutní neokluzivní mesenterické 
ischemii v průběhu intrajejunální enterální výživy. 

Defi citní motilita a koordinace GIT vede k dalšímu zvýšení IAP. Bakteriální kon-
taminace substrátu a následná dysmikrobie s uvolněním intraluminálních toxinů 
je příčinou lokální zánětlivé reakce a výsledkem je poškození kapilár a mikrovas-
kulární ischemie s rozvojem SIRS a CARS. 

Možnosti nechirurgického přístupu k ovlivnění IPA spočívají v gastrické dekom-
presi, rektální dekompresi, sedaci, aplikaci prokinetik, diuretik, extrakorporální eli-
minaci, polohování a odstranění excesivního množství tekutiny z třetích prostorů 
(ascites, fl uidothiorax aj.) (Intensive Care Med. 2007; 33(6):951). 

V současné době jsou registrovány probíhající studie AIPS: 
1.  Kocher a spol.: Časná enterální výživa proti standardní rehydratační léčbě se 

zaměřením na gastrointestinální permeabilitu (těžká akutní pankreatitida);
2.  Cheetham M: Prospective, Randomized Trial of Abdominal Perfusion Pressure 

(APP) as a Resuscitation Endpoint 
3.  Surgue M: A Prospective Evaluation of the Natural History of Intra-abdominal 

Hypertension: A Multicentre Study 
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21 ➧  Těžká akutní pankreatitida – desetiletý soubor 
pacientů
 Kural T., Brabec M., Hasman D., Kulda J., Novák P., Třeška V.

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, přednosta: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Úvod 
Obecný zájem v odborných kruzích o problematiku léčení těžké akutní pankre-

atitidy je i v současné době velký. Tento zvýšený zájem je nejspíše vyvolán tím, 
že jde o onemocnění, které velice často vyžaduje intenzivní mezioborovou péči 
po dobu i několika měsíců, neustále stoupá její incidence a mortalita se stále pohy-
buje v rozmezí 10–40 %. 

Metodika
Retrospektivní hodnocení nemocných hospitalizovaných v uplynulém desetiletém 

období na Chirurgické klinice a Anesteziologicko-resuscitační klinice LF UK a FN v Plzni. 

Výsledky
V letech 2000–2009 bylo na obou jmenovaných klinikách hospitalizová-

no celkem 311 nemocných s diagnózou těžké akutní pankreatitidy, diagnó-
za byla stanovena na základě klinického, laboratorního, CT vyšetření nebo 
při operačním výkonu. Léčba probíhala podle všeobecně uznávaných zásad 
v podmínkách intenzivní péče. Z celkového počtu 311 nemocných bylo 
operováno 96 pacientů (tj. 30,9 %), 48 nemocných zemřelo (tj. 15,4 %). 

Závěr
Léčebná strategie ve FN Plzeň vychází z obecně doporučovaných pravidel, 

důraz je přitom kladen na včasnou stratifi kaci nemocných, časné zahájení při-
měřené intenzivní péče (spolupráce mezi chirurgickou klinikou a ARK), vyčlenění 
jednoho chirurga k zajištění kontinuity chirurgické péče a individuální přístup 
ke každému nemocnému.
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22 ➧  Intraabdominální tlak v péči o kriticky nemocné 
v chirurgii
 Brabec M., Kural T.

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, přednosta: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Cíl
Zhodnocení významu měření intraabdominálního tlaku u kriticky nemocných 

v chirurgii se zaměřením na těžkou akutní pankreatitidu.

Metodika 
Retrospektivní hodnocení léčby nemocných s těžkou akutní pankreatitidou, 

kteří byli hospitalizování na Chirurgické klinice FN v Plzni nebo Anesteziologicko-
resuscitační klinice FN v Plzni v období posledních deseti let.

Výsledky
V uvedeném období bylo na obou klinikách hospitalizováno celkem 311 nemoc-

ných s diagnózou těžké akutní pankreatitidy, z toho bylo operováno 96 nemocných 
(tj. 30,9 %), z celkového počtu 311 nemocných 48 pacientů zemřelo (tj. 15,4 %). 
Z celkového počtu 96 operovaných bylo 18 nemocných indikováno k operaci vzhle-
dem k rozvoji břišního kompartment syndromu (ACS).

Závěr 
Na příkladu nemocných s těžkou akutní pankreatitidou se snažíme dokázat, 

že měření intraabdominálního tlaku u kriticky nemocných v chirurgii je metoda 
jednoduchá a dostupná, je běžnou součástí intenzivní péče a jedná se o nezávis-
lý prediktivní faktor orgánového selhávání. Této metody lze využít i jako jednoho 
z faktorů při indikaci k dekompresivní laparotomii u chirurgicky nemocných.   

Klíčová slova: akutní pankreatitis – intraabominální tlak – dekompresivní lapa-
rotomie
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23 ➧  Prokalcitonin  – vývoj názorů na interpretaci
 Kazda, H. Brodská

ÚKBLD 1. LF UK a VFN

Úvod
První publikace o prokalcitoninu (PCT) vzbuzovaly v létech 1993–5 naději, že 

jako marker systémové infekce umožní diferencovat septické stavy od jiných pří-
čin SIRS. Pozdější práce ale prokázaly, že PCT není zdaleka tak specifi cký pro dia-
gnostiku sepse a diferencování jejích stadií, jak se původně myslelo. Zvyšuje se 
nepravidelně i u jiných závažných patologických stavů neinfekčních. Postupně však 
klinické studie prokázaly další zajímavé vztahy, jejichž znalost je pro interpreta-
ci nálezů PCT důležitá. Zjistilo se, že je ve vztahu k tíži klinického stavu a jeho 
zvýšení má prognostický význam z hlediska komplikací i přežití. K zvýšení může 
dojít i v oblasti transplantační medicíny a při chronickém renálním selhání, aniž 
je průkazná infekce. Zavedení senzitivní metody stanovení PCT umožnilo zamě-
řit pozornost na hodnoty PCT dříve považované za fyziologické. Nálezy, v tomto 
rozmezí nebo jen lehce nad ně zvýšené, jsou užívány k indikaci, pokračování nebo 
přerušení léčby antibiotiky. 

Prokalcitonin – metabolismus, hodnoty
PCT je reaktantem akutní fáze. V klasickém neuroendokrinním systému vzniká 

PCT v C-buňkách štítné žlázy, kde je metabolizován na vlastní kalcitonin. V sepsi 
a zánětu indukují bakteriální toxiny a prozánětlivé mediátory (TNF-alfa, IL-1 beta, 
IL-2, IL-6) tvorbu PCT v parenchymových buňkách řady orgánů. Zdá se, že produk-
ce v játrech je v kritických stavech rozhodující. Na rozdíl od štítné žlázy je ale tento 
PCT uvolňován z buněk, aniž je změněn na kalcitonin. 

Referenční hodnoty v plazmě či séru jsou menší než 0,5 μg/l. Hodnoty 0,5–2,0 
μg/l jsou považované za mírně zvýšené, větší než 3 μg/l za vysoké hodnoty, 30–
300 μg/l jsou velmi vysoké hodnoty. Infekce omezené na jeden orgán bez systémo-
vého zánětu mívají hodnoty maximálně do 5 μg/l. Nálezy u sepse bývají vyšší, nad 
10 μg/l, mohou ale výjimečně dosahovat i více než 500 μg/l.

Poločas PCT je asi 24 hodin, a proto vykazuje stabilní dobře sledovatelný prů-
běh plazmatických hladin. Zvýšení PCT je proti cytokinům nevýznamně pomalejší, 
také v dalším průběhu reaguje pomaleji.

Interpretace a využití nálezů PCT
PCT je v současné době využíván a musí být interpretován v následujících oblas-

tech:  
1. diagnóza systémové infekce, 2. neinfekční příčiny zvýšení, 3. tíže stavu, více-

orgánové selhání, 4. prognóza, 5. diagnostika, 6. transplantační medicína, 7. renál-
ní selhání, 8. terapie antibiotiky. 

ad 1. Sepse a infekce: PCT v séru se zvyšuje během těžké generalizované bak-
teriální, parazitární i plísňové infekce se systémovými projevy. Nejvyšší hodnoty 
jsou zjišťovány u těžké sepse a septického šoku. Nezvyšuje se naopak u virových 
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infekcí ani u zánětlivých reakcí neinfekčního původu. Také u dětí postižených těžký-
mi infekcemi jsou hodnoty PCT vysoké (6–53 μg/l), u dětí bez infekcí nízké (pod 
0,1 μg/l). U novorozenců je PCT dobrým indikátorem časné sepse (0–48 hodin) 
i pozdní sepse (3–15 dní). V souborech nemocných se SIRS, sepsí, těžkou sepsí 
a septických šokem je sice mezi těmito diagnózami  jednoznačné postupné a čas-
to i významné  zvyšování průměrných hodnot, hodnoty individuálních nemocných 
však nemusí  takovému trendu odpovídat.   

 PCT není markerem lokalizované infekce. Nízké hladiny PCT nevylučují infek-
ci a nelze při nich zanedbat léčbu antibiotiky. Také pokles PCT u těžkých infekcí 
nemusí znamenat úplné potlačení infekce, ale jen to, že infekce není už generali-
zovaná a že systémová odpověď je pod kontrolou.

 Sami jsme při porovnání efektivity CRP, leukocytů, orosomukoidu a PCT  ve vzta-
hu k osmi klinickým stavům nebo hodnotám skóre (MODS, SIRS, SOFA, APACHE, 
hemokultura, zjevný infekt, bakteriologický nález, přežití) pomocí ROC analýzy zjis-
tili v 7 případech největší plochu pod křivkou právě pro PCT. 

ad 2. Neinfekční příčiny zvýšení: Zvýšení PCT je indukováno nezávisle na sep-
si nebo infekci i v následujících stavech:  popáleninové trauma – úměrné rozsa-
hu popálení a poškození tkáně; pooperačně (časně, do 24–48 h) – větší operace, 
zvláště břišní a hrudní, v retroperitoneu, mediastinu, také po srdečních operacích, 
hodnoty většinou pod 2 μg/l; mnohočetné trauma (časně, do 24–48 h) u 10–20 % 
postižených; tepelný úraz; kardiogenní šok; u novorozenců (do 5 dnů po porodu).

ad 3. Tíže stavu, víceorgánové selhání: Jsou prokazovány závislosti 
mezi  počtem orgánových selhání a hodnotami PCT i významné vztahy mezi hod-
notami SOFA a PCT.

ad 4. Prognostické využití PCT: Zjištění maximální dosažené hodnoty PCT 
během hospitalizace je u kritických nemocných nezávislým prediktorem 90denní 
mortality. Stejný vztah byl prokázán i pro rozsah zvyšování PCT ze dne na den. 
Hodnoty při příjmu septických nemocných se významně liší mezi přežívajícími 
a později zemřelými.

ad 5. Diagnostické využití PCT: PCT je silný nezávislý prediktor vesikouretrál-
ního refl uxu dětí. Je schopný identifi kovat děti s malým rizikem tohoto refl uxu 
a vyhnout se tak u třetiny vyšetřovaných náročnému a drahému vyšetření cystou-
reterografi í. 

ad 6. PCT v  transplantační medicíně: Při imunosupresi v transplantační 
medicíně upozornilo několik klinických studií na falešné zvýšení PCT. Sami jsme 
sledovali 26 nemocných, připravovaných na transplantaci hematopoetických kme-
nových buněk. Dostávali antithymocytový globulin (ATG), který vyvolal časný vze-
stup PCT i CRP, následovaný během tří dnů poklesem. Medián zvýšení 2. den léčby 
ATG byl 5 μg/l, nejvyšší hodnota 183 μg/l. Nešlo o nemocné s infekcí a hodnoty 
neměly vztah k pozdějším infekčním komplikacím.

ad 7. PCT a renální selhání: U části dospělých i pediatrických nemocných, 
léčených chronickou hemodialýzou, je zjišťováno zvýšení PCT a CRP, aniž je u nich 
klinicky a laboratorně prokázána infekce. Při biochemickém sledování takto léče-
ných v naší laboratoři byla frekvence zvýšení PCT nad 0,5 μg/l zjišťována přibližně 
ve 20 %. Vyšetřili jsme proto soubor 54 takto dlouhodobě dialyzovaných a jako 
kontroly 42 dárců krve. Před hemodialýzou a po ní byly v séru vyšetřovány CRP, PCT, 
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v monocytech IL-10, IL-12 a v plazmě kalprotektin. Vlastní dialýza k významným 
změnám těchto parametrů nevedla. Významné zvýšení kalprotektinu ve vyšetřo-
vaném souboru považujeme za známku chronického zánětu. Předpokládáme, že 
i nestandardní změny ostatních parametrů včetně zvýšení PCT souvisejí s tímto 
stavem. 

ad 8.  PCT a terapie antibiotiky: Dostupnost citlivé metody na stanovení PCT 
(senzitivita 0,06 μg/l) umožnila v posledních 5 letech zaměřit pozornost na detail-
nější diferencování hodnot považovaných za fyziologické, tj. do 0,5 μg/l. Postup je 
nejvíce vypracován pro infekce dolních cest dýchacích a je stejný pro pneumonii, 
exacerbaci chronické obstrukční pulmonální choroby i akutní bronchitidu. Při hod-
notách pod 0,1 μg/l se „důrazně nedoporučuje“ zahajovat léčbu antibiotiky nebo 
v ní pokračovat. Při hodnotách pod 0,25 μg/l se to pouze „nedoporučuje“. Při PCT 
nad 0,5 μg/l se tato léčby „důrazně doporučuje“ a  nad 0,25 μg/l se jen „doporuču-
je“. U vysokých hodnot PCT (nad 10μg/l) se léčba antibiotiky „doporučuje“ přerušit 
při poklesu o 80 % výchozích hodnot a „důrazně doporučuje“ přerušit při poklesu 
o 90 %. Tato léčba vede k významnému poklesu počtu komplikací s podáváním 
antibiotik spojených (nausea, průjem, vyrážka), omezuje vývoj mikrobiální resis-
tence a přináší fi nanční úspory. Podobné postupy jsou popisovány u nemocných 
chirurgických JIP, kritéria na pokles PCT jsou samozřejmě modifi kována. Čím vyšší 
je riziko nepříznivé prognózy, tím opatrnější postup je třeba volit a je nutno uvážit, 
zda upřednostnit empirickou antibiotickou terapii. 

 Zajímavou variantu ve vztahu PCT a léčba antibiotiky  představuje jejich pre-
ventivní podání u chirurgických nemocných bez příznaků infekce s PCT nad 1,5 μg/l 
alespoň 2 ze 3 pooperačních dní. Je popsán pokles frekvence pozdějších závaž-
ných infekčních komplikací, SIRS, sepse i nižší potřeba katecholaminů. 

Závěry
PCT je parametr užitečně rozšiřující možnosti klinicko-biochemického vyšetře-

ní nemocných v intenzivní péči, zejména při diagnóze a monitorování systémové 
infekce. 

PCT se v řadě souvislostí jeví jako parametr s významnější rozlišovací schop-
ností než ostatní reaktanty akutní fáze včetně CRP.

PCT není parametr zvyšující se specifi cky pouze u systémové infekce, ale 
i u řady závažných katabolických stavů bez infekce. Jeho zvýšení v sepsi, zejména 
v jejím prvním stadiu, nemusí být přesvědčivé a jeho rozsah se překrývá se zvýše-
ním z jiných klinicky závažných diagnóz.

PCT pomáhá charakterizovat tíži stavu a prognózu kriticky nemocných.
V transplantační medicíně a při chronickém renálním selhání se může zvyšovat 

u nemocných bez průkazné infekce. 
Je užíván v indikacích antibiotické léčby, omezuje vývoj bakteriální rezistence 

na antibiotika a snižuje ekonomické náklady. 
Jeho sledování je zapojováno do stále dalších oblastí diagnostiky, monitorování 

a léčení kriticky nemocných.



XXVI .  M      SKV IMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE

45

24 ➧  Nová struktura registru domácí nutriční podpory 
(REDNUP) a výsledky za rok 2009
A.  Jirka, J. Švanda, V.Šmejkalová

2. interní klinika FNKV, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Úvod
Registr byl založen v roce 1993 Českou společností klinické výživy a intenziv-

ní metabolické péče SKVIMP. Registr shromažďuje data o pacientech léčených 
pomocí domácí enterální výživy (DEV) a domácí parenterální výživy (DPV), dospě-
lého či dětského věku. Tito pacienti jsou rozděleni na 4 podskupiny, u nichž jsou 
zjišťovány základní data, jako je např. celkový počet pacientů závislých na domá-
cí nutriční podpoře, délka užívání nutriční podpory, základní diagnóza vyžadující 
domácí parenterální výživu, základní symptomatologie, způsob podávání nutriční 
podpory, eventuálně její komplikace. 

Metody 
Data jsou shromaždována retrospektivně jedenkrát ročně a zahrnují přehled 

pacientů za celý kalendářní rok. Zadávání dat jednotlivými nutričními centry pro-
bíhá prostřednictvím formuláře založeného na standardech registru OASIS (The 
Oley Foundation – A.S.P.E.N. Information System).

