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Osoby s diabetem jsou skupinou se zvýšenou metabolic-
kou labilitou (hypoglykemie, hyperglykemie, glykemická 
variabilita, acidóza, dehydratace, poruchy trávicího 

traktu atp.), s rizikem rozvoje specifických orgánových kompli-
kací (makroangiopatické a mikroangiopatické, přidružené cho-
roby), s vyšší incidencí infekcí (ranné infekce, pneumonie, uro-
sepse, syndrom diabetické nohy, infekce žilních vstupů) i ten-
dencí k horšímu hojení ran (zejména při dekompenzaci dia-
betu). 

Indikace domácí parenterální výživy
Základní indikace domácí parenterální výživy (DPV) se 

u diabetiků (DM) neliší od osob bez diabetu [1]. Mezi nejčastější 
indikace domácí parenterální výživy patří syndrom krátkého 
střeva (short bowel syndrome – SBS), radiační enteritida, nádory 
a jejich léčba, syndrom chronické střevní pseudoobstrukce, 
střevní píštěle a další [1]. Chronické intestinální selhání (CIF) 
a problematika jeho léčby jsou velmi komplikované, ale obecně 
je postup založen na zvážení rekonstrukce trávicího traktu (ab-
dominální katastrofy, enterální píštěle), dále na možnosti léčby 
GLP-2 agonisty, kdy můžeme dosáhnout redukce dnů DPV až 
úplného weaningu DPV a u indikovaných diabetiků bez orgáno-
vých komplikací je možné zvážit transplantaci střeva a jater, mul-
tiviscerální transplantaci [2]. Současná definice CIF je založena 
na snížení střevních funkcí pod minimum nezbytné pro absorpci 
makronutrientů, vody a iontů v míře, kdy je nutná aplikace pa-
renterální formou k zachování zdraví nebo růstu. V praxi je dů-
ležité včas odlišit selhání střeva a střevní nedostatečnost, kdy není 
intravenózní aplikace indikována. V časné fázi ale odlišení irever-
zibilního selhání střeva od (přechodné) střevní nedostatečnosti 
(insuficience) není možné diagnostikovat, proto se často zahajuje 

DPV a podle klinického stavu se následně prokáže dependence 
nebo independence na DPV. 

Kompenzace diabetu během nutriční podpory je velice důle-
žitá, ovšem za určitých klinických situací je obtížná [3]. U diabe-
tiků mohou být dvě indikace DPV trochu odlišné od nemocných 
bez diabetu: a) diabetes mellitus při cystické fibróze, b) gravidita 
+ gastroparéza/hyperemesis gravidarum, ale dosud nejsou studie, 
které by DPV a DM systematicky hodnotily [4]. Pacienti s cystic-
kou fibrózou (CF) jsou mladší nemocní, ale je současně přítomna 
těžká malnutrice při malabsorpci a často diabetes mellitus léčený 
inzulinem. Těhotenství se diabetičkám s těžkou gastroparézou 
nedoporučuje pro možné vážné důsledky jak pro matku, tak pro 
plod, ale gravidita není pro nedostatečnou evidenci kontraindi-
kována [5]. Těžké případy gastroparézy, resp. poruchy evakuace 
žaludku jsou spojeny s těžkou malnutricí, labilitou diabetu, zhor-
šenou kvalitou života a opakovanými hospitalizacemi [6]. Obecně 
lze konstatovat, že pokud může být použit trávicí trakt, pak je 
hlavní indikací zahájení domácí enterální výživy (DEV), kterou 
ale často nelze použít při klinicky závažných symptomech hor-
ního dyspeptického syndromu [5]. DEV se nejčastěji aplikuje 
cestou postpylorických enterálních sond a je popsáno i použití 
perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) v graviditě [5]. PEG 
ale v současnosti již není doporučena pro vysoké riziko kompli-
kací a je relativně kontraindikována pro těhotné, kde je indikace 
pro DPV [7]. DPV je život zachraňující léčebná metoda v pří-
padech, kdy není možné nemocné živit enterální cestou. 