Výsledky
Do registru přispívá 25 nutričních center poskytujících domácí enterální výživu 

a 7 center poskytujících domácí parenterální výživu. V oblasti domácí enterální 
výživy se rozrůstá skupina sippingu jako formy nutriční podpory, a to obzvláště 
u onkologických pacientů. V roce 2008 dosahoval počet pacientů s enterální nut-
riční podporou 2 615 pacientů. Meziroční nárůst v období 2004–2008 činil téměř 
100 %. Incidence za toto období je 120 pacientů s DEV /106 obyvatel/rok. Z toho 
51 % byli pacienti užívající sipping. Pro srovnání: dle studie ESPEN z roku 1998 
byla incidence pacientů se sondovou výživou ve vybraných evropských zemích 163 
pacientů /106 obyvatel /rok. Vzhledem narůstajícímu počtu nemocných užívajících 
sipping byla tato skupina zcela oddělena od skupiny sondové enterální výživy. Dále 
je kladen důraz na upřesnění délky a množství užívané enterální výživy. U pacientů 
užívajících domácí parenterální výživu je roční prevalence za rok 2008 8,4 paci-
enta /106 obyvatel a průměrná incidence v období od roku 2004–2008 3 pacienti 
/106 obyvatel/rok. Ve formulářích pro DPV byly doplněny položky týkající se kom-
plikací parenterální výživ, upřesnění frekvence podávání a druhu podávaných vaků 
parenterální výživy. (*) 

Závěr
Síť nutričních ambulancí v ČR se v současnosti rozrůstá a přibývá pacientů, 

kterým je poskytovaná nutriční podpora. Počet pacientů se v posledních letech 
přibližuje průměru ostatních evropských zemí. Změna dotazníků má za cíl zlepšit 
přehled o poskytované péči a lepší popis jejího aktuální stavu. V domácí parente-
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rální výživě je kladen důraz na komplikace dlouhodobé parenterální výživy a s ní 
spojené přežití pacientů, eventuálně indikační kritéria k transplantaci tenkého 
střeva či transplantaci multiorgánové.

*Z důvodu retrospektivního sběru dat nejsou aktuální hodnoty za rok 2009 dostupné v ter-
mínu odevzdání abstraktu. Výsledky sběru za rok 2009 budou prezentovány na XXVI. kongre-
su SKVIMP v Hradci Králové
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25 ➧  Staging jaterní léze u domácí parenterální výživy 
– návrh algoritmu pro praxi
 Wohl Petr a Wohl Pavel, Kopecký Jan, Drastich Pavel, Halima 
Gottfriedová, Martin Oliverius, Trunečka Pavel, Pelikánová Terezie

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Aplikace domácí parenterální výživy představuje nenahraditelnou a život 
zachraňující léčbu, ale sama o sobě může indukovat jaterní lézi, která následně 
významně zvyšuje morbiditu a mortalitu takto léčených osob. V klinické praxi jde 
tedy o křehkou rovnováhu mnoha faktorů, které hrají roli v poškození jaterního 
parenchymu od mírných forem až po terminální jaterní selhání. Výskyt poškoze-
ní jaterního parenchymu se vyskytuje podle literatury ve velmi širokém rozmezí 
(7– 15 – 84 %), což jen dokazuje velkou variabilitu hodnocení jaterního poškození.  

Cílem strategie stagingu by mělo být přesné defi nování stadia jaterního poško-
zení a zejména zhodnocení prognózy nemocných. Nemocní na domácí parente-
rální výživě by neměli pokud možno dospět do pokročilých stadií onemocnění 
(jaterní cirhóza podle Child-Pugh a MELD score). Velkou pozornost je třeba věno-
vat pacientům zvažovaným k transplantaci tenkého střeva. Podle mezinárodního 
transplantačního registru je výskyt těžkých forem jaterního poškození vysoký, což 
je dokumentováno počtem kombinovaných transplantací jater a tenkého střeva 
(51 % u dospělých a 50 % u dětí), a tento výsledek je výzvou k hledání efektivního 
preventivního algoritmu. 

Abnormality vybraných jaterních ukazatelů se objevují v některých případech 
již v časné fázi aplikace parenterální výživy (např.: 1–3x vzestup alkalické fosfatázy 
u 27–54 % nemocných a vzestup bilirubinu u 21–31 % nemocných v rozmezí 14 
dnů od zahájení parenterální výživy). Výsledky mohou však být často ovlivněny 
základním onemocněním, septickým stavem a kombinovanou antibiotickou léč-
bou a dalšími faktory. V dlouhodobém sledování se zdá, že hladina bilirubinu je 
významným prognostickým ukazatelem 10letého přežití. 

Epidemiologická data použitá v posledním doporučení Evropské společnosti pro 
parenterální a enterální výživu (ESPEN) 2009 hodnotící u 90 nemocných na DPV 
rozvoj cholestázy v 65 % a v 42 % rozvoj těžkého jaterního poškození v průměrné 
době od 6–17 měsíců. Jaterní choroba byla příčinou smrti v 7 % z 22 % všech 
zemřelých. Data jsou použita z jedné studie, a nelze je tedy s dostatečnou jisto-
tou aplikovat jako příklad, který by jasně defi noval výskyt hepatálního poškození 
u všech nemocných na DPV. 

Faktory, které se mohou podílet na rozvoji poškození jaterního parenchy-
mu „hepatopatie“, mohou být: sepse, nespecifi cké střevní záněty, primární nebo 
sekundární sklerozující cholangoitida, cholelithiasa, bakteriální translokace, syn-
drom krátkého střeva, porucha hepato-biliární cirkulace, chybění enterální výživy. 
Mezi další pak řadíme poruchy nedostatku nutrietů (proteiny, esenciální mastné 
kyseliny, cholin, glycin, taurin a karnitin atp.) a poruchy dané toxicitou aplikovaných 
substrátů (glukóza, tukové emulze, fytosteroly, mangan, hliník atp.). Význam hraje 
rovněž kvantita, kvalita a rytmus aplikace výživy.
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Problematiku samozřejmě velmi komplikuje možnost preexistujícího jaterního 
postižení před zahájením DPV a je velmi důležité vyselektovat pacienty s již pří-
tomnou jaterní lézí, a to pomocí necílené jaterní biopsie, která je stále zlatým 
standardem. 

Cílem tohoto sdělení není problematika patogeneze, která navíc není plně 
objasněna, ale pokus o návrh algoritmu, který mohl mít klinicky význam pro 
nemocné na DPV. Dosud nejsou ani v novém doporučení ESPEN 2009 publikována 
jasná doporučení s ohledem na jaterní lézi v kontextu potencionálních kandidátů 
transplantace tenkého střeva. Tato skupina vyžaduje pravděpodobně provedení 
pravidelné protokolární jaterní biopsie. 

Podle již výše citované studie u 90 nemocných se tedy hepatopatie při DPV roz-
víjí a) v 65 % (n = 58) chronická cholestatická léze b) v 42 % (n = 37) těžká jaterní 
léze (defi novaná jako hladina bilirubinu ≥ 60μmol/l, koagulační faktor č. V ≤ 50 %, 
portální hypertenze, encefalopatie, ascites, krvácení do gastrointestinálního trak-
tu a histologický nález fi brózy nebo cirhózy). v rozmezí od 6 (3–132) měsíců do 17 
(2–155) měsíců. Z tohoto souboru mělo 22 nemocných histologicky verifi kovanou 
jaterní fi brózu (n = 17) nebo jaterní cirhózu (n = 5) v časovém období 27 (2–148) 
měsíců. Prevalence těžké jaterní choroby byla nalezena v 26 ± 9 % až 50 ± 13 % 
v období 2–6 roku DPV. 

Varující data o počtu kombinovaných transplantací jater a tenkého střeva rov-
něž poukazují na nutnost zavedení optimálního algoritmu terapie a léčby jaterní-
ho poškození. Současný pohled na diagnostiku a léčbu tzv. „hepatopatie spojené 
s aplikací parenterální výživy“ není jednotný. Jako ukázku uvádíme srovnání sou-
časného doporučeného postupu pracovní skupiny SKVIMP a doporučení Britské 
společnosti pro parenterální a enterální výživu (BAPEN).  

Doporučení pracovní skupiny SKVIMP pro DPV na téma diagnostiky 
a léčby hepatopatie u SBS, resp. DPV.

1. Vyloučit biliární obstrukci, infekci a/nebo lékovou toxicitu.
2. Zvýšit enterální příjem, snížit parenterální dávku energie, přejít na cyklickou 

formu PV.
3. Snížit dávku parenterálního tuku pod 1 g/kg/d, resp. pod 1/3 energetického 

příjmu; změnit tukovou emulzi.
4. Normalizovat hladiny mikronutrientů (E, C, Se, Zn).
5. Zvážit perorální ATB kúry u bakteriálního přerůstání a chirurgické řešení pří-

činy.
6. Trvalé podávání ursodesoxycholové kyseliny.
7. Při neúspěchu konzervativního postupu včas konzultovat hepatologa IKEM, 

indikovat jaterní biopsii a zvážit zařazení na waiting list transplantace.

Doporučený postup Britské společnosti pro parenterální a enterální 
výživu BAPEN (2007)

1. změna ne-nutričního režimu
- prevence a léčba sepse
- léčba extrahepatální obstrukce
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- léčba bakteriální translokace
- redukce hepatotoxických léků
- léčba preexistující jaterní léze
2. modifi kace nutričního režimu
- prevence přeživení (overfeeding)
- optimalizace dávky a typu tukové emulze
- cyklická parenterální výživa
- maximalizace enterální výživy
3. Farmakologická léčba
- ursodeoxycholová kyselina
- parenterálně aplikovaný cholin
- parenterálně aplikovaný taurin
4. transplantační léčba 
-transplantace tenkého střeva nebo kombinovaná transplantace jater a tenké-

ho střeva ev. multiviscerální transplantace. 

Doporučení obou protokolů jsou prakticky totožná a ve shodě s doporučení-
mi dalších odborných společností nezahrnují do protokolárních postupů jaterní 
biopsii. Rychlost progrese jaterního poškození ovšem není dosud možné jiným 
neinvazivním způsobem kvantifi kovat. Výskyt komplikací necílené jaterní biopsie 
je všeobecně nízký, mohou být ovšem život ohrožující (hemothorax, hemobilie, bili-
ární obstrukce, biliární peritonitida, cholangoitida, arteriovenózní píštěl a zejména 
krvácení). V sestavě 9 212 nemocných, kteří podstoupili jaterní biopsii, bylo smr-
telné krvácení přítomno u 10 nemocných (0,11 %) a nefatální krvácení u 22 osob 
(0,24 %). Výskyt komplikací jaterní biopsie je všeobecně pokládán za nízký. 

Nejtěžší otázkou je načasování provedení jaterní biopsie, pro které není všeo-
becně uznávaný doporučený postup a odborný konsensus. Vzorem pro protokolár-
ní provádění necílených jaterních biopsií by mohla být ortotopická transplantace 
jater, kdy se provádějí pravidelně v následujících intervalech: rok 0, 1, 2, 3, 5, 7, 
10, 12, 15,20. U těchto nemocných je nezpochybnitelná indikace k necílené jaterní 
biopsii a není etických námitek k jejímu provádění. Pro nemocné na DPV je jedinou 
možnou metodou k provedení exaktního stagingu jaterní léze a tím určená pro-
gnóza nemocného a stanovení dalšího postupu vč. transplantace tenkého střeva. 
V tomto případě je zásadní provedení biopsie zkušeným hepatologem tak, aby 
výskyt komplikací byl minimalizován. Otázka přípravy k jaterní biopsii je dalším 
důležitým krokem a měla by být řešena za hospitalizace na hepatogastroentero-
logickém oddělení. V některých případech je současně indikována hematologická 
příprava pro poruchy hemokoagulace. Indikace transjugulární biopsie jater, i pře-
stože je spojena s nižším výskytem komplikací, asi nebude v mnoha případech 
realizovatelná pro problematiku cévních přístupů u nemocných na DPV, ale lze ji 
zvážit v individuálních případech. Navíc tato biopsie není vždy spojena s dostateč-
ně reprezentativním vzorkem. 

Vzhledem k nedostatku randomizovaných studií v této problematice vychází 
náš postup z vybraných zkušeností klinické a transplantační hepatologie a v tuto 
chvíli ho není možné podložit evidence based důkazy.

Návrh postupu diagnostiky jaterní léze u nemocných na DPV
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Před vstupem nemocného do programu DPV: hepatologem úplné vyloučení 
přítomnosti všech preexistujících diagnostikovatelných jaterních chorob. 

Necílená jaterní biopsie nebo peroperační necílená biopsie jater: 
- vždy kdy se zvažuje DPV (nejlépe chirurgem během operace při rozsáhlých 

střevních resekcích)
- vždy při preexistující hepatopatii u nemocného na DPV
- vždy u potencionálních kandidátů transplantace střeva 

Po zahájení programu DPV: 
1. hepatologický panel každé 3 měsíce: 
Bilirubin celkový, bilirubin přímý, AST, ALT, ALP, GMT, albumin, INR (Quick)
Odběr koagulačního faktoru č. V (každých 12 měsíců) 
2. Ultrasonografi e břicha: každých 6 měsíců
3. Gastroduodenoskopie: každých 0 – 12 – 18 měsíců
4. Necílená jaterní biopsie 
Individuálně: (vždy po konzultaci s hepatologem a po vyloučení jiných 

příčin)
- kdy není vysvětlení pro známky hepatální léze charakteru hepatitidy (vzestup 

sérových aminotransferáz) u nemocného na DPV 
- kdy není možné objasnit etiologii cholestázy (vyloučení příčiny intra- i extra-

hepatální obstrukce a cholestázy) (ERCP, MRCP, ultrasonografi e, endosonografi e) 
- hepatosplenomegalie nejasné příčiny nebo suspekce na maligní onemocnění 

primární či sekundární jater
Pravidelně: (u potencionálně transplantabilních nemocných)
Protokolární necílené jaterní biopsie: 0, 1, 2, 3, 5, 7. rok, nebo 0, 2, 4, 6 … rok

Neinvazivní možnosti v diagnostice a monitorace jaterní léze: 
Fibroscan 
Pro posouzení dynamiky fi brotické a cirhotické přestavby lze použít i Fibroscan, 

který není schopen posoudit etiologii jaterní léze, kde hlavní místo má necílená 
jaterní biopsie jako zlatý standard. 

Neinvazivní sérové markery jaterní fi brogeneze 
Zobrazovací metody (CT, MR)

Závěr 
Naše sdělení zcela jistě nepostihuje všechny aspekty uvedené problematiky, ale 

vzhledem k dostupným epidemiologickým datům o rychlé progresi jaterní choroby 
u nemocných na DPV je intenzivní vyšetřovací program s provedením necílených 
jaterních biopsií možnou alternativou, která by mohla vést k časné diagnóze hepa-
tální léze a tím pravděpodobně i ke zlepšení dlouhodobé prognózy těchto pacien-
tů. Jednotný postup protokolární necílené jaterní biopsie pro kandidáty transplan-
tace tenkého střeva se jeví jako zásadní krok před indikací výkonu. Z praktického 
hlediska je ustanovení hepatologa specializovaného na dospělé i dětské pacienty 
klíčovým krokem možného algoritmu, tak aby byl respektován individuální přístup. 
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26 ➧  Guidelines pro domácí parenterální výživu: 
srovnání evropských a českých s domácí realitou
 Novák F. (1), Beneš P. (2)

(1) 4. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
(2) interní oddělení NNH, Praha

Domácí parenterální výživa (DPV) je indikována u pacientů, u kterých nelze zabez-
pečit přísun živin enterální cestou v potřebném množství a kteří jsou jinak schopni 
tuto léčbu přijímat mimo nemocnici. Tato oblast klinické praxe přes rozsáhlé prak-
tické zkušenosti získané za posledních 20 až 30 let je velmi málo podepřena výsled-
ky klinických studií. Autoři srovnávají evropské (ESPEN) a české (PSDPV) dopo-
ručené postupy domácí parenterální výživy. Postupy ESPEN jsou novější (2009), 
komplexněji zpracovávají celou problematiku DPV v 11 oblastech a jsou podepře-
ny důkazy na úroveň B a C1. Volba a ošetřování cévního přístupu včetně prevence 
komplikací je řešena odděleně v rámci kapitoly Centrální cévní katétry2, která má 
12 oblastí doporučení úrovně A až C. Většina doporučení, která jdou úrovní nad 
rámec expertních názorů, vychází ze studií u jiných populací než pacientů na DPV. 
Jedná se v naprosté většině o studie prováděné u hospitalizovaných pacientů. 
Domácí doporučení PSDPV3 vznikala postupně v rozmezí 2006–2009 jako konsen-
sus odborníků (síla doporučení C) a jsou orientována více prakticky na zřizování 
a ošetřování cévních vstupů, prevenci a léčbu trombotických a infekčních kompli-
kací a dále na komplikace jaterní a kostní. Srovnáním obou Guidelines nebyly zjiš-
těny žádné významné rozpory a oba systémy doporučení přes odlišný způsob vzni-
ku dochází ve společných oblastech k obdobným klinickým závěrům. Standardním 
přístupem pro dlouhodobou DPV je tunelizovaný katétr nebo podkožní port 
a pro střednědobou PV do 3 měsíců ESPEN doporučuje jako možnost periferně 
zavedený centrální žilní katétr (PICC) . Pro zavádění katétrů ESPEN doporučuje 
na úrovni A využívat navigaci ultrazvukem. Komplikace spojené se získáním a dal-
ším používáním cévního přístupu lze minimalizovat správnou indikací, průběžnou 
monitorací a dodržováním doporučovaných postupů. Při výskytu život ohrožujících 
komplikací DPV je u pacientů třeba zvážit indikaci transplantace tenkého střeva. 
V poslední části sdělení autoři na vzorku nemocných léčených v jejich ambulancích 
(32 nemocných, tj. cca 35 % ze všech DPV v ČR) zkoumají míru, v níž jsou jednotlivá 
vybraná doporučení v reálné praxi respektována. Z toho dovozují možnosti pro 
další vývoj domácích doporučení.