Vlastní realizace domácí parenterální výživy
Praktická realizace zajištění domácí parenterální výživy vyža-

duje mnoho úsilí ze strany pacienta, rodiny i ošetřujícího perso-
nálu. DPV se v současnosti zakládá na dvou režimech: a) statický 

Domácí parenterální výživa 
u diabetiků

Souhrn: Indikace domácí parenterální výživy u diabetiků se neliší od ostatních nemocných. Domácí parenterální 
výživa je spojena se zvýšeným rizikem metabolických komplikací. Hyperglykemie je častým nálezem u diabetiků 
jednak během nutriční podpory hospitalizovaných nemocných, jednak během aplikace domácí parenterální 
výživy. Jak nutriční podpora, tak kontrola glykemie mohou mít vliv na krátkodobou i dlouhodobou prognózu 
nemocných s diabetes mellitus. Cílem tohoto sdělení je souhrn problematiky domácí parenterální výživy 
u nemocných s diabetem.
Klíčová slova: domácí parenterální výživa, diabetes, kontinuální monitorace glykemie

Home parenteral nutrition in patients with diabetes 
Summary:  Home parenteral nutrition indication is not differed from other patients. Home parenteral nutrition 
in patients with diabetes is very complex for an associated risk of metabolic complications. Hyperglycemia is 
a frequent complication in both hospitalized patients during nutrition administration and home parenteral 
nutrition regimen. Thus both nutrition support and glycemia control are important factors influencing short and 
long-term prognosis in patients with diabetes mellitus. The aim of this review is to describe home parenteral 
nutrition programe in patients with diabetes mellitus.
Key words: home parenteral nutrition, diabetes mellitus, continous glucose monitoring

MUDr. Petr Wohl, Ph.D., MUDr. Viktorie Hrádková, MUDr. Jan Kopecký, MUDr. Eva Hošková, MUDr. Jiří Veleba, MUDr. Miloš Mráz, Ph.D., 
doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D., prof. MUDR. Terezie Pelikánová, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM, Centrum domácí parenterální výživy IKEM 



Wohl P., Hrádková V., Kopecký J., Hošková E., Veleba J., Mráz M., Girman P., Pelikánová T.  Aktuální medicína 1 | 2022

Domácí parenterální výživa u diabetiků Xxxxxxxxxxxxxxxxxx K

37  

režim DPV, b) mobilní režim DPV [8]. Pokud to klinická situace 
umožňuje, vždy u diabetiků volíme mobilní režim DPV. Mobilní 
režim je založen na významném zvýšení pohybu při současné 
aplikaci DPV. Hlavním kritériem indikace mobilního režimu je 
doba pohybu nemocných, kdy nemocný tráví více než 50 % dne 
mimo lůžko. U pacientů s diabetem je volba energetických sub-
strátů velmi podobná jako u nediabetiků [9]. Kalkulace energie 
pro DPV je prováděna na ideální tělesnou hmotnost (IBW). 
U těžce malnutričních nemocných je vhodné zahájit nutriční in-
tervenci kalkulací na aktuální tělesnou hmotnost, kdy se mini-
malizuje riziko přeživení substráty, metabolických komplikací 
nebo refeeding syndromu. Základním režimem systému DPV je 
all-in-one (AIO) s různým, ale poměrně vysokým podílem 
glukózy. U těžce obézních diabetiků (BMI > 40) se doporučuje 
kalkulovat dávku energie na adjustovanou tělesnou hmotnost. 
Poměr živin je u diabetiků shodný jako u jiných pacientů v akutní 
fázi IF: proteiny 1,3–2 g/kg/den, lipidy 0,5–0,7–1,0 g/kg/den, 
glukóza 2–2,5 g/kg/den a u stabilních nemocných na DPV s IF: 
proteiny 1–1,3–1,5 g/kg/den, lipidy 1 g/kg/den, glukóza 4–6 g/
kg/den. Dalším aspektem je řešení podílu aplikované energie 
u mobilních režimů, kdy je zachována fyzická aktivita a jsou zvý-
šené energetické nároky [8]. V případě krytí energetických potřeb 
se do budoucna nabízí i metoda nepřímé kalorimetrie, aby bylo 
zabráněno dlouhodobému energetickému deficitu a současně 
sníženo riziko metabolických komplikací DPV. Nepřímá kalori-
metrie však není běžně dostupná. 

Kontrola diabetu
Kontrola diabetu během podávání výživy činí situaci velmi 

komplikovanou [10]. Současný postup by měl být zaměřen na 
kontinuální glukózovou monitoraci (CGM) s cílem dosáhnout 
těsné kompenzace diabetu, minimalizovat hypoglykemie i hy-
perglykemie a zlepšit glykemickou variabilitu při podávání 
DPV. CGM by měla být s možností vzdálené monitorace glukózy 
pro konzultaci úpravy dávky inzulinu ve vaku podle aktuálních 
hodnot glukózy. Cílové rozmezí pro nemocné s diabetes mellitus 
bez ohledu na DPV je: time-in-range 3,9–10 mmol/l. Cílové roz-
mezí doporučené pro gravidní bez DPV je: 3,5–7,8 mmol/l. Cílové 
hodnoty glykemie při aplikaci parenterální výživy jsou doporu-
čeny: 7,8–10 mmol/l [11]. Inzulinová léčba vychází z klinické 
situace a možnosti perorálního příjmu [12]. Rozdíl v cílovém 
rozmezí může být významný u nemocných s diabetes mellitus 
a doživotní dependencí na DPV, a právě u těchto nemocných je 
lépe volit 3,9–10 mmol/l jako u ostatních nemocných s DM.