Odkazy:  
1.  Staun M, Pironi L, Bozzetti F et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: home paren-

teral nutrition (HPN) in adult patients. Clin Nutr. 2009;28:467-479.
2.  Pittiruti M, Hamilton H, Biffi   R, MacFie J, Pertkiewicz M. ESPEN Guidelines on Parenteral 

Nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). 
Clin Nutr. 2009;28:365-377.

3.  http://dpv.skvimp.cz
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27 ➧  Syndrom krátkého střeva u dětí, současné 
možnosti  léčby.
 Konopásková K.1, Kalousová J.1, Rousková B.1, Škába R.1, Szitanyi P.2 

1Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2Klinika dětského a dorostového 
lékařství 1. LF UK a VFN Praha

U dětí vzniká syndrom krátkého střeva (SKS) nejčastěji v novorozeneckém 
a kojeneckém věku. V posledních desetiletích je na prvním místě v publikovaných 
souborech v etiologii nekrotizující entrokolitida (NEC) nedonošených (20–35 %), 
dále se uplatňuje s různou incidencí volvulus středního střeva (5–20 %), mnoho-
četné atrézie tenkého střeva (10–18 %), gastroschíza (5–15 %), totální agangli-
onóza a chronická intestinální pseudoobstrukce-CIPO (5–15 %). 

Stadia SKS a patofyziologické změny s nimi spojené se neliší od dospělých. 
Období adaptace je delší, protože střevo v dětském věku ještě roste (v prvním 

roce života zdvojnásobí délku). Proto je u dětí naděje na dosažení nutriční autono-
mie zachována i u extrémně malé délky střeva – pod 40 cm.

Prognóza dětí po ztrátě významné části tenkého střeva je ovlivněna typem 
a délkou zbývajícího střeva, přítomností kolon a ileocékální chlopně, ale i základ-
ním onemocněním a věkem. Nároky dětské ho organismu na výživu jsou větší než 
u dospělých, musí kromě běžné aktivity, zajišťovat i růst a vývoj. 

Prognózu a kvalitu života postižených dětí příznivě ovlivnilo zavedení a roz-
šíření domácí parenterální výživy, zavedení elongačních operací (metoda podle 
Bianchiho a STEP – serial transverse enteroplasty). V případě závažných kompli-
kací dlouhodobé parenterální výživy a špatné kvality života je po dosažení indikač-
ních kritérií indikovaná transplantace tenkého střeva.

Nejzávažnějšími komplikacemi jsou stejně jako u dospělých komplikace infekční 
– v útlém dětském věku častější, trombotické s postupnou ztrátou cévních pří-
stupů, metabolické včetně defi cience vitaminů a stopových prvků a osteopenie 
opět vzhledem k rychlému růstu a metabolickému obratu u dětí častější. Zvláštní 
pozornost zasluhuje jaterní postižení spojené se selháním střeva (IFALD), jeho pre-
vence a léčba v dětském věku. 

Na pracovišti autorů bylo v posledních 11 letech propuštěno s dlouhodobou 
parenterální výživou do domácí péče (DPV) 26 pacientů. Osm po NEC, 6 s CIPO, 
2 po operaci pro totální aganglionózu kolon a části tenkého střeva, 2 po operaci 
gastroschízy, 2 s cystickou fi brózou, 2 po operaci volvulus, 2 po operaci mnohočet-
né atrézie tenkého střeva. U 15 dětí mohla být DPV ukončena, 1 pacientka zemřela 
po neúspěšné transplantaci tenkého střeva a 10 dětí je stále na DPV. U 4 dětí 
byla provedena prodlužovací operace – 2x dle Bianchiho – s nepříliš uspokojivým 
výsledkem a 2x STEP, kde se výsledek zdá podstatně příznivější.

Pro dokreslení komplexní problematiky léčby SKS a DPV v dětském věku budou 
uvedeny dvě kazuistiky – pacienta s excesivní aganglionózou a pacienta s CIPO. 

Práce je podporována VZ MZ FN Motol 00064203/6309
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28 ➧  Komplexní přístup k pacientům se selháním 
střeva – od rehabilitace střeva po transplantaci 
 Oliverius M., Mendl J.

Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

Úvod 
Selháním střeva rozumíme situaci, kdy střevo není schopno plnit svoje základní 

funkce, kterými jsou trávení a vstřebávání živin. To představuje závažný stav vznik-
lý z různých příčin. Nejčastějším důvodem je ztráta střeva. Vzácnějšími příčinami 
mohou být porucha motility nebo jiné vzácné vrozené vady. Zatímco dříve praktic-
ky všichni pacienti umírali, dnes je díky komplexní péči zajištěno přežívání většiny 
těchto pacientů.

Cílem sdělení je sumarizovat komplexní přístup k těmto pacientům, který se 
dnes shrnuje pod pojem rehabilitace střeva [1]. 

Metodika
Přístup k pacientovi se selháním střeva by měl být komplexní. Proto jsou zaklá-

dána tzv. centra intestinální rehabilitace, které tvoří multidisciplinární tým 
složený z chirurgů, internistů, nutricionistů, radiologů a rehabilitačních pracovní-
ků. Smyslem léčby je zaprvé překlenout kritický stav vzniku intestinálního selhání, 
převedení pacienta na kompletní parenterální výživu (KPV) a následně na domácí 
parenterální výživu a následně zajistit optimální adaptaci zbylé části střeva [2]. 
Z chirurgického hlediska je nezbytné sanovat všechny fokusy, zajistit pasáž při 
zachování maximální části zbylého střeva. V další fázi odstranit případné fokusy, 
píštěle, stenózy a slepé úseky. Tam, kde to lze, chirurgicky zvětšit vstřebávací plo-
chu. Pacienti, kteří vyvinou na PV závažné, život ohrožující komplikace, jsou indi-
kováni k transplantaci [3-5]. Indikací k transplantaci jsou recidivující septické 
stavy zejména fungální sepse, ztráta cévních přístupů, progredující jaterní 
léze a nemožnost uhradit ztráty tekutin a minerálů u velmi krátkých střev. 
Tam, kde jde o izolované poškození, je prováděna transplantace pouze tenké-
ho střeva, v případě ireverzibilního poškození jater je indikována transplantace 
jater a střeva a ve zvláštních indikacích se provádí multiorgánové transplan-
tace prakticky celého zažívacího traktu (např. závažná porucha motility, desmoidní 
nádory apod.).

Materiál
Na klinice transplantační chirurgie IKEM jsme v rámci centra intestinální reha-

bilitace operovali 9 pacientů (3 muži, 6 žen, prům. věk 45 let) s různým stupněm 
selhání střeva na KPV. Příčina SBS byla u jednoho pacienta resekce střeva pro roz-
sáhlý desmoidní nádor, u dvou pacientů po abdominálním traumatu a u ostatních 
následek opakovaných operačních revizí. U 2 pacientek byla přítomna enterovesi-
kální píštěl, u 1 v kombinaci s enterovaginální píštělí a u 1 pacientky byla přítomna 
rektovaginální píštěl. U více než poloviny pacientů byla přítomna enterokutánní 
píštěl. S výjimkou pacienta s desmoidem prodělávali všichni opakované sepse. 



XXVI .  M      SKV IMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE

54

Při hodnocení jsme se zaměřili na délku funkčního tenkého střeva před operací 
a po ní, ponechání Bauhinské chlopně nebo tračníku, způsob nutrice. 

Výsledky
Žádný pacient ve sledovaném souboru nezemřel, operační revize v časném poo-

peračním období byla provedena u 3 pacientů (33 %), 2x pro enterální leak a 1x 
pro ileosní stav. U 5 pacientů (55 %) byla funkční část tenkého střeva prodloužena, 
u 3 (33 %) zůstala zachována a pouze u 1 pacientky v důsledku pooperačních kom-
plikací došlo ke zkrácení. Bauhinskou chlopeň se podařilo zachovat u 3 pacientů 
(33 %). U dvou pacientů (22 %) po obnovení kontinuity GIT mohla být zrušena TPN. 

Jedna pacientka byla zařazena na čekací listinu k izolované transplantaci střeva 
pro rychle progredující biopticky verifi kovanou jaterní lézi a čeká na transplantaci.

Závěr
SBS jako důsledek abdominální katastrofy je relativně vzácnou, ale nicméně 

závažnou komplikací. Největší naději na dlouhodobé přežívání mají pacienti řešení 
v rámci komplexního multioborového týmu. Dlouhodobá TPN díky permanentní-
mu žilnímu vstupu je zatížena závažnými riziky, nejčastěji opakované sepse a žilní 
trombózy. Proto chirurgická sanace všech potencionálních zánětlivých fokusů (en-
terální píštěle, exkludované části střeva, kryté perforace atd.) je nezbytná a při 
obnovení kontinuity GIT může být TPN často snížena či zrušena. Transplantace 
tenkého střeva je život zachraňující výkon u pacientů s nezvratným selháním stře-
va a závažnými komplikacemi TPN.

Literatura:
1.  Oliverius M, Dastych M. Selhání tenkého střeva – od parenterální výživy k transplantaci 

střeva. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009;63(3):105-112
2.  SJD. O’Keefe, M Emerling, D Koritsky, et al. Nutrition and Quality of Life Following Small Intestinal

Transplantation. Am J Gastroenterol 2007;102:1093–1100
3.  Kareem Abu-Elmagd. Intestinal Transplantation for Short Bowel Syndrome and

Gastrointestinal Failure: Current Consensus, Rewarding Outcomes, and Practical 
Guidelines Gastroenterology 2006;130:S132–s137

4.  Kareem Abu-Elmagd, G Bond. Gut failure and abdominal visceral transplantation 
Proceedings of the Nutrition Society 2003; 62:, 727-737 

5.  Kareem Abu-Elmagd, G Costa, G J. Bond et al. Five Hundred Intestinal and Multivisceral 
Transplantations at a Single CenterMajor Advances With New Challenges Annals of 
Surgery 250, 2009: v tisku
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29 ➧  Komplexní přístup k léčbě rozsáhlých 
abdominálních ran
 Sobotka Luboš 

Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Rozsáhlé abdominální rány jsou velmi často komplikovány infekcí, střevními 
píštělemi a poruchou prokrvení. Porucha prokrvení může být jak původu lokálního 
(bezprostřední postižení cévního zásobení střeva), tak systémového při absolutní 
nebo relativní hypovolemii komplikované podáváním katecholaminů. Při léčbě tak-
to rozsáhlých abdominálních dehiscencí je nutno zachovat následující algoritmus:

1.  Vždy je nutno řešit systémovou zánětlivou odpověď, která snižuje proces hojení, 
tvorbu granulací a event. ohraničení zánětlivého ložiska. Pokud je u pacienta 
patrná systémová zánětlivá odpověď, je vždy nutné pátrat po její příčině. Kromě 
ložisek v břišní dutině (abscesy v dutině břišní nebo v parenchymatózních orgá-
nech) je vždy třeba pátrat po zdroji mimo dutinu břišní. Jde zejména o:
- infekční endokarditidu
- katétrovou sepsi
- zánětlivé fokusy v oblasti obratlů a meziobratlových plotének
- bronchopneumonální infekci
- abscesová ložiska kdekoliv mimo dutinu břišní (pozor na abscesy CNS)

2.  Nezbytnou nutností je dokonalá drenáž sekretu gastrointestinálního traktu. 
V tomto případě je vždy výhodná drenáž aktivní za použití modifi kovaného pro-
plachovacího katétru. 

3.  Stimulace tvorby granulační tkáně je další nezbytnou podmínkou pro zhojení 
střevních sutur, píštělí a ohraničení zánětu. Rovněž je nutná při léčbě abscesů 
v parenchymatózních orgánech, neboť významně zkrátí léčbu těchto infekč-
ních fokusů. Na naší klinice se v tomto smyslu významně osvědčil komplex 
Hyaluronanu s jódem (Hyiodine). Pomocí tohoto preparátu se daří zvládnout 
i těžké defekty v oblasti stěny břišní. 

4.  Důsledná nutriční podpora je rovněž nezbytná pro stimulaci hojení rozsáhlých 
abdominálních ran. Vždy je důležité dosáhnout nutričního cíle; cesta podávání 
nutriční podpory se řídí běžnými pravidly.

5.  Stimulace tělesné aktivity je další podmínkou nutnou ke zvládnutí rozsáhlé 
abdominální rány. Recentní studie nasvědčují tomu, že tělesná aktivita může 
proces hojení výrazně zkrátit. 

6.  Potlačení psychického stresu a bolesti je rovněž důležité pro úspěšné hojení. 
O tom svědčí řada experimentálních i klinických prací. 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že přístup k nemocnému s rozsáhlou abdominální 
ránou musí být komplexní a že neexistuje jeden recept na to, jak rychle rozsáhlou 
abdominální ránu zvládnout. Místo hledání „zlaté střely“ je tedy nezbytné projít 
a léčit všechny výše uvedené faktory, které mohou zlepšit úspěch našeho terape-
utického snažení.
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30 ➧  Tipy a triky v ošetřování abdominálních ran
 Bláha V., Adámková V., Dusbabová J., Pitoňáková I., Nejmanová I., 
Víšek J., Sobotka, L.

Současná medicína umožňuje nejen přežití, ale i vyléčení pacientům s rozsáh-
lými abdominálními ranami. Jedná se o pacienty se závažnými stavy, které posti-
hují trávicí trubici, slinivku břišní a částečně i biliární systém. Přístup k pacientům 
s rozsáhlými abdominálními ranami musí být komplexní a musí zajistit lokalizaci 
a léčbu infekce, náhradu ztrát tekutiny z gastrointestinálního traktu, nutriční pod-
poru a lokální léčbu. Vzhledem ke komplexnímu charakteru je nutná mezioborová 
spolupráce. Komplexní léčba zahrnuje: vedení léčby expertem-lékařem, realiza-
ci léčby speciálně edukovanou a vyškolenou zdravotní sestrou, odborné lokální 
ošetřování rány (frekventní odborné převazování hlubokých a rozsáhlých ran, 
macerovaných agresivním střevním sekretem v terénu malnutričních, imunokom-
promitovaných pacientů po dlouhodobých a náročných hospitalizacích – zejména 
opakované chirurgické intervence, infekce ran, onkologické onemocnění), monito-
rování infekce, speciální výživu, léčbu bolesti, medikaci (antisekreční léky, prokine-
tika), naplánování chirurgického výkonu včetně úvahy o pořadí jednotlivých opera-
cí a požadovaném výsledku, doprovodnou léčbu (intenzivní pohybová rehabilitace 
během, před i v pooperačním období), edukaci pacienta (zejména s cílem převe-
dení na časnou ambulantní léčbu, event. speciální edukace s orientací na proble-
matiku domácí nutriční podpory). S ohledem na dlouhodobost a nákladnost péče 
je vhodné soustředit pacienty s abdominálními katastrofami do speciálních center, 
která mají s léčbou uvedených stavů dostatečné zkušenosti a jsou pro jejich léčbu 
personálně i materiálně vybavena. Přínosy zavedení komplexní léčby abdominál-
ních ran jsou následující: zkrácení doby hospitalizace a s tím spojených běžných 
nákladů na hospitalizaci, snížení nákladů na komplexní specializovanou léčbu, 
zlepšení kvality péče o nemocné. 

Práce byla podpořena výzkumnými záměrem MSMT 0021620820 a projektem 
IGA MZ ČR NS/9743-4.
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31 ➧  Gangréna břišní stěny u nemocné 
po hysterektomii
 Trubač M., Čech P., Visokai V.

Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Praha

Autoři formou kazuistického sdělení prezentují případ 49leté nemocné, hos-
pitalizované na gynekologii a poté ARO oddělení naší nemocnice od 11. 6. 2009 
do 6. 1. 2010. Nemocná bez vedlejších onemocnění v anamnéze byla indiková-
na k elektivní hysterektomii pro myom. Operační výkon proběhl bez komplikací. 
Druhý pooperační den došlo k rozvoji septického šoku na základě rané infekce. 
Mikrobiologickým vyšetřením byl verifi kován jako agens pyogenní streptokok. Stav 
vyžadoval opakované nekrektomie až resekce stěny břišní v celé tloušťce a inten-
zivní komplexní léčbu s ÚPV na ARO. Výsledkem byl rozsáhlý defekt v rozsahu 
celého hypogastria a mesogastria s obnažením střevních kliček. Byly nutné pře-
vazy v krátkých časových intervalech s dočasným uzávěrem břišní dutiny steril-
ní mikroténovou fólií – modifi kovaný „Bogota bag“ a překrytí celé rány rouškami 
napuštěnými roztokem Betadine. Nadměrná sekrece z rány působila maceraci 
okolí defektů a zvyšovala riziko rozvoje dekubitů. Pro nutnost dočasně nahradit 
břišní stěnu v celé její tloušťce jsme použili abdominální sety V.A.C. systému urče-
né k ošetření tzv. „otevřeného břicha“. Hojení bylo komplikováno masivní enterální 
sekrecí ze spontánních perforací tenkých kliček i urinosní produkcí z perforace 
nekróz močového měchýře. To vedlo ke změně ošetřování defektu na otevřené 
vlhké krytí. Bohatou obrazovou dokumentací autoři dokladují převazy a strategii 
léčebného postupu u „open abdomen“ včetně použití abdominálního setu V.A.C. 
systému podtlakové terapie, a to v hraniční indikaci enterální píštěle.
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32 ➧  Subtotální střevní resekce a domácí parenterální 
výživa jako konečné řešení při selhání 
konzervativní léčby u Crohnovy nemoci – 
kazuistika
 Křemen J.1, Křížová J.1, Jiskra J.1, Lukáš M.3, Šváb J.2, Krška Z.2, 
Kotrlíková E.1

1 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Klinické centrum Iscare IVF, Praha

Crohnova nemoc je onemocnění postihující nejen terminální ileum, ale může 
extenzivně postihnout prakticky celý zažívací trakt. Ačkoliv jsou v současné době 
dostupné velmi sofi stikované a účinné metody konzervativní léčby Crohnovy 
nemoci včetně biologické terapie, stále se u některých pacientů nevyhneme chi-
rurgické léčbě. V některých případech je nezbytné přistoupit i k velmi rozsáhlým 
resekčním výkonům.

V kazuistice bude demonstrován případ mladé pacientky, u níž i přes použi-
tí prakticky všech dostupných metod konzervativní léčby, včetně střevního kli-
du a domácí parenterální výživy s ponecháním postiženého střeva in situ, došlo 
k prakticky totální destrukci celého střeva a bylo nutné přistoupit k jeho subtotální 
resekci, založení jejunostomie a zavedení domácí parenterální výživy jako trvalého 
řešení. 

Tento radikální způsob léčby však zbavil pacientku obtíží spojených s Crohnovou 
nemocí a výrazně zlepšil kvalitu jejího života.
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33 ➧  Beta-blokátory – známá farmaka, nová užití
K.  Cvachovec

KAR UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, Praha

Beta-blokátory jsou v perioperační medicíně široce využívány již po několik 
desítiletí. Ceníme si jejich ochranného vlivu na adrenergní stres perioperačního 
období, kdy u vybraných populací nemocných snižují jeho důsledky a tím i morbi-
ditu a mortalitu operovaných (1). Generace anesteziologů respektují doporučení 
zavedenou léčbu beta–blokátory při přípravě k operaci nevysazovat. Celá řada 
studií – připusťme, že nestejné metodologické kvality, charakteru nemocných, roz-
sahu souboru – posléze v metaanalýzách potvrzují přínos beta-blokátorů u opero-
vaných. Výskyt ischemie myokardu peroperačně i pooperačně, stejně jako četnost 
nově vzniklého myokardu je nižší. Příznivě je i ovlivněna mortalita v důsledku váž-
ných kardiovaskulárních komplikací (2). Pro perioperační péči o nemocné, kte-
ří se podrobují nekardiochirurgickým operacím, existují průběžně doplňovaná, 
obecně respektovaná doporučení. Ta se týkají i indikace podávání beta-blokáto-
rů u nemocných s různou mírou kardiovaskulárního rizika (3). V poslední době 
nelze nevidět jisté rozpaky nad stále se rozšiřujícími indikacemi perioperačního 
podávání beta-blokátorů. Extrémní názory dokonce doporučovaly považovat frek-
venci podávání beta-blokátorů v perioperačním období u pacientů ohrožených 
kardiovaskulárními komplikacemi za jeden z indikátorů kvality anesteziologické 
péče. Takový paušální přístup není zcela určitě na místě – ostatně metodologic-
ky robustní, prospektivní, randomizované a zaslepené studie prokazující faktický 
přínos beta-blokátorů v perioperačním období nejsou četné a zahrnují celkem jen 
několik stovek pacientů. I v domácí anesteziologické literatuře se proto objevily 
souborné články nabádající k jisté střízlivosti při indikaci podávání beta-blokátorů 
u operovaných (4, 5). Nepřehlédnutelná studie POISE, která randomizovala více 
než 8 000 operovaných – což je vícenásobkem součtu všech pacientů zahrnutých 
až dosud v obdobných studiích –, rozhodně zpochybnila rutinní profylaxi kardio-
vaskulárních komplikací operovaných podáváním beta-blokátorů (metoprololu). 
Bylo prokázáno, že byť celkový počet sledovaných komplikací poklesl (5,8 vs. 6,9 
%), celková mortalita ve skupině s metoprololem narostla (3,1 vs. 2,3 %). Četnost 
vzniku ischemického iktu se zdvojnásobila, vyšší byla i četnost závažné hypotenze 
a bradykardie (6). Zcela aktuální doporučení již tuto skutečnost refl ektují. Dříve 
nasazené beta-blokátory se nadále nevysazují. Rutinní nové nasazování beta-blo-
kátorů bez titrace dávky a jejího účinku není doporučeno a je před ním varová-
no. Při individuálním rozhodování je třeba vzít v úvahu pacientovo riziko, druh 
plánované operace a zvážení možných interakcí i vedlejších nežádoucích účinků 
zvoleného beta-blokátoru (7).

Beta-blokátory však mají i „mimomedicínské“ užití. U sportovních střelců, 
moderních pětibojařů i lukostřelců jsou považovány za doping (8). Již více než 
čtyři desetiletí je známo jejich možné užití k potlačení vegetativních projevů adre-
nergního stresu při výcviku bojových pilotů na letovém simulátoru (9). Řečníci je 
příležitostně užívají k potlačení projevů stresu při veřejných vystoupeních (10). 
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Dokonce se osvědčily i při potlačení stresu a k následnému zvýšení psychomoto-
rické výkonnosti u závodních řidičů při rallye (11).

Zajímavější perspektivu však nabízí jejich možné užití u pacientů v těžké sep-
si. Ta je charakterizována jako SIRS vyvolaný infekcí spojený s projevy orgáno-
vé dysfunkce, hypoperfuze či hypotenze. Je spojena s hyperaktivitou sympati-
ku s více než desetinásobně zvýšenou hladinou cirkulujících katecholaminů. Je 
to i hyperkatabolický stav se vzrůstem bazálního metabolismu i spotřeby O2, 
na inzulin rezistentní hyperglykemií a výraznou postupující ztrátou svalové hmo-
ty. Charakteristická imunitní odpověď má dvoufázový průběh: hyperimunní reak-
ce bývá posléze vystřídána imunoparalýzou (12). Humorální změny v sepsi jsou 
zcela charakteristické. Glykolýza a proteolýza ve svalech je spojena s lipolýzou 
v tukové tkáni a s glykolýzou a glukoneogenezou v játrech (13). Význam situace 
podtrhuje skutečnost, že těžká sepse je spolu se svými důsledky (MOF, MODS) 
dominující příčinou úmrtí nemocných v intenzivní péči. Četnost výskytu těžké 
sepse dále narůstá. Zájem o možné léčebné užití beta-blokátorů je proto jen 
přirozený. Dle dosavadních zjištění jsou schopny příznivě ovlivnit metabolismus 
glukózy v sepsi, ovlivnit periferní lipolýzu a oxidaci mastných kyselin a pravděpo-
dobně i snížit míru imunosuprese (14). Je pozoruhodné, že užitím beta-blokátorů 
v sepsi se zabýval americký chirurg James Berk již před čtyřmi desetiletími. 
Vycházel z představy, že septický šok je především problémem mikrocirkulace, 
kde jsou v důsledku beta-účinku endogenních katecholaminů otevřeny arterio-
venózní zkraty odvádějící metabolicky aktivní průtok od cílových tkání. V expe-
rimentu i klinice prokázal příznivý účinek propranololu, který – dle jeho názoru 
– zkorigoval tuto poruchu periferní perfuze. Jeho způsob léčby sepse byl však 
značně vzdálen dnešním postupům. Přestože byl schopen demonstrovat pří-
nos propranololu v sepsi experimentálně i klinicky, jeho práce postupně upadly 
v zapomnění (15–17). 

Lékaři věnující se léčení popálených si však již dříve povšimli zcela specifi c-
kého charakteru popáleninové nemoci a jejích důsledků. Ta je spojena s výraz-
nou hyperadrenergní reakcí, hypermetabolismem, mohutnou stresovou odpovědí 
organismu a posléze protrahovaným tělesným chátráním spojeným se ztrátou 
svalové hmoty. Hormonální i humorální odezva na popálení je velmi pestrá (18). 
U popálených dětí bylo možné dokázat, že dlouhodobé podávání propranololu 
v dávce snižující tachykardii o cca 20 % neovlivnilo v zásadě systémový krevní tlak. 
Během 2 týdnů však bylo možné ve srovnání s kontrolní skupinou zaznamenat 
ústup hypermetabolismu i lepší zachování „libové“ tělesné hmoty (19). U popá-
lených bylo možné zjistit, že podávání propranololu popáleným dětem způsobilo 
významné potlačení exprese genů majících vztah k akcelerovanému metabolismu 
lipidů. Potlačení periferní lipolýzy a oxidace mastných kyselin zmírnilo také hepa-
tomegalii a jaterní steatózu, které jinak u těžce popálených (> 40 % BSA) v důsled-
ku popáleninového traumatu vznikají (20).

Náležitou pozornost je třeba věnovat i vegetativní dysfunkci za sepse – hypera-
drenergní stav je doprovázen i potlačením parasympatiku, útlumem cholinerg-
ní antiinfl amatorní dráhy. Iontové kanály ovládající elektrickou srdeční aktivitu 
jsou pod vlivem bakteriálních toxinů, cytokinů, volných kyslíkových radikálů i NO. 
V důsledku toho dochází nejen k poklesu stažlivosti myokardu, příznačná je 
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i tachykardie a oploštění cirkadiánní i refl exní variability tepové frekvence (21). 
Nepřiměřená tachykardie je provázena zvýšenou spotřebou kyslíku v myokardu 
a její výše neúměrná vzestupu tělesné teploty je nepříznivým prognostickým zna-
mením spojeným s vyšší úmrtností (22). V situaci, kdy v průběhu těžké sepse 
zjišťujeme kardiální dysfunkci, může být indikace podávání beta-blokátorů pro-
blematická a obava z možného poklesu systémové dodávky kyslíku se nabízí. 
U septických uměle ventilovaných pacientů v sepsi podání esmololu snížilo míru 
tachykardie i minutový objem srdeční, snížená dodávka kyslíku však byla vykom-
penzována jeho vyšší extrakcí z hemoglobinu krve. Periferní ani plicní cévní rezis-
tence ovlivněny nebyly, stejně jako perfuze jater či končetin. Zvýšila se oxidace 
tuků a poklesla oxidace glukózy. Anabolický účinek beta1-blokády na svalové bíl-
koviny však prokázán nebyl (23). V experimentu na krysách v sepsi bylo zjištěno, 
že esmolol snížil hladiny TNF-α a dokonce optimalizoval srdeční činnost. Podání 
snížilo srdeční práci i její účinnost (24). Elektrofyziologická data přesvědčivě popi-
sují míru monotónnosti či oploštění variability srdeční činnost u pacientů s MODS 
v důsledku těžké sepse. Vyšší potlačení variability je spojeno s horší perspektivou 
přežití (25). Beta-blokátory jsou schopné variabilitu srdečního rytmu normalizo-
vat a současně s tím příznivě ovlivnit přežívání pacientů v sepsi či s MODS (26). 
Klinické zkušenosti s širším užitím beta-blokády u septických nemocných nejsou 
velké. Publikované údaje získané ze skupiny 40 nemocných v sepsi s výraznou 
kardiální dysfunkcí potvrzují, že poté, co byli pacienti kardiovaskulárně stabili-
zováni a byl jim v rámci komplexní léčby podáván i metoprolol, došlo během 4 
dnů k poklesu tepové frekvence, centrálního žilního tlaku a zvýšila se indexovaná 
hodnota systolického objemu. Dávky vazoaktivní podpory – noradrenalinu, vaso-
presinu i milrinonu – se snížily. Byl zaznamenán vzestup pH, pokles laktacidemie 
i CRP. Tyto průměrné hodnoty však zakrývají skutečnost, že úmrtnost pacientů, 
z nichž byly více jak 2/3 dialyzovány, přesáhla 30 % a dávkování noradrenalinu 
i milrinonu muselo být téměř u 23 %, resp. 15 % zvýšeno, u 5 nemocných bylo 
nutné nově nasadit vasopresin a u 5 bylo podávání metoprololu pro těžkou bra-
dykardii ukončeno (27). 

Publikované údaje u těžce poraněných svědčí o tom, že beta-blokáda u nich 
nevedla k bradykardii či hypotenzi. Statisticky významně v průběhu 4 dnů však 
poklesla hladina IL-6, nikoliv ale IL-1β (28). Beta-blokáda započatá v průběhu hos-
pitalizace či pokračování v ní z doby před úrazem snížila úmrtnost ve sledované 
skupině poraněných s úrazem lbi a mozku na ½ (10,8 vs. 5,1 %). Oběhové selhá-
ní („neurogenní plicní otok“) a dokonce myokardiální nekrózy nebývají u takových 
pacientů vzácnou komplikací či sekčním nálezem. Ač pacienti s beta-blokádou trpě-
li více infekčními komplikacemi či respiračním selháním, byla jejich doba hospita-
lizace bez potřeby umělé plicní ventilace také celkově kratší (29). Retrospektivní 
studie u více než 4 000 těžce poraněných (celková úmrtnost 5,6 %), z nichž bylo 
7 % beta-blokovaných, potvrdila významně vyšší přežívání právě u této skupiny. 
Statistická významnost byla ještě výraznější u poraněných s úrazem mozku a lbi 
a u pacientů, u nichž při přijetí nebyla hypotenze (30).

I když těžiště podávání beta-blokátorů zůstává v oblasti kardiologie, významné 
je jejich racionální užití v perioperačním období. Objevují se i další možnosti léčeb-
ného užití, které zasluhují pozornost.
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34 ➧  Rizika a přínos statinů v intenzivní péči
 Zadák Z.

Centrum pro výzkum a vývoj, FN a LF UK, Hradec Králové

Metabolizmus cholesterolu a jeho role patří mezi nejpodivuhodnější oblas-
ti ve struktuře a funkci živočišných tkání. Cholesterol je přítomen bez výjimky 
ve všech tkáních a je nepostradatelný pro funkční rozhraní buněk, včetně buněčné 
membrány a rozhraní subcelulárních organel. Jeho zvláštností je fyzikálně-che-
mická schopnost vytvářet tekuté krystaly, jejichž vlastnosti se mění i při velmi 
jemných změnách prostředí, ve kterém je cholesterol umístěn. Další jeho zvlášt-
ností je, že živočišný organizmus nedovede steroidní jádro štěpit, a proto i při 
nepatrných odchylkách v jeho rovnováze dochází k jeho akumulaci v predilekč-
ních místech, jako jsou fyzikálně namáhané lokality typu cévní stěny, oční víčka, 
šlachy a extensorové plochy končetin. Tato jeho vlastnost je jedním ze základ-
ních podkladů rozvoje aterosklerózy, zejména v kombinaci odstraňování lipopro-
teinů bohatých na cholesterol formou „zametačové cesty“ za účasti makrofágů. 
Souvislost mezi výskytem kardiovaskulárních chorob a hypercholesterolémií vede 
k vývoji blokátorů syntézy cholesterolu, z nichž nejznámější je celá skupina statinů 
produkovaných specifi ckými typy plísní. Vedle blokování jaterní hydroxyl-methyl-
glutaryl-Ko-A-reduktázy, na čemž je založen hypocholesterolemický efekt, jsou 
v současné době objevovány nové farmakologické účinky důležité pro léčbu cho-
rob, které souvisí s tvorbou cholesterolu a jeho prekurzorů, ale které mají některé 
vzdálené metabolické účinky. 

Pleomorfní účinky statinů se soustřeďují do několika zásadních oblastí, 
z nichž můžeme zejména zdůraznit: 

1) protizánětlivý a imunomodulační účinek (využití v transplantologii a v oblasti 
imunosuprese)

2) proliferativní účinek, který mechanizmem inhibice prenylace signálních pro-
teinů (Ras) snižuje riziko některých nádorů. 