Nemocní mají často zachovaný částečný perorální příjem a jsou 
léčeni inzulinem (inzulinovými pery či inzulinovými pumpami). 
U DPV již za hospitalizace přecházíme z kontinuálního podá-
vání inzulinu na aplikaci inzulinu do AIO s prandiálním krytím 
nebo bez prandiálního krytí rychle působícím inzulinem podle 
příjmu per os. V praxi je možné zvolit DPV/DEV režim: a) celo-
denní (24hodinová aplikace) či b) cyklický (12–16 hodin). Cyk-
lický režim zvyšuje riziko lability glykemií, ale zlepšuje kvalitu 
života a často je nutné jej spojit s intenzifikovaným inzulinovým 
režimem (IIR). Cyklický režim předpokládá příjem per os, který 
může vést k větší labilitě glykemie, a proto je nutné korigovat 
glykemie i během dne k dosažení cílových hodnot. 

Před zahájením nutriční intervence (DPV i DEV) by vstupní 
glykemie měla být v rozmezí 4–7 mmol/l a během podání výživy 
by glykemie neměly ideálně přesáhnout hodnoty 7,8–10 mmol/l. 
Obecně se doporučuje pro parenterální výživu i DPV dávka in-

zulinu do vaku: 1 IU inzulinu na 10 g glukózy s následnou adj-
ustací (0,5 IU inzulinu na 10 g glukózy) podle aktuálních hodnot 
glykemie [13]. Subkutánní inzulin pak doplníme podle příjmu per 
os a respektujeme čas aktivního inzulinu, tento čas je pro rychle 
působící analoga inzulinu interval 3–4 hodiny a pro humánní 
rychlý inzulin 4–6 hodin. U DEV preferujeme podání subkután-
ního inzulinu a kalkulujeme 1 IU inzulinu na 10–15 g glukózy 
s následnou korekcí krátkého inzulinu každých 4–6 hodin podle 
zvoleného inzulinu. Současně nastavujeme bazální inzulin (NPH 
nebo analoga), jeho dávka je průměrem předchozích dnů [14]. 
Volba typu dlouhého inzulinu je závislá na době, kdy se aplikuje 
DPV. V případě, že je interval krátký (10–12 hodin), lze zvážit 
podání NPH inzulinu, který má kratší poločas ve srovnání s in-
zulinovými analogy. V případě, že nemocný neměl před zaháje-
ním DPV diabetes a má glykemie nad 10 mmol/l, zahajujeme 
léčbu inzulinem v dávce menší než u diabetiků s následnou adj-
ustací podle denních glykemických profilů za hospitalizace. Pro 
DPV se v praxi kombinuje podání inzulinu (humánní krátce pů-
sobící inzulin) do AIO vaku (titrace se provádí vždy za hospita-
lizace, kdy je nemocný nastaven na stabilní režim DPV po dobu 
minimálně jednoho týdne) a subkutánně v závislosti na příjmu 
per os. Pro DPV tedy lze použít jen humánní inzulin, protože 
pro inzulinová analoga není evidence stran kompatibility ve 
směsi parenterální výživy. Při DPV se z důvodů kvality života 
v domácích podmínkách inzulin nepodává odděleně kontinuálně 
intravenózní formou [4]. 