Velmi nadějné pro budoucnost je použití statinů v oblasti metabolických kost-
ních onemocnění, jejich vlivem na stimulaci produkce kostní hmoty, diferenciaci 
osteoblastů a inhibici osteoklastů. Dobře prokázaný účinek na příznivé ovlivnění 
endoteliální dysfunkce a fl uidokoagulační rovnováhy dává naději na využití statinů 
v kardiochirurgii snížením pooperační mortality. Málo probádaný, ale perspektiv-
ní je účinek statinů na záněty v oblasti centrálního nervového systému, zejména 
snížení zánětlivé reakce, zlepšení hematoencefalitické bariéry a snížení intrakra-
niálního tlaku. 

Všechny uvedené obecné mechanizmy předurčují využití statinů v intenzivní 
péči v poměrně širokém rozsahu, jak to demonstruje tabulka č. 1. Z klinického 
hlediska jsou v současné době nejlépe dokumentovány v intenzivní péči příznivé 
účinky u sepse a v perioperativním stavu. 

Současná doporučení pro podávání statinů v intenzivní péči můžeme shrnout 
do následujících bodů:
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1) Nezahajovat v intenzivní péči aktivně léčbu statiny, s výjimkou kardiochirur-
gických a angiochirurgických operací, kde je prokázáno snížení celkové pooperační 
mortality.

2) Nevysazovat statiny u sepse a rejekčního syndromu, pokud není deplece cel-
kového cholesterolu pod 2 mmol/l. U ostatních kritických stavů, zejména jsou-li 
přítomny některé z kontraindikací statiny, neodkladně vysadit. Přehled kontraindi-
kací je uveden v tabulce č. 2.

Tab. 1. 
Možnosti použití statinů v intenzivní péči

Stav, indikace Mechanizmus Důkazy

1. Stavy s nadměrnou zánětlivou 
reakcí (SIRS, MODS, šoková 
plíce)

tlumení tvorby proinfl amatorních 
mediátorů IL- , IL- , NF Kapa - B

klinické studie 
(kontrolované, menšího 
rozsahu)

2. Závažné infekce, sepse ↑eNOS, ↑průtoku CNS, ↓systémové 
zánětl. reakce, ↓endoth. dysfunkce

nejlépe dokumentováno, 
kontrolov. studie, 
multicentr.

3. Rejekční syndrom po 
transplantaci

klinické studie 
malý rozsah, dobře 
dokumentované

4. Bakteriální meningitis ↓TNF-2, IL-1β, ↓IL-6, ↑eNOS, 
↓migrací přes HE barieru, 
↓hypotermii

experimentální model 
„in vivo“

5. Dekompresní nemoc ↑eNOS, ↓ lipidů, zlepšení 
rheologických parametrů, zlepšení 
endotheliální dysfunkce

experiment. modely

6. Hemoragický šok ↓TNF-α, ↑multiorgánové poškození 
(reperfuzní sy, endothel. 
dysfunkce) 

experiment. model 
(potkan)

7. Kardiochirurgický výkon 
(koronární, valvulární)

pleiotropní účinek (↓ROS, ↓zánět, 
↓angiogeneze - endoglin)

klinické studie (↓morbidity 
a 30 % ↓ celkové 
mortality)

8. Statiny a renální selhání endotheliální dysfunkce klinické studie cca 700 
pacientů – protektivní 
účinek (není uzavřená)

Tab. 2
Rizika použití statinů v intenzivní péči

1. Myositis a myalgie (CK > 10 μmol/l)
2. Rhabdomyolýza (CK > 5–10x ↑ a klinická symptomatologie )
3. „Rippling muscle“
4. Interakce s léky (CYP 3a 4) + grapefruit
5. Poškození ledvin s výraznou proteinurií
6. Hepatopatie („pro-drugs“)
7. Léky vyvolávající v kombinaci se statiny riziko rabdomyolýzy: makrolidy, cyklosporiny, 

antimykotika, antagonisté Ca++ kanálu, amiodaron
8. Mitochondriální dysfunkce (hypoxie)
9. Deplece ubichinonů (CoQ10), deplece cholesterolu < 1 mmol/l, skvalenu, 

hypokorticismus)
10. Vyšší věk a „Frailty sy“
11. Asijské etnikum
12. Hypothyreóza (i asymptomatická)
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37 ➧  Vitaminy a léky – nežádoucí interakce
 1Wilhelm Zdeněk, 2Hegyi Peter
1Fyziologický ústav LF MU, Brno
2VN Brno

O významu vitaminů na zdraví organismu dnes není pochyb, důkazů z nejrůz-
nějších oborů je více než dost. Dnes, kdy nemocní na jedné straně mají přístup jak 
k přirozeným zdrojům vitaminů, tak i k multivitaminovým preparátům, se na mož-
né – převážně defi city vitaminů – myslí paradoxně málo. 

Vedle primárního onemocnění, které může být provázeno defi citem vitaminů, 
se navíc zejména v důsledku farmakologických preskribcí musí počítat stále čas-
těji s lékovými interakcemi, které mohou být zdrojem jak zvýšených koncentrací 
vitaminů v krvi, tak i defi citů vitaminů i při jejich fyziologickém přívodu. Ty mohou 
být způsobeny změnami v resorpci, v endogenní produkci, změnami v kompeticí 
aktivních koenzymů a podobně. 

V následujícím přehledu uvádíme nejčastější onemocnění a lékové interakce 
v souvislosti s možnými změnami metabolismu vitaminů, se kterými se může lékař 
– a to nejenom v rámci akutních stavů – setkat ve své klinické praxi.

Vitamin A 
Hodnoty vitaminu A bývají zvýšené u diabetes mellitus, hyperlipiémií i hyper-

cholesterolemií.
Léky zvyšující sérové koncentrace: estrogeny, fenytoin, glukokortikoidy, pero-

rální kontraceptiva.
Koncentrace vitaminu bývá snížená u fi bróz pankreatu, proteinové malnutrice, 

horečkovitých stavů.
Léky snižující koncentrace vitaminu jsou – alopurinol, dietylstilbestrol, cholesty-

ramin, kolestipol, neomycin, ale i alkohol.
Vitamin B1
Hodnoty jsou obecně zvýšené u leukemií.
Snížené koncentrace nacházíme u: anémie, diabetes mellitus, starších lidí, kar-

diologicky nemocných, u chronických onemocnění jater, v těhotenství.
Léky významně snižující koncentrace vitaminu – barbituráty.
Vitamin B3
Snížené hodnoty nacházíme u jaterní cirhózy, chronických průjmů.
Léky významně snižující sérovou koncentraci: izoniazid.
Vitamin B6
Snížené hodnoty nacházíme u asthma bronchiale, křečí, malabsorpcí, malnutri-

cie, dialýzovaných nemocných, v těhotenství a u nikotinismu.
Léky snižující koncentrace: amiodaron, tricyklická antidepresiva, antikonvulziva, 

fenobarbital, karbamazepin, penicilin, perorální kontraceptiva.
Vitamin B12
Zvýšené hodnoty nacházíme u leukemií, proteinové malnutrice, metastazují-

cích nádorů do jater.
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Snížené hodnoty jsou časté u alkoholismu, perniciózní anémii, atrofi cké gastri-
tidy, malabsorpce, u nádorů žaludku a střeva,

Léky snižující koncentrace vitaminu jsou: aminoglykosidy, antibiotika, fenobar-
bital, kolchicin, kyselina acetylosalicylová a askorbová, metformín, methotrexát, 
neomycin, nitroprusid, perorální kontraceptiva, ranitidin, trankvilizéry.

Vitamin C
Snížené hodnoty: abuzus alkoholu, nikotinismus, infekční a revmatoidní one-

mocnění, intoxikace těžkými kovy, zvýšený příjem železa, závažný stres, těhoten-
ství.

Léky snižující koncentrace jsou: barbituráty, estrogeny, kyselina salicylová, 
perorální kontraceptiva.

Vitamin D
Zvýšené hodnoty nacházíme u hyperparathyreózy, při sarkoidóze, u tuberkuló-

zy a urolitiázy v těhotenství i v době laktace.
Léky zvyšující koncentrace jsou: estrogeny, prednizon.
Snížené hodnoty nacházíme u: celiakie, jaterní cirhózy, diabetes mellitus I., 

malabsorpce, osteomalacie, nefrotického syndromu.
Léky snižující koncentrace: fenobarbital, fenytoin, glukokortikoidy, cholestyra-

min, izoniazid, karbamazepin, kolestipol, primidón, rifampicin.
Vitamin E
Zvýšené hodnoty doprovázejí hyperlipidemie, obstrukční jaterní onemocnění, 

těhotenství, selhávání ledvin.
Snížené hodnoty nacházíme u hemolytická anémie, cystické fi brózy, malabsorp-

cí, nádorů slinivky břišní. 
Léky snižující koncentrace vitaminu: antikonvulziva, fenobarbital, cholestyra-

min, karbamazepin, klofi brát.
Vitamin K
Snížené koncentrace nacházíme u chronických průjmů, onemocnění jater 

a gastrointestinálního traktu, obstrukčního ikteru, u malabsorpce tuků.
Léky snižující vitamin K: antagonisté vitaminu K, antibiotika, antikoagulancia, 

hydantoin, cholestyramin.
Navíc platí, že například vitamin B6 i B12 nesmí být podáván parenterálně s jiný-

mi léky, vitaminy B komplexu nesmí být podávány v jedné suspenzi s penicilinem 
G, že naopak podání vitaminu C může mít za následek jak falešně negativní, tak 
i pozitivní laboratorní nález při stanovování koncentrace glukózy v krvi (v závislosti 
na metodice stanovení koncentrace glukózy v krvi), že podání vitaminu D může 
vést k falešně zvýšeným koncentracím cholesterolu (při stanovování metodou 
Zlatkis-Zak). 

Uvedený přehled ukazuje, jak komplikované mohou být vzájemné interakce 
mezi vitaminem, lékem, základním onemocněním i vyhodnocování konkrétních 
laboratorních výsledků.

Je dobré vědět a zvažovat tyto možné interakce v konkrétních klinických situ-
acích.
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01 ➧  Časná výživa po resekčních výkonech 
na pankreatu
 Voleman M., Pelák Z. 

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 

Souhrn příspěvku na XXVI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

Posterová sekce 
 
Autoři prezentují soubor 26 pacientů po resekčních výkonech na slinivce břišní 

(duodenopankreatektomie s resekcí žaludku či se zachováním pyloru a levostran-
né resekce pankreatu). V souboru jsou obsaženi pacienti s maligní i benigní dia-
gnózou průměrného věku 59,7 let (29–80).  

V práci se zaměřují na hodnocení pooperačního průběhu v závislosti na aplikaci 
časné enterální výživy v porovnání s výživou parenterální. 

Sledovaná kritéria jsou jinak celková doba hospitalizace, výskyt pooperačních 
komplikací, doba podávání nutričních preparátů a vývoj nutričních parametrů. 

K enterální nutrici byly používány oligomerní preparáty podávané výlučně pero-
peračně zavedenou enterální sondou. K parenterální výživě byly podávány stan-
dardně vyráběné dvoj- či třísložkové vaky s aditivy. 

Průměrná doba hospitalizace činila 16,5 dne, výskyt chirurgických komplikací 
7,7 % (2 pacienti), mortalita ve sledované skupině byla 3,8 % (1 pacient). 

MUDr. M. Voleman
MUDr. Z. Pelák 
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02 ➧  Nutriční den v domovech pro seniory
MUDr. Zuzana  Grofová, Hana Malíková

Nutriční a dietologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Úvod a cíle
29. 1. 2009 proběhl mezinárodní výzkum „NutritionDay in Nursing Homes“ 

(Nutriční den v domovech pro seniory, ND). Jedná se o evropský projekt s koor-
dinačním centrem v Rakousku, jehož hlavním cílem je zjistit nutriční stav klientů 
a odhalit riziko malnutrice pomocí standardizovaných dotazníků. Výzkum vznikl 
za podpory ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) a AKE 
(Austrian Society for Clinical Nutrition).

Metodika
Nutričního dne v Evropě se celkem zúčastnilo 143 oddělení, 4 854 obyvatel. 

U nás byl zapojen Domov pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích (DPS). Soubor 
tvořilo 62 obyvatel. Jednalo se o vyplňování pěti standardizovaných dotazníků. 
LIST I – informace o oddělení. LIST II – informace o klientovi. LIST IIIa a IIIb se 
týkal přímo Nutričního dne. Za půl roku od sběru dat (28. 7. 2009) byla prove-
dena závěrečná kontrola. Zjišťovalo se, zda je klient stále v domově, zda zemřel, 
nebo byl přeložen. K tomu sloužil poslední dotazník s názvem „Přehled“. Dotazníky 
jsou k dispozici v češtině na stránkách www.nutritionday.org. Do projektu se může 
zapojit každý, kdo požádá o kód pro své centrum.

Výsledky
Porovnali jsme výsledky Nutričního dne v Domově U Kostelíčka v Pardubicích 

s výsledky získanými jinde v Evropě. Z každého dotazníku byly vybrány nejdů-
ležitější otázky k porovnání zaměřené zejména na hodnocení malnutrice (v DPS 
18 %, v Evropě 6 % malnutričních), frekvence hodnocení nutričního stavu (v Evropě 
44,8 % 1x měsíčně, DPS se s tím shoduje), poruchy polykání (tab.1), průměrná 
spotřeba léků za den ( DPS 7,5 ks/os a den, v Evropě 6 ks).

V průběhu vlastního ND se sledovalo např. množství snědeného jídla, potřeba 
pomoci při jídla (tab. 2 a 3), čas strávený jídlem bez pomoci a další parametry.

Tab. 1 Porucha polykání (dysfagie)

 DpS U Kostelíčka v % ND v Evropě v %

ano 10 16 600 12,4

ne 52 84 4 254 87,6
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Tab. 2 Množství přijaté stravy na oběd 29. 1. 2009

 DpS U Kostelíčka v % ND v Evropě v %

všechno 24 39 2 842 61,5

 1/2 27 44 1 275 27,6

 1/4 9 15 339 7,33

Tab. 3 Potřeboval klient pomoc s tímto jídlem?

 DpS U Kostelíčka v % ND v Evropě v %

ne, protože 
nepotřebuje 

pomoc
47 77 3 014 65,2

ano, bylo mu 
pomáháno

13 20 1 213 26,2

Závěr
Stravování seniorů má svá specifi ka. Nedostatečná výživa přináší mnohá rizika, 

která se odráží v jejich zdravotním stavu. Porovnání s Evropou ukazuje prostor pro 
zlepšení.
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03 ➧  Vliv redukce váhy na cholesterolový 
metabolismus u diabetiků 1. typu
J.  Lesná, F. Musil, A. Tichá, R. Hyšpler, A. Šmahelová, V. Bláha, L. 
Sobotka

 Klinika gerontologická a metabolická, FN v Hradci Králové 

Souhrn

Úvod
Obezita bývá spjata s poruchami cholesterolového metabolismu, zejména 

se zvýšenou endogenní syntézou cholesterolu a jeho sníženou absorpcí z diety. 
Předpokládáme, že redukce tukové tkáně vede k poklesu inzulinové rezistence 
a zvýšení efektivity absorpce cholesterolu s následným omezením jeho syntézy 
v játrech. 

Metodika
Byly stanoveny plazmatické hladiny necholesterolových sterolů a skvalenu 

u skupiny obézních diabetiků 1. typu (n = 14, BMI > 30kg/m², nulový C-peptid, 29–
62 let) před hladověním, po týdenním hladovění a po 3 týdnech redukčního progra-
mu (150g sacharidů/den). Zároveň byla jednorázově vyšetřena kontrolní skupina 
štíhlých diabetiků 1. typu (n = 9, nulový C-peptid, 21–57 let). Celkový cholesterol, 
HDL, LDL a triacylglyceroly byly stanoveny enzymatickou metodou analyzátorem 
Modular Analytics (Roche, Basel, Switzerland). Skvalen a necholesterolové steroly 
(lathosterol – marker syntézy cholesterolu, campesterol a b-sitosterol – markery 
absorpce cholesterolu) byly stanoveny metodou plynové chromatografi e s pla-
meno-ionizační detekcí (Fison Plc., Velká Británie). Získaná data byla statisticky 
zhodnocena pomocí sost ware SigmaStat (Systat, USA) – One way Anova repeated 
measurement. Data jsou prezentována jako průměr ± směrodatná odchylka.

Výsledky
V průběhu měsíčního režimu redukovali obézní diabetici v průměru 7 kg (tj. 

6,5 %) tělesné váhy. Byly nalezeny statisticky signifi kantní změny (p < 0,05) v hod-
notách stanovených před hladověním a po 3 týdnech redukčního programu pro 
celkový cholesterol (4,96 ± 0,92 mmol/l; 4,47 ± 1,05 mmol/l) a campesterol (12,69 
± 5,14 umol/l; 11,62 ± 4,55 umol/l). Změna poměru lathosterol/cholesterol byla 
signifi kantní po hladovění vs. 3 týdenní redukční dietě (1,49 ± 0,7 μmol/mmol; 
2,19 ± 1,05 μmol/mmol). U ostatních lipidových parametrů nebyly zaznamenány 
signifi kantní změny včetně srovnání s kontrolní skupinou. U skupiny obézních dia-
betiků byl lineární regresní analýzou nalezen pozitivní vztah mezi terapeutickou 
dávkou inzulinu a sérovou hladinou celkového cholesterolu (p = 0,007). 