Recentní randomizovaná studie prokázala, že aplikace krátce 
působícího humánního inzulinu do AIO je spojena s lepším efek-
tem na kontrolu glykemie než při podání subkutánního bazálního 
inzulinového analoga (glargin) v nekritickém stavu za hospitali-
zace [15]. Na podání samotného NPH nebo bazálního inzulino-
vého analoga při podání parenterální výživy zatím není jednotný 
konsenzus. V praxi se jeví jako superiorní strategie k dosažení 
optimální kontroly diabetu podání krátce působícího humánního 
inzulinu do vaku [4]. Při aplikaci DEV na rozdíl od DPV se inzu-
lin aplikuje jen subkutánně intenzifikovaným režimem/inzulino-
vou pumpou. Synchronizace podání inzulinu a výživy je velmi 
složitá, a zejména sekundární komplikace diabetu mohou meta-
bolickou situaci komplikovat (neuropatie, gastroparéza atp.). 
Problém v praxi nastává po dokapání AIO vaku, kdy vzniká 
riziko hypoglykemie, protože intravenózně podaný inzulin má 
efekt minimálně 15 minut po ukončení AIO. Toto riziko je 
zvláště vysoké u nemocných, kteří nemohou přijímat per os 
v době ukončení denní infuze DPV (zvracení, gastroparéza). Mo-
nitorace glykemie se provádí glukometrem v krátkých intervalech 
(nejlépe po dvou hodinách), ale pro udržení optimálních glykemií 
to často nestačí a CGM je pak ideální alternativou. V centru DPV 
IKEM je každý pacient s diabetem indikovaný k domácí parente-
rální i enterální výživě současně převeden na kontinuální moni-
toraci glykemie (CGM) a výsledky monitorace předběžně ukazují 
nejen efektivitu monitoringu při DPV, ale i složitost dosažení 
cílových glykemických profilů, zlepšení glykemické variability 
a redukci hypoglykemie. Výhodou je možnost mobilních aplikací 
s možností dálkového sledování, které lékaře informuje o aktuál-
ních hodnotách glykemie a usnadní domluvu úprav dávkování 
inzulinu v domácích podmínkách. 

Randomizovaná studie u hospitalizovaných pacientů s diabe-
tem 2. typu zkoumala použití inzulinových pump jako metody 
dodávky inzulinu u parenterální výživy. V této studii byla použita 
kontinuální monitorace glykemie v retrospektivním módu pro 
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průkaz lepší glykemické kompenzace na inzulinové pumpě v po-
rovnání s inzulinovými pery [16]. Současné trendy technologií 
v diabetologii směřují k použití uzavřeného okruhu, tj. kombinace 
inzulinové pumpy, kontinuálního monitoru glykemie a algoritmu 
rozhodujícího o dávce inzulinu, u pacientů s diabetem 1. typu 
a v určitých situacích i u pacientů s jinými typy diabetu. Rando-
mizovaná studie [17] testovala použití systému uzavřeného 
okruhu (model predictive control algorithm) u pacientů s diabe-
tem na parenterální výživě za hospitalizace. Jednalo se o pacienty, 
kteří neměli diabetes 1. typu (do studie byli zavzati pacienti s dia-
betem 2. typu, steroidním či pankreatogenním diabetem) a paci-
entky nebyly gravidní. Pro uzavřený okruh byl zvolen ultrakrátce 
působící inzulinový analog Fiasp (Novo Nordisk), u něhož se 
předpokládá mírně rychlejší reaktivita při použití v uzavřeném 
okruhu dávkování inzulinu. Pacienti na uzavřeném okruhu do-
sáhli zvýšeného času v cílovém rozmezí (zde zvoleno 5,6–
10 mmol/l) a nižší průměrné glykemie v porovnání se standardní 
léčbou. Skupina na uzavřeném okruhu strávila v cílovém rozmezí 
hodnot glukózy 68 % času s průměrnou hladinou glukózy 
8,5 mmol/l a kontrolní skupina pouze 36 % času za den s průměr-
nou hladinou glukózy 11,1 mmol/l. Tato studie klade otázku mož-
ného přínosu uzavřeného okruhu u pacientů s diabetem 1. typu 
a jinými inzulinopenickými typy diabetu (pankreatogenní, mo-
nogenní apod.) využívajících enterální či parenterální výživu 
v domácím prostředí, a to nejen v souvislosti s graviditou. Tyto 
osoby jsou charakterizovány vysokou labilitou glykemií, zvýše-
ným rizikem hypoglykemie i zvýšenými nároky na sebepéči, což 
jsou oblasti, které systémy uzavřeného okruhu dokážou signifi-
kantně zlepšit [18]. 

Závěr
Problematika DPV u DM vyžaduje současnou spolupráci dia-

betologa a lékaře centra domácí parenterální výživy tak, aby bylo 
dosaženo optimálních glykemií. V současnosti lze doporučit ap-
likace CGM během DPV a dosažení optimální kontroly glykemie, 
bez kontinuální monitorace není možné dosáhnout uspokojivé 
kontroly glykemie a v případě doživotní dependence DPV pak 
kontrola diabetu hraje významnou roli. 
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