Závěr 
Zjištěné výsledky nasvědčují tomu, že krátkodobá hladovka může snížit endo-

genní syntézu cholesterolu. Během následujícího dietního režimu se však syntéza 



XXVI .  M      SKV IMP

72
POSTEROVÁ SEKCE

vrátila k původním hodnotám. Pokles campesterolu, markeru absorpce, nelze hod-
notit, neboť mohl být ovlivněn změnou dietního režimu. 

Klíčová slova: cholesterol, diabetes mellitus 1. typu, obezita, necholesterolové 
steroly.

Práce byla podpořena Výzkumnými záměry MSMT 0021620820 a MZO 00179906 
a Grantem IGA MZ ČR MZ10-LFHK – Bláha Vladimír.
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04 ➧  Trpělivost uzdravení přináší – kazuistika 
 Monhart Z., Križanová J.

Nemocnice Znojmo, p.o.

Úvod 
Operovaný pacient se zhoubným novotvarem zažívacího traktu je významně 

ohrožen malnutricí. Důsledná nutričně metabolická péče v pooperačním období je 
důležitá pro dobrý výsledek operačního výkonu i celkový osud pacienta.

Popis případu
61letý pacient byl přijat k operaci pro maligní lymfom žaludku – provedena sub-

totální resekce žaludku s odstraněním omenta a lymfatických uzlin. Pooperačně 
došlo k infekci dutiny břišní s komplikovaným hojením rány a k rozvoji dechové 
nedostatečnosti při plicním infektu. Pacient byl prolongovaně uměle ventilován 
přes tracheostomii, dlouhodobá léčba antibiotiky a antimykotiky dle citlivosti, 
parenterální výživa a sondová enterální výživa. I přes umělou výživu došlo ke ztrá-
tě svalové hmoty a hybnosti, prognóza pacienta byla hodnocena jako nepříznivá. 
Vytrvali jsme v nutričním úsilí na lůžku intenzivní péče po dobu 5 měsíců – posled-
ní 2 měsíce výživa výhradně přes punkčně zavedenou jejunostomii spolu s reha-
bilitací –, výsledkem bylo zlepšování stavu pacienta. Následně byl realimentován 
i perorálně a po šestiměsíční hospitalizaci propuštěn chodící domů. Po propuštění 
pokračovala rekonvalescence a intenzivní rehabilitace po dobu několika měsíců 
s úplným návratem k předoperační kondici. Nyní je pacient po pětiletém sledování 
bez známek recidivy základního onemocnění.

Závěr
Kazuistika prezentuje případ pacienta, který podstoupil resekci žaludku pro 

maligní lymfom s omentektomií a lymfadenektomií s komplikovaným hojením 
rány a opakovanými plicními infekty. Pooperační průběh vyžadoval pobyt 5 měsíců 
na ARO/JIP s kombinovanou parenterální a enterální výživou. Vytrvalou nutriční 
péči považujeme za významný faktor, který umožnil uzdravení našeho pacienta. 
Po 5 letech je bez známek recidivy základního onemocnění a jeho zdravotní stav 
je velmi dobrý. 



XXVI .  M      SKV IMP

74
POSTEROVÁ SEKCE

05 ➧  Obezita a adipocytokiny u akutní pankreatitidy
1Vladimír  Teplan jr.,1 František Vyhnánek,1 Robert Gürlich, 
2Vladimír Teplan
1 Chirurgická klinika FN KV Praha 
2 Klinika nefrologie, TC IKEM, Praha

Akutní pankreatitida představuje relativně časté onemocnění, které u 10–30 % 
nemocných může vést k rozvoji těžké život ohrožující formy. Jedním z význam-
ných rizikových faktorů je viscerální obezita často spojená s diabetem. Tuková tkáň 
produkuje řadu adipocytokinů, jejichž vzájemná rovnováha rozhoduje významně 
o prognóze nemocných. Mezi protizánětlivé cytokiny patří především leptin, IL-
12, IL-18, TNF alfa, IL-6, IL-1, PAI-1 a interferon-gama, které jsou signifi kantně 
zvýšeny u obézních nemocných s těžkou pankreatitidou. Jejich nejvýznamnějším 
protihráčem s protizánětlivým účinkem je adiponektin, který je naopak u obézních 
nemocných snížen. Efekt adipocytokinů je též ovlivňován dalšími faktory, jako je 
inzulinová rezistence, aktivita sympatického nervového systému, hladina ADMA 
a ghrelinu.

V pilotní studii jsme vyšetřili u 6 nemocných s akutní pankreatitidou a BMI ≥ 30 
kg/m2 vybrané adipocytokiny v séru a v tukové tkáni. Zjistili jsme významně vyšší 
hodnoty prozánětlivých cytokinů. (leptin, IL-12, IL-18, TNF α, IL-6, IL-1), zatímco 
hodnoty adiponektinu byly významně snížené (p < 0,02).

Naše nálezy potvrzují známou klinickou zkušenost o nepříznivém vlivu viscerál-
ní obezity na průběh akutní pankreatitidy.

Vedle obecných opatření k snížení výskytu obezity v populaci nejsou dosud pro 
klinickou praxi dostupné postupy, jak exprimaci jednotlivých adipocytokinu ovlivnit.

Podpořeno VZ MZ ČR 00023001
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06 ➧  Abdominální katastrofa – komplexní terapeutická 
výzva
 Urbánek L., Urbánková P., Žák J.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Závažné lokální komplikace po velkých intraabdominálních výkonech mohou 
vyústit až do obrazu označovaného jako abdominální katastrofa. Tyto stavy jsou 
provázeny tvorbou střevních píštělí. Zevní píštěle, často vícečetné, jsou charakteri-
zované významným ovlivněním vnitřního prostředí při ztrátách vody a elektrolytů, 
možnými septickými komplikacemi a rozvojem malnu trice. Kvalitní nutriční péče 
je jedním ze základních postulátů léčby.

Komplexní terapeutický přístup využívaný na našem pracovišti jsme se pokusili 
demonstrovat na následující kazuistice.

Pacient s maligním tumorem tlustého střeva byl indikován k levostranné lapa-
roskopické hemikolektomii. Primární operační výkon proběhnul bez komplikací, 
nicméně 2. pooperační den se objevila sterkorální sekrece z drénu. Při akutní ope-
rační revizi zjištěna perforace v oblasti céka a známky sterkorální peritonitidy, byla 
provedena primární sutura defektu a založena protektivní ileostomie. Nemocný 
byl zajištěn širokospektrými antibiotiky, podávána byla enterální výživa. Po dalších 
48 hodinách došlo k rozvoji těžkého septického stavu, znovu se objevila sterkorální 
sekrece a známky peritoneálního dráždění. Nevyhnutná revize identifi kuje nekrózu 
v oblasti předchozí sutury céka a rozvoj těžké peritonitidy. Po důkladné toilettě 
dutiny břišní a znovu přešití defektu si lokální nález vynutil založení laparostomatu 
(open abdomen). Indikovány byly opakované revize dutiny břišní, střevo bylo vel-
mi křehké, kontaktně krvácivé, vznikaly vícečetné deserozace a na jednom místě 
byla nalezena i perforace tenkého střeva. Pokus o primární suturu tohoto defektu 
nebyl úspěšný a došlo k vytvoření zevní tenkostřevní píštěle s vysokým odpadem 
(1500 ml/den). Závažný celkový stav vyžadoval agresivní terapii septického šoku 
s podporou oběhu a déletrvající ventilace provedenou tracheostomií. S ohledem 
na lokální nalez byla výživa možná pouze parenterálně. Využita byla „septická“ 
formule s dávkou bílkovin 1,8 g/kg/den, imunitní funkce a reparační byly podpo-
řeny přidáním glutaminu. Postupně došlo ke stabilizaci celkového stavu a zlepšení 
nitrobřišního nálezu a po ústupu septického procesu se zdařilo i vyvedení nemoc-
ného z katabolické fáze. Pro přetrvávající vysoký odpad ze zevní píštěle zavedena 
srkací drenáž. Nadále byla nutná péče o vnitřní prostředí, dekomprese střevní-
ho traktu, důsledná lokální péče a postupná rehabilitace. Po 3 týdnech komplex-
ní konzervativní léčby se zlepšením nutričního stavu byl indikován k radikálnímu 
operačnímu výkon s uvolněním tenkého střeva a resekcí úseku střeva s fi stulací. 
Průběh po tomto výkonu byl již bez komplikací lokálních i celkových, pacient živen 
parenterálně a od 7. pooperačního dne postupně převáděn na enterální výživu. 

V souladu se zkušenostmi z jiných pracovišť se nám osvědčil výše uvede-
ný přístup s primární sanací zánětlivého ložiska a zvládnutím septického stavu. 
Preferujeme odložené radikální řešení s rekonstrukcí po zlepšení celkového sta-
vu i lokální nálezu na střevě. Možnosti zhojení při časné rekonstrukční operaci 
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navíc zhoršují katabolické procesy a imunoparalýza při sepsi, výrazně je postižena 
regenerační schopnost střeva se zhoršením hojení založených anastomóz a sutur. 
Stejný problém přináší i pokusy o časnou suturu píštělí. Vlivem opakovaných poku-
sů o suturu fi stulace také dochází k dalšímu mechanickému poškozování a stenó-
zy střeva. Proto po prvotním nezdaru o časnou suturu preferujeme konzervativní 
přístup se zajištěním odvodu sekretu. Adekvátní nutriční podporu jako nedílnou 
součást léčby volíme dle lokalizace píštěle. Při jejich umístění v proximální části 
tenkého střeva pacienta živíme výhradně parenterálně. Per os podáváme pouze 
čaj či vodu v malé dávce. V případě píštělí uložených v oblasti distální části tenkého 
střeva a možnosti kvalitního jímání sekretu z píštěle využíváme parenterální výživu 
v kombinaci s enterální. Důležité je také posouzení stavu střeva a jeho schopnosti 
využít přiváděné živiny. Komplexní konzervativní péče je ve většině případů nut-
ná po dobu 3–6 týdnů po odeznění septického stavu, roli hraje také závažnost 
malnutrice a vývoj lokálního stavu v dutině břišní. Po zlepšení stavu pacienta pak 
přistupujeme k radikálnímu řešení, které představuje resekce postižených úseků 
střeva. Primární sutura chronické střevní píštěle má velmi malou naději na zhoje-
ní. Zrevidován je celý průběh střeva s jeho uvolněním a dekompresí GIT. Bez těchto 
opatření by mohlo znovu dojít poruše hojení v oblasti sutury střeva.

Vznik abdominální katastrofy představuje vždy velmi vážnou situaci a vyžaduje 
komplexní kombinovanou péči nejlépe na pracovišti, které má s těmito stavy zku-
šenosti a má zázemí chirurgické, metabolické i resuscitační. Po zvládnutí septické 
fáze je dle našich zkušeností nutný trpělivý konzervativní přístup, který přináší 
zlepšení celkového stavu a převedení nemocného do anabolické fáze umožňující 
zhojení po následném rekonstrukčním výkonu. Naopak snaha o rychlé radikální 
řešení v době probíhající sepse s těžkým katabolizmem často vede jen ke zhoršení 
celkového i lokálního stavu a může ohrozit pacienta na životě.
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07 ➧  Nutrition Day 2009 v České republice
 Víšek J., Andělová P., Dědková Z., Malá E., Lášticová M., Adámková V., 
Balková J., Pitoňáková I., Klimešová A., Horníková A., Nejmanová I., 
Bláha V., Sobotka L.

Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové a Univerzita Karlova 
v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové

Úvod 
Nutriční den je mezinárodní projekt podporovaný Evropskou společností pro 

parenterální a enterální výživu (ESPEN), který si klade za cíl zvýšit povědomí o pro-
blémech výživy, rozšířit naše znalosti na tomto poli a porovnat některá data z jed-
notlivých center na úrovni jednotlivých států a celé Evropy.

Metodika
Nutriční den probíhá formou dotazníkové akce. Zařazeni jsou všichni pacienti, 

kteří jsou daný den hospitalizovaní na vybraných odděleních. Dotazníky jsou odliš-
né pro pacienty na standardních odděleních a pro pacienty hospitalizované na jed-
notkách intenzivní péče. Po podpisu informovaného souhlasu pacientem jsou daný 
den sbírána nejrůznější data. Jednak obecné údaje týkající antropometrie, délky 
hospitalizace, operačních výkonů, diagnóz atd. Dále pak konkrétní data o výživě, 
jejím typu a množství pro daný den. S časovým odstupem je sledován osud jednot-
livých pacientů ve smyslu mortality, readmisí apod. Výsledky jsou pak zaznamená-
vány on-line a centrálně zpracovávány.  

Výsledky
Nutriční den v roce 2009 proběhl v České republice na 18 odděleních nemocnic 

v naší zemi a zúčastnilo se ho celkem 344 pacientů. Získaná data byla porovnaná 
na úrovni celé Evropy. Z výsledků vyplývá, že více než polovina hospitalizovaných paci-
entů nesní celou porci jídla, která je jim v rámci nemocniční stravy nabízena. Snížený 
příjem jídla, který byl zjištěný během nutričního dne nebo v předchozím týdnu, je aso-
ciován se zvýšeným rizikem smrti. Pakliže pacienti snědli pouze ¼ porce jídla, bylo 
adjusted hazard ratio úmrtí 2,10 (1,53–2,89); pakliže nesnědli nic, pak 3,02 (2,11–4,32). 
Více než ½ pacientů, kteří snědli méně než ¼ porce jídla, nedostávala další nutriční 
podporu. Pouze ¼ pacientů, kteří nesnědli nic k obědu, dostávala nutriční podporu.

Závěr
Nutriční den připomíná problematiku výživy a podvýživy. Výsledky získané z jednot-

livých center prokazují širokou variabilitu v jednotlivých ukazatelích. Prokazují vyso-
kou prevalenci váhové úbytku a sníženého příjmu potravy u pacientů před přijetím 
do nemocnice. Dále pak zvýšenou mortalitu spojenou se sníženým příjmem potravy 
u hospitalizovaných pacientů. Získané výsledky jsou dalším stimulem pro důsledné 
monitorování nutričního stavu našich pacientů a následnou nutriční intervenci. 

Tato práce vznikla za podpory: IGA MZ ČR NS/9743-4, MSM 0021620820.
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08 ➧  The reason for the statin drop ast er 
extracorporeal LDL-cholesterol elimination in 
familial hypercholesterolemia
M.  Bláha, L. Nováková, V. Bláha, H. Vlčková, D. Solichová, P. Solich, M. 
Lánská 

2nd Department of Internal Medicine and Department of Metabolic Care and 
Gerontology, 
Charles University and Teaching Hospital, Hradec Králové, CZ
Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec 
Králové, CZ

1. Introduction:
Etracorporeal elimination (EE) of low-density lipoprotein cholesterol (LDL–cho-

lesterol) in familial hypercholesterolemia (FH) is necessary for homozygous pati-
ents and a small number of heterozygous patients using some of the currently 
accepted methods. In pharmacotherapy, statins in combination with other chole-
sterol-lowering agents (ezetimib, fi brates or bile acid sequestrants) are the most 
effi  cient and the most widely used drugs. Patients with severe FH must take the 
maximally tolerable doses of statins. Nevertheless, therapeutic drug monitoring 
is not routinely carried out for patients treated with statins. The determination 
of statin levels in biological fl uids is clinically important, but it is also technically 
diffi  cult and quite expensive. The decrease of statin levels could occur ast er extra-
corporeal elimination procedures. Statins and their metabolites, which may also 
be eff ective in lowering cholesterol levels (e.g., atorvastatin hydroxy-metabolites), 
are bound to blood proteins, and several carriers can also be eliminated during an 
extracorporeal elimination procedure. 

The aim of the present work was to monitor statin concentrations in biological 
fl uids before and ast er treatment by LDL-apheresis and haemorheopheresis in a group 
of patients treated long-term for homozygous or severe heterozygous FH. Therefore, 
a sensitive and selective analytical method was developed that is fast and reliable 
for the determination of simvastatin and atorvastatin, together with metabolites and 
interconversion forms, using a UHPLC-MS/MS method. The method should reveal 
a clinically important decrease in statin levels ast er extracorporeal elimination and 
should be helpful in the choice of a therapeutic regimen to prevent an unfavourable 
impact of EE in the treatment of hypercholesterolaemia.

2. Group of patients and methods:
The patients have been treated regularly by LDL-apheresis (immunoadsorpti-

on) or hemorheopheresis (cascade fi ltration) for 3-12 years (average: 7.2±2.96 
years, range 2-11.5, median 7.25). The group comprised 12 patients, 7 men and 
5 women. The average age: 47±16.6 years (range 21-63, median 52 years). The 
clinical phenotype of FH was characterised by an increased level of total plas-
matic cholesterol and LDL-cholesterol, and by the occurrence of xanthomas 
and premature symptoms of ischemic heart. Furthermore, DNA-based evidence 
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of a mutation in the low density lipoprotein receptor gene was the criterion for 
homozygous FH. The MedPed criteria using cut-points for total cholesterol and 
LDL cholesterol levels above the 95th percentile specifi c to the Czech population 
and an individual’s age and family history were applied. 

Ultra High Performance Liquid Chromatography was used for the separation 
connected to triple quadrupole MS/MS system using SRM mode for detection. 
The UHPLC technique has recently become a very widely used technique in ana-
lytical laboratories due to its high effi  ciency, resolution, and enhanced sensitivity. 
When combined with tandem mass spectrometry, additional sensitivity and high 
selectivity can be obtained. Such features are highly convenient for monitoring 
very low levels of biologically active compounds in complex matrices like serum, 
lipoprotein fractions, and other biological materials.The method that was develo-
ped in our laboratories is suffi  ciently sensitive and highly selective for the deter-
mination of nmol/l concentrations of atorvastatin, its two hydroxy-metabolites, its 
interconversion atorvastatin lactone form, simvastatin, and its simvastatin acid 
interconversion form due to the use of the SRM (selected reaction monitoring) 
quantitation mode with two transitions. The fi rst transition was quantitative, and 
the second was confi rmatory and very helpful for structure confi rmation purposes 
in complicated matrices. The method met all validation criteria required by ICH.

3. Results:
In total, 170 samples were measured (85 pairs), twice during 2009, in all patients 

when they attended the procedures. Paired samples taken before and ast er the pro-
cedure were always examined (the concentrations of statins and their metabolites 
were determined). Ast er the extracorporeal elimination procedures, clinically signifi -
cant reductions of statins and their metabolites were observed. The concentration of 
atorvastatin in the serum decreased by an average of about 47.2%, p-OH-atorvastatin 
by about 50.0%, o-OH-atorvastatin by about 37.9%, and atorvastatin lactone by about 
49.1%. The changes in the concentrations of statins and their metabolites were evalu-
ated statistically using the Wilcoxon non-parametric t-test. The diff erences before and 
ast er the procedures were signifi cant. The decrease was caused by the time interval 
before and ast er procedure and by the type of procedure however, specifi c loss of 
statins in wash fl uids (Table 1) and fi lters (Table 2) was found out as well. 

Table 1: Atorvastatin (AT) and its metabolites in waste fl uids.

Compound
Number of 

samples
Average 
(nmol/l)

Standard 
deviation 

(SD) 

Median (nmol/l)
(range)

AT 22 1.34 2.51
0.34 

(0.00-2.05)

p-OH-AT 22 0.19 0.27
0.08

(0.00-1.06)

o-OH-AT 22 0.71 1.13
0.12

(0.00-4.11)

ATL 22 0.91 1.51
0.18 

(0.00-6.38)



XXVI .  M      SKV IMP

80
POSTEROVÁ SEKCE

Table 2: Atorvastatin and its metabolites in the matrix fi lter.

Compound
Number of 

samples
Average 
(nmol/l)

Standard 
deviation (SD) 

Median (nmol/l)
(range)

AT 3 11.07 12.32
7.83

(0.70-24.69)

p-OH-AT 3 1.18 0.98
1.20

(0.19-2.15)

o-OH-AT 3 8.28 8.25
7.71

(0.33-16.80)

ATL 3 6.32 7.51
3.83

(0.38-14,76)
  
Conclusion: 
The UHPLC-MS/MS analytical method developed for the determination of sta-

tins present in biological materials appeared to be adequately sensitive, precise, 
and highly selective for the purpose of studying patients with FH ast er extracor-
poreal elimination. Ast er EE, the concentrations of simvastatin, atorvastatin, and 
their metabolites and interconversion forms were decreased. This outcome is con-
ditioned by the decrease in concentration over time (according to pharmacokine-
tic properties), the type of procedure applied, and probably some other factors. 
We observed some level of statins in the washing liquids and in fi lters. This amount 
was more important ast er haemorheopheresis. Therefore, it is convenient to pro-
long the interval between statin dosage and EE (dose in the evening before the 
procedure, at 6 p.m.). A morning dose of statins on the day of EE is inconvenient, 
especially in haemorheopheresis. The therapeutic regimen must be regular and 
strictly followed, together with systematic changes in lifestyle and diet.
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09 ➧  Relationship of the Blood Pressure and 
Nutritional State of the Patients with Anorexia 
Nervosa and Bulimia Nervosa. The Study of 117 
Patients in the 5 Years Study
 Navrátilová M.1), Jarkovský J.2), Tůmová J.3), Hamrová M.4), 
Matěnová K.5), Češková E.1), Sobotka L.6)
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Introduction
Anorexia nervosa and bulimia nervosa are primary psychiatric diseases, which 

can be characterized by food intake problems. 
However, they are complicated by various somatic consequences which can 

be lethal in approx. 25-35 percent. These statistical data include all deaths of the 
patients with eating disorders including infl uence of drug abuse like psychotrop-
ic drugs, laxatives, diuretics, thyroid hormones and alcohol. The deaths are also 
caused by suicide which are most frequent in bulimia nervosa.

The mean length of survival is 33 years in these patients.
Uncritical and poor compliance to a treatment are characteristic features of 

these diseases. Anorexia nervosa and bulimia nervosa are complicated also by 
subsequent malnutrition, primary or secondary amenorrhea and serious hormo-
nal and immune malfunction. BMI of these severely malnourish patients is 12-16 
kg/m2.

The aims of our study were: a) to describe the relation between the blood pres-
sure and/or pulse and nutritional status in patients with anorexia nervosa and 
bulimia nervosa b) to give a notice to the relation between blood pressure and s/u 
biochemical parameters, hematological parameters, anthropometric and dietetic 
parameters and hypothesis about the importance of blood pressure and pulse for 
identifi cation of severe malnutrition. 

Methods  
The dataset consist of 117 patients (39 bulimia nervosa, 55 anorexia nervosa, 

22 mixed form). Mean age of patients is 25 years; women form 90.6% of the da-
taset and most of them was from 10 to 35 years old. The patients are observed in 
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long term study; the median of observations is 4, median follow up is 13.2 months. 
Input data: we did complex somatic and biochemical examination in each pa-

tient. Somatic state was examined at each control including ECG, blood pressure 
and heard rate. The following set of detailed parameters was observed:

biochemical parameters 
•  Serum- glucose, urea, creatinin, uric acid, Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Zn, Cu, Fe, Se, 

ALT, AST, GMT, LD, CK, amylase, lipase, cholesterol, HDL-cholesterol., LDL-
cholesterol., triglycerides, transferin, albumin, prealbumin, total protein, thy-
roid hormones 

•  Urinary output of - urea, creatinine , total nitrogen, Na, K, Cl, Mg, P, Zn, Cu
hematological parameters
•  KO + diff ., 
anthropometric parameters  
•  height, weight, BMI, arm circumference, calf circumference, total fat - BIA 

in %, kg
dietetic parameters - food intake 

- The amount of macronutrients
Intake of carbohydrates. fats, proteins 
during 3 working days and one weekend

- The amount of micronutrients 
•  vitamines, electrolytes and trace elements 
during 3 working days and one whole weekend 
.
To balance the diff erent length of patients’ observations, the analysis was com-

puted on aggregated data; Spearman rank correlation coeffi  cient was adopted for 
analysis of relationship between state of nutritional, biochemical, haematological, 
anthropometric and dietetic parameters and blood pressure and pulse. 

Results
The median value of diastolic and systolic blood pressure is 67 and 108 mm Hg 

respectively, these values should be considered as mark of abnormality of these 
parameters. The parameters of blood pressure and pulse are in statistically sig-
nifi cant relationship to all parameters of patients’ nutritional state (BMI, circum-
ference of arm and calf, body fat etc.) and also to some biochemical parameters 
of their blood. 
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Figure 1) 
The fi gure shown position of blood pressure and pulse in factorial space of pa-

tients nutritional and biochemical parameters. Note the similar position of these 
parameters and parameters of nutritional state.
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Conclusions
We can conclude that increase of body weight through correct realimentation 

could normalize values of blood pressure and its clinical consequences.
The patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa suff er from various 

degree of malnutrition. We found statistical signifi cant changes in blood pressure 
and pulse rate in these patients which correlated signifi cantly with degree of mal-
nutrition and infl ammatory reaction. . 

Monitoring of the changes in the blood pressure and heart rate could be simple 
and useful parameter signalising severity of malnutrition in bulimia and anorexia 
nervosa patients. 

Disclosure of Interest: I declare that I do not have any affi  liation with or fi nan-
cial interest in a commercial organisation that poses a confl ict of interest.
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01 ➧  Domácí parenterální výživa
 Dusbabová J.

Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové

Podání výživy intravenózní cestou centrálním žilním katétrem v domácím pro-
středí pacienta, aplikována jím samotným, rodinným příslušníkem nebo domácí 
péčí.

Je indikována u nemocných jimž dlouhodobě – celoživotně selhal zažívací trakt 
a nelze jim zajistit adekvátní přísun výživy enterální cestou. Nejčastější diagnóza 
– sy krátkého střeva.

Kontraindikací – nemožnost či neschopnost spolupráce pacienta či rodiny a ter-
minální stadia onemocnění.

Nedílnou součástí je edukace pacienta, eventuálně člena rodiny. Začíná již 
během hospitalizace pod dohledem vyškoleného personálu. Pacient si musí osvo-
jit zásady asepse 
při: 1)  manipulaci a péči o katétr (převazy, proplachy, napojení a odpojení Pvy);
 2)  manipulace s parenterálním vakem (uskladnění, dopichy, napojení infuz-

ního setu);
 3)  ovládání infuzní pumpy a infuzního setu.

Nemocný musí být také seznámen s možnými komplikacemi – nejčastější bývá 
katétrová sepse. 

Současně je nutné, aby rodina nemocného vytvořila správné domácí prostředí 
pro přípravu a uchovávání Pvy.

Po propuštění je péče o nemocné zajišťována v nutričních ambulancích nepře-
tržitě 24 hod. denně. Personál těchto pracovišť také zajišťuje pacientovi vybavení 
a pomůcky k podání DPVy a rozvoz výživy domů.

DPVa nejen výrazně zlepšuje kvalitu života nemocného, ale i její náklady jsou 
nižší než během hospitalizace. 
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02 ➧  PICC – Centrální žilní katétr zavedený periferní 
cestou
 Soukupová P.

VFN Praha, IV. interna, Jednotka nutriční podpory

Na našem oddělení jsme začali zavádět u vybraných pacientů PICC, což je cen-
trální žilní katétr zavedený periferní cestou. Flexibilní katétr jedno- nebo vícelu-
menný, který se zavádí nejčastěji přes v. brachialis do horní duté žíly.

PICC katétr je vhodný k podávání chemoterapie, parenterální výživy, infuzní 
terapie, krevních derivátů atd. Zavádí se u pacientů, kteří potřebují ve středně – 
dlouhodobém horizontu trvalý cévní přístup. Cílem našeho sdělení je seznámit vás 
s našimi zkušenostmi se zaváděním a ošetřováním PICC.
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03 ➧  Možnosti úpravy dietního režimu 
hemodialyzovaných pacientů při hospitalizaci
 Mengerová O.1, Duchková M.1, Hanzlíková P.1, Teplan V. 2

1Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2Klinika nefrologie, HD oddělení, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

V IKEM jsou velice často hospitalizováni hemodialyzovaní nemocní, pro které je 
určena tzv. hemodialyzační dieta, respektive diabetická hemodialyzační dieta. Pro 
obě alternativy diety jsou vypracovány jídelní lístky, které odpovídají nejnovějším 
požadavkům nefrologické společnosti, vycházejícím ze základní, respektive diabe-
tické diety. 

Pokud mají hemodialyzovaní nemocní ještě přidruženu jinou metabolickou 
poruchu, je u nich indikována individualizace. K realizaci individuálních dietních 
plánů využívají nutriční terapeutky IKEM systém ASTRIS. Při nedostatečném pří-
jmu stravy je tato doplňována enterální výživou, případně i parenterální výživou.

  Možnosti úpravy dietního režimu demonstrujeme u pacientů, kteří nemají jinou 
metabolickou odchylku, dále u nemocných s hyperkalémií, hyperfosfatémií a vel-
kými mezidialyzačními přírůstky. Součástí sdělení je i prezentace možností sledo-
vání denního příjmu všech nutričních potřeb a průběžného sledování a hodnocení 
stavu výživy, případně úprav dietního režimu.
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04 ➧  Nutriční péče v univerzitní nemocnici 
v Maastrichtu
 Hrbková D.

FN Brno

Úvod
V uplynulém roce jsem měla možnost zúčastnit se společně s dalšími devíti 

kolegyněmi z České republiky edukační stáže zaměřené na nutriční péči v nemoc-
nici Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) v Holandsku. Stáž zajišťovala Nadace 
pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie, Hradec Králové – 
garantem odborné náplně byl prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., organizační zajiště-
ní měl na starosti Ing. Jiří Tilšar a vedoucí skupiny byla MUDr. Dana Hrnčiariková. 
Za holandskou stranu se nám osobně věnoval a na úroveň edukační stáže dohlížel 
náměstek ředitele pro ošetřovatelství a vzdělávání H. D. Dewalque. 

Cíl
Cílem našeho pětidenního edukačního pobytu bylo získat nové poznatky v oblas-

ti nutriční péče a zkušenosti, které bychom mohly aplikovat v našich podmínkách. 

Zdravotní péče     
Systém zdravotní péče o pacienty v Holandsku věnuje pozornost i oblasti 

výživy a nutriční péče v nemocnicích. Měly jsme pocit, že zde tento problém není 
podceňován a je mu věnovaná adekvátní pozornost i ze strany vládních institucí 
a pojišťoven.

Jak nám sdělily naše holandské kolegyně, povinnost sledovat nutriční stav 
v nemocnicích je dána vládním rozhodnutím. Pro univerzitní nemocnice v celé 
zemi jsou nastavená jednotná pravidla pro sledování nutričního stavu a to jim 
umožňuje vzájemné srovnávání výsledků v této oblasti. Kromě toho pojišťovny 
hradí 4 hodiny edukace dietologem o výživě ročně všem svým pojištěncům v rámci 
léčebně preventivní péče. 

Nutriční péče v AZM     
Nemocnice AZM patří v nutriční péči ke špičkovým zařízením v zemi. Tým die-

tetiků se dlouhodobě zabývá výzkumem a zdokonalováním diagnostických metod 
k hodnocení stavu výživy a zkvalitňováním pracovních postupů. Předává své zku-
šenosti a podílí se na vzdělávání svých kolegů např. na svých internetových strán-
kách. 

Výživa je v nemocnici považována za součást celkové péče o pacienta a za jeden 
z prostředků k dosažení lepších léčebných výsledků. 

Hodnocení nutričního stavu     
Oddělení dietetiky AZM používá pro hodnocení stavu výživy hospitalizovaných 

pacientů algoritmus, na základě kterého se následně rozhoduje o rozsahu nutriční 
intervence. 
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Prvním krokem pro hodnocení stavu výživy je identifi kace problému. Hlavní 
úlohu mají sestry, které pomocí strukturovaného screeningu vyhledávají rizikové 
pacienty, a lékaři při provádění celkového vyšetření pacienta. Stejně jako u nás 
hodnotí sestra procento zhubnutí, příjem jídla, faktory omezující nebo znemožňu-
jící příjem stravy (nauzea, poruchy polykání, nechutenství apod.) a BMI atd.

Výsledkem nutričního hodnocení je kvantifi kace a defi nice potřeb dalšího nut-
ričního šetření, které již provádí dietetik. Jedná se o písemný požadavek (formu-
lář) sestry na nutriční edukaci a screening nebo o žádanku ošetřujícího lékaře 
na vyšetření nutričního stavu, popřípadě na konzilium lékaře dietologa apod. 

Pomocí vlastního nutričního screeningu rozhodne dietetik, zda se skutečně jed-
ná o pacienta, který vyžaduje zvláštní nutriční péči, a rozhodne o rozsahu dalších 
nutričních vyšetření. O svém rozhodnutí udělá vždy písemný záznam v dokumen-
taci.

K běžné dietní péči patří nutriční záznam, propočet a porovnání výdeje s potře-
bou. Další užívanou vyšetřovací metodou je antropometrické měření, bio-impe-
dance, měření a posuzování energetického výdeje – kalorimetrie. 

V indikovaných případech se provádí biochemické vyšetření – především albu-
min a CRP, v omezeném množství prealbumin, transferin, dále vyšetření hemoglo-
binu, močoviny, kreatininu, lymfocytů. Za velmi cenné považují vyšetření funkčních 
parametrů – měření síly stisku ruky.

Jednou týdně se schází nutriční tým a v rámci multidisciplinární diskuse rozho-
duje o rozsahu nutriční intervence. Tým tvoří dva profesoři, chirurg – specialisté 
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v oboru výživy, vedoucí oddělení dietetiků a tři dietetici se specializací. Diskuse se 
vede o všech rizikových pacientech. Výsledkem je doporučení nutriční intervence 
a zpráva pro ošetřujícího lékaře. Na prvním místě je snaha optimalizovat příjem 
jídla, popřípadě jej doplnit přídavky nebo sippingem. Pokud to není možné, může 
nutriční tým rozhodnout o předepsání enterální nebo parenterální výživy. O svém 
doporučení elektronicky informuje ošetřujícího lékaře. Ten indikuje parenterální 
nebo enterální výživu, dietetik ji rozepíše a zajistí. 

Posledním krokem je vytvoření plánu nutriční péče, tzn. postupu pro každého 
rizikového nebo malnutričního pacienta, hodnocení účinku intervence a opakování 
vyšetření. 

Kromě uvedených vyšetřovacích metod a měření se používají v nemocnici i jiné 
postupy. Některé techniky ještě nejsou plně k dispozici pro klinickou praxi, nebo se 
nehodí pro všechny pacienty. Použitelnost těchto měření je předmětem výzkumu 
oddělení dietetiků. 

Edukační činnost
Dietetici AZM mají k dispozici místnost k vyšetřování pacientů vybavenou kalo-

rimetrem, Bio-impedancí a dalšími pomůckami k vyšetřování pacientů a nutriční 
poradnu. Zde kontrolují nutriční stav u pacientů v ambulantní péči, navrhují další 
postupy, informují pacienty o dietách, způsobu stravování apod. Zajímavé je, že 
se v této poradně nezabývají obezitou, jak je tomu zvykem v našich nemocničních 
poradnách. 

Holandské kolegyně provozují vlastní odbornou praxi mimo nemocnici a mají 
své poradny zdravého životního stylu. Do těchto soukromých poraden přicházejí 
klienti s různými problémy, ale především s obezitou, a to buď z vlastní iniciativy, 
nebo s doporučením praktických nebo odborných lékařů, se kterým dietologové 
spolupracují. Je třeba zmínit, že lékaři vnímají tyto poradny velmi pozitivně a mezi 
oběmi stranami funguje vzájemná komunikace.

Závěr
Návštěva v nemocnici v Maastrichtu byla velmi zajímavá a přinesla nám nové 

náměty pro naši práci. I když v řadě našich nemocnic provádíme v současné době 
nutriční screening podobným způsobem, jako tomu je v Holandsku, setkáváme 
se často s pochybnostmi o významu této činnosti ze strany zdravotnického per-
sonálu, chybí návaznost, vázne mezioborová spolupráce. Proto jsme se závěrem 
svého pobytu holandských kolegyň zeptaly, zda musí řešit podobné problémy, jak 
celkově vnímají své postavení v nemocnici a jak je hodnocena jejich práce ostat-
ním zdravotnickým personálem. Odpověď byla jednoznačná – práce je vnímána 
v nemocnici jako potřebná, vysoce odborná a specializovaná, postavení dietetiků 
je prestižní. O tom svědčí i současný velký zájem o studium bakalářského oboru 
dietetik (dietolog) v Holandsku.
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05 ➧  Edukační stáž Maastricht
 Dvořáková M.

IV. interní klinika – JNP, VFN Praha

V listopadu 2009 jsem se zúčastnila edukační stáže na Univerzitní klinice 
v Maastrichtu. Během pobytu jsme si prohlédli nemocnici, která spíše připomí-
ná obchodní centrum. Prošli jsme všech 5 pater. Viděli jsme jednotlivá oddělení 
a jejich vybavení. Například jsme prošli geriatrické a dětské oddělení. Zhlédli jsme 
také ambulantní trakt. Jedním z velmi pěkných míst bylo patro označované jako 
společenský prostor, který je určený pro koncerty, sympozia, oslavy, výstavy a kon-
ference. Zajímavá byla návštěva centrální sterilizace a centrální úpravny lůžek, 
které jsou vybaveny speciálními myčkami. Velice mě zaujal centrální výdej oble-
čení. 

K zajímavým částem nemocnice patří také edukační místnost pro sestry a vir-
tuální centrum.

Navštívili jsme také místní jídelnu určenou pro zaměstnance, která je absolutně 
bezkonkurenční – moderní, levná, chutná, s širokou nabídkou sortimentu.

Prošli jsme si i univerzitu, která je vybavena velkým množstvím počítačových 
učeben. Je zde také knihovna, čítárna, dostatečné množství kopírek a tiskáren. 
Velice pozitivně hodnotím možnost zakoupení studijních pomůcek ve 2 obchodech 
nacházejících se v areálu univerzity. Univerzita je určena nejen pro studenty lékař-
ské fakulty, ale i pro studenty práv, ekonomie, obecných a kulturních věd. Větší část 
výuky zde probíhá přes internet, je tedy zaměřena spíše na samostudium.

Během edukační stáže jsme zhlédli přednášku o způsobu řízení univerzitní 
nemocnice a jakým způsobem je fi nancována. Zajímavé bylo dozvědět se, kolik 
zde mají zaměstnanců, jaké je zastoupení mužů a žen. Velice nás překvapila část-
ka, kterou jsou zde ohodnoceny zdravotní sestry, a jaká je jejich pracovní náplň. 
Dozvěděli jsme se, kolik zde ošetří pacientů ročně a jaká je průměrná doba hos-
pitalizace. 

Závěrem nám byly představeny plány do budoucna. Zajímavé je, že na přestav-
bě oddělení se mohou podílet svými návrhy i zaměstnanci.
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06 ➧  Příprava klienta s imunodefi citem a celikální 
sprue k operačnímu výkonu
 Bartoníčková K.

VFN Praha, IV. int. – JNP

Imunodefi cit je porucha imunitního systému projevující se sníženou odolností 
proti infekcím a někdy též větším výskytem nádorů. Na našem oddělení se často 
setkáváme s klienty se sníženou či těžkou poruchou imunitního systému. Přístup 
k těmto klientům musí být jiný a často i banální zanedbání bariérového přístupu 
má za následek prodloužení léčby či jinou závažnou komplikaci. Příprava klienta 
s imunodefi citem k operačnímu výkonu tedy přináší více úkonů a úkolů pro celý 
multidisciplinární tým.
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07 ➧  Komplexní přístup k problematice nitrobřišních 
katastrof
 Vyroubal P.

Interní JIP Gerontologická a metabolická klinika FN Hradec Králové

Jako abdominální katastrofu lze označit vyhraněnou skupinu závažných one-
mocnění provázejících těžké poškození orgánů dutiny břišní. Tyto stavy bývají 
doprovázeny značnou mortalitou. Vzhledem k tomu, že vznikají v důsledku řady 
onemocnění, klinických stavů a instrumentálních výkonů, není jejich klinický obraz 
a průběh uniformní a každý takový stav vyžaduje zcela individuální přístup. Je 
nepochybné, že nitrobřišní katastrofy kladou vysoké nároky na odborné zázemí, 
které musí být multidisciplinární. Problematika léčby je náročná jak odborně, tak 
organizačně a je nanejvýš potřebný profesionální přístup celého ošetřovatelského 
týmu. Každý nemocný postižený nitrobřišní katastrofou prochází v léčebném pro-
cesu řadou období – od prvotního zajištění základních životních funkcí přes léčbu 
infekcí a jejich komplikací, lokální ošetřování ran a derivaci sterkorálního obsahu, 
řádné morfologické vyšetření trávicí trubice a nitrobřišních orgánů s následným 
naplánováním rekonstrukčních operací, dokonalé perioperační a pooperační zajiš-
tění. Toto vše musí být zajištěno adekvátní nutriční podporou a v řadě případů 
léčba vyžaduje i přechodnou náhradu některých selhávajících orgánů. Ze složitosti 
problematiky jednoznačně vyplývá, že nemocní tohoto typu by měli být koncent-
rováni ve specializovaných centrech pro léčbu nitrobřišních katastrof, kde je opti-
malizováno jak odborné, tak fi nanční zázemí pro úspěšnou léčbu takto závažných 
stavů.
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08 ➧  Nutriční podpora u zánětlivých střevních 
onemocnění
 Pavlíčková J.

RNT, FN Hradec Králové

Problematika výživy u zánětlivých střevních onemocnění je v dnešní době velmi 
aktuální.

Důležitá je spolupráce celého ošetřovatelského týmu a pacienta. U těchto cho-
rob neexistuje jednotný dietní léčebný postup, vždy by se mělo jednat o individuál-
ní přístup, kdy by měla být nemocnému rozepsána nutričním terapeutem speciální 
dieta podle jeho zvyklostí a požadavků. V pooperační fázi je nutné dodržovat jistá 
opatření, která postupem času uvolňujeme, aby bylo možné sestavit pro pacien-
ta stravu plnohodnotnou, s dostatečným množstvím základních živin a energie. 
Stravovací postupy se budou lišit u Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, stomií, 
střevních píštělí, pooperačních průjmech. Nemocným by měla být strava per os 
podávána v co nejkratším čase po operaci, aby nedocházelo k ochabnutí střevní 
sliznice a k malnutrici.
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09 ➧  Hospitalizovaný pacient s akutní pankreatitis 
vyvinutou v břišní katastrofu. Kazuistika
 Cejnarová V., Čeřovská K., Kerclová H.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická, interní JIP

Klíčová slova: 
Akutní pankreatitis, nekrektomie, laparostoma, umělá plicní ventilace

50letý pacient, který byl původně přijat na geriatrickou JIP pro obraz akutní 
edematozní pankreatitidy, byl na naši JIP přeložen pro postupně se zhoršující stav 
s progredující respirační insufi ciencí. Ještě téhož dne byla provedena orotracheál-
ní intibubace, postupně se u pacienta rozvíjelo multiorgánové selhání. Byla zahá-
jena konzervativní terapie edematózní pankreatitidy s dobrou odezvou, snižujícími 
se zánětlivými známkami, kdy bylo možno postupně pacienta extubovat, zahájen 
perorální příjem s vertikální rehabilitací.

Dle kontrolního CT objeveny pseudocysty v omentální burze parakolicky, které 
drénovány, s následnou chirurgickou revizí bez pozitivního efektu. Následná progre-
se sepse byla řešena chirurgickou revizí s drenáží nalezených kolekcí. Pro zhoršování 
respiračních funkcí při nozokomiální pneumonii opět zahájena UPV. Došlo k progresi v 
septický šok, následně vyměněn pig-tail a zaveden tlustý drén do pravého hypogastria.

 Při dalších opakujících se operačních revizích dochází k nekrektomii omentální 
burzy a parakolických prostor bilaterálně z lumbálních řezů, které jsou ponechané 
k dalším nekrektomiím. Na naší JIP dochází k digitálnímu odstraňování nekróz 
při denních převazech retroperitoneálně v hloubce laparostomatu. Komplikujícím 
prvkem bylo objevení se sterkorálního obsahu v laparostomatu ze dvou střevních 
píštělí. Další komplikací stavu bylo velké arteriální krvácení do retroperitonea, kte-
ré bylo úspěšně vasografi cky ošetřeno.

 Následně dochází ke stabilizaci stavu, s nenáročnou ventilací, nález v retroperito-
neu a v laparostomatu se jeví být pod kontrolou, s možným vysazením antibiotické 
léčby. Postupně odpojován od UPV. Převazy probíhají denně, ráno a večer, v kombinaci 
s kontinuálními proplachy ran 1% Betadinem. Frekvence převazů v souladu se stabili-
zací situace je snižována na jednou denně, do rány vkládány roušky s koncentrovaným 
10% Betadinem, poté vkládány do ran longety s Hyiodinem.

 Po 3,5 měsících dosaženo stabilizace stavu, pacient extubován, afebrilní, s níz-
kými známkami zánětu. Lumbotomie se lokálně rychle hojí. Nicméně přetrvává 
hnisavá sekrece vpravo, proto vložen proplachový drén. Pacient předáván v plné 
rehabilitační zátěži, na PEV – vak AIO, s perorálním příjmem tekutin na odd. A.

 Na naší JIP se přechodně vrací na 4 dny po provedení plánované ileostomie k poo-
perační péči. Nemocný toleruje sipping, s postupným zatěžováním traktu tekutou die-
tou a při toleranci v budoucnu s možností na přechod na dietu diabetickou.

 Tato kazuistika poukazuje na náročnou lékařskou a ošetřovatelskou péči o dlou-
hodobě hospitalizovaného pacienta s těžkou nekrotizující pankreatitidou rozvinu-
tou v břišní katastrofu.
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10 ➧  Kazuistika pacienta s dehiscencí laparotomie
 Trnková Z., Kholová P.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická, Interní JIP

Klíčová slova:
dehiscence rány – gangréna – MRSA – rekonstrukce – autotransplantace

65letý pacient operován na chirurgii v nemocnici Litomyšl dne 19. 12. pro CA 
rektosigmoidea – provedena resekce a anastomóza. Dne 24. 12. operační revize 
pro dehiscenci sutury břišní stěny s eventerací kliček tenkého střeva. Následně 
rozvoj gangrény břišní stěny a perforace kličky tenkého střeva s peritonitidou, 
proto dne 1. 1. reoperace, necrectomie břišní stěny. Téhož dne rozvoj septického 
stavu s nutností UPV. Následně opakované revize s toaletou břišního defektu.

Dne 9. 1. přeložen na naše pracoviště, vstupně rozsáhlý defekt přední stěny 
břišní, 4 píštěle na spodině. Při konzervativní léčbě rychlý ústup sepse, možnost 
vysazení ATB, odpojen od UPV. Podávána parenterální výživa, postupně zlepšován 
nález na břiše. 14. 1. hlášena MRSA ze sputa. Pacient uložen na izolaci. Pod skia 
zjištěna poloha píštělí, zároveň zjištěno zúžení v oblasti rectosigmatu bez poruchy 
pasáže. Přechod na enterální výživu se nezdařil. Naplánovaná operace na 14. 4. 
Pacient přeložen 4. 4. na standardní oddělení. 

Po operaci přijat na naši JIP. Chirurgicky byly zrušeny enterokutánní píště-
le. Operační rána primárně nesuturována, ponechána s Etizipem k následnému 
sekundárnímu hojení. Operace proběhla bez komplikací. Započaty převazy rány 
s aplikací Hyodine za sterilních podmínek. V pooperačním období přetrvává para-
lytický ileus, který se daří zvládnout prokineticky, NG sondou a rektální rourkou. 
Výraznější dilatace kliček tenkého střeva rezultuje v masivnější eventraci kliček, 
proto u převazu komprese kliček do dutiny břišní, břišní pás a břišní bandáž. 
Během hospitalizace pacient afebrilní, stabilní, fi brilace síní vertována farmako-
logicky na sinus. 20. 5. provedena autotransplantace dermoepiteliálním štěpem 
s odběrem z pravého stehna. Pacient stále převazován Hyodinem. V den překladu 
na standardní oddělení 26. 5. je rána 10 x 20 cm velká v úrovni břicha, s přihoje-
ným dermálním štěpem a granulacemi na spodině.

2. 6. pacient v kompenzovaném stavu propuštěn do péče domácí agentury.
Kazuistika doplněna fotodokumentací.
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11 ➧  Břišní katastrofy – pohled sestry obecně 
v nemocniční a domácí péči
 Nejmanová I.

FN Hradec Králové KGM – odd. metabolické péče 

Abdominální katastrofy jsou závažné stavy, na jejichž řešení spolupracuje něko-
lik klinických oborů. Léčba je náročná a dlouhá.

Péče zdravotní sestry o pacienta s břišní katastrofou je významným článkem 
v komplexní léčbě. Velmi důležitá je spolupráce mezi ní a samotným pacientem, 
kdy pacientův fyzický stav a dlouhá doba léčení se projeví na jeho psychice.

Náročnost péče pro sestru spočívá převážně v opakovaných převazech a lokální 
léčbě, je nutná profesionalita celého týmu.
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Pro pacienty
v kritickém stavu

    Vysoký obsah proteinů (7,5g / 100ml)

    Odpovídá doporučením ESPEN pro 
výživu kriticky nemocných*

    Unikátní a patentovaná směs 6ti druhů 
vlákniny Multi Fibre

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.
*doporučené postupy ESPEN najdete v nagličtině na www.espen.org, český překlad na www.nutricia.cz a www.skvimp.czPE
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Vždy, když potřebujete energii

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro 
zvláštní lékařské účely. Doplňková výživa.

S příchutěmi ovoce, vanilky, čokolády a kávy

Více informací na www.vyzivaprinemoci.cz
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Vyrábí a dodává společnost Baxter prostřednictvím své pobočky BAXTER CZECH spol s r.o.,
Opletalova 55, 110 00,  tel.: 225774111 fax: 225774250
www.Baxter.cz

Antimikrobiální filtr pro intravenózní 
přístup s protektivní vrstvou stříbra

�  Uvolňuje při podávání  roztoků stříbrné ionty, které ničí 
patogenní mikroorganizmy.

�  Působí preventivně proti infekcím krevního řečiště.

�  Kontrolované uvolňování  stříbrných iontů při
kontaktu s roztokem

�  Ionty stříbra ničí patogeny několika cestami:
 1.  Navázáním na DNA, inhibují replikaci
  a transkripci
 2.  Způsobují strukturální změny v membránách

mikrobiálních buněk
 3.  Atakují současně několik míst uvnitř buňky

Proto je pro patogen obtížné vyvinout
si na stříbro rezistenci1

Zdroj: 1. Pal S, Tal YK, Song JM, Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the 
shape of the nanoparticle? A study of the gram negative bacteriumescgerichia coli. Appl. Environ. 
Microbiol.  2007; 73 (6) : 1712-1720 
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