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SOUHRNNÝ PROGRAM
 

Čtvrtek  7. 3. 2013

10.00 – 18.00 Registrace – Chodba II. patro
13.00 – 13.30 Slavnostní zahájení kongresu – Velký sál
20.00  Společenský večer – Banketový sál hotelu Nové 

Adalbertinum

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

13.30 – 15.00  Blok I - Regenerace po těžkém onemocnění a kritickém sta-
vu. Prevence ztráty soběstačnosti nejen u seniorů.  

15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00  Blok II - Role výživy v časné regeneraci po operačních výko-

nech – ERAS, perioperační nutriční péče. 
17.00 – 17.15 Přestávka
17.15 – 19.00 Blok III - Výživa a orgánové regenerace.

SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

16.00 – 17.30 

Pátek  8. 3. 2013

08.00 – 16.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

09.00 – 10.30  Blok IV - Poškození a reparace DNA v klinických sta-
vech. 

10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.30  Blok V - Výživa jako cesta k úsporám ve zdravotnictví. Kulatý 

stůl s odborníky.  
12.30 – 13.00 Posterová sekce - Salonek 206
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd - Banketový sál
13.30 – 14.30 Krufova přednáška
14.30 – 16.00  Blok VI - Výživa a růst ve zdraví a nemoci. Syndrom nepro-

spívání. 
16.00 – 16.30 Přestávka
16.30 – 18.00  Blok VII - Dietní postupy podporující regeneraci. Výživa jako 

základ regenerace při sportovních výkonech. 
18.15 – 19.30  Otevřené setkání pracovní skupiny DPV 
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SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

09.00 – 11.00 

Sobota  9. 3. 2013

08.00 – 10.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

08.00 – 09.00 Plenární schůze SKVIMP 
09.00 – 10.30 Blok VIII - Blok pracovní skupiny DPV. 
10.30 – 11.00  Přestávka
11.00 – 12.30 Blok IX - Blok pracovní skupiny DEN.  
12.30 Zakončení kongresu
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VĚDECKÝ PROGRAM 
LÉKAŘSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 7. 3. 2013 13.30 – 15.00

Blok I - Regenerace po těžkém onemocnění a kritickém stavu. Prevence 
ztráty soběstačnosti nejen u seniorů.
Předsedající: Maňák J., Mottl R.

01. Sobotka L.
 Metabolické změny během kritického stavu – přirozená reakce na stres
02. Mottl R.
 Nutriční podpora a regenerace na JIP
03. Hegerová P., Dědková Z., Sobotka L.
 Časná nutriční podpora u akutně nemocných seniorů

Čtvrtek, 7. 3. 2013 15.30 – 17.00

Blok II - Role výživy v  časné regeneraci po  operačních výkonech – 
ERAS, perioperační nutriční péče.
Předsedající: Kohout P., Šerclová Z.

04. Šerclová Z.
 Hlavní principy Fast Track
05. Weimann A. (Německo)
  Is there still need for periopeerative nutritional support in the era  

of ERAS?
06. Havel E.  
 Hojení střevní anastomózy

Čtvrtek, 7. 3. 2013 17.15 – 19.00

Blok III - Výživa a orgánové regenerace.                 
Předsedající: Sobotka L., Teplan V.

07. Červinková Z. 
 Regenerace jater
08. Kohout P.
 Regenerace trávicího traktu
09. Teplan V.
 Výživa a reparace funkce ledvin
10. Sobotka L.
 Nutriční intervence a hojení ran
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Pátek, 8. 3. 2013 09.00 – 10.30

Blok IV - Poškození a reparace DNA v klinických stavech.
Předsedající: Zadák Z., Štětina R.

11. Zadák Z., Štětina R.
  Poškození a reparace DNA v klinice metabolických stavů – současné 

využití a perspektiva
12. Collins A. R. (Norsko)
  Influence of phytochemicals on DNA damage and repair in relation  

to chronic diseases
13. Fikrová P., Štětina R., Hronek M., Zadák Z.
 Metody diagnostiky poškození a reparace DNA - aplikace v klinice 
14. Bis J., Hyšpler R., Tichá A., Fikrová P., Štětina R., Zadák Z.
 Poškození DNA během akutního koronárního syndromu
15. Štětina R., Hrnčiariková D., Hrnčiarik M., Fikrová P., Hronek M., Zadák Z. 
  Poškození a reparace DNA v onkologii - metabolické a farmakologické 

důsledky
16. Havel E., Hronek M., Fikrová P., Zadák Z., Štětina R.
 Poškození a reparace DNA v sepsi a při polytraumatu 

Pátek, 8. 3. 2013 11.00 – 12.30

Blok V - Výživa jako cesta k úsporám ve zdravotnictví. 
Kulatý stůl s odborníky:
•   MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., náměstek pro zdravotní péči 

Ministerstva zdravotnictví ČR 
•   Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., předseda SKVIMP ČLS JEP
•   prim. MUDr. Václav Pospíšil, člen výboru SKVIMP ČLS JEP
•   Mgr. David Rezničenko, ředitel nemocnice Havlíčkův Brod 
•   Ing. David Šmehlík, Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna
•   MUDr. Pavel Frňka, DMS, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
•   Eva Vencovská, MBA., předsedkyně AVKV               

Pátek, 8. 3. 2013 13.30 – 14.30

Krufova přednáška                 
Bláha V. 
Léčba abdominálních katastrof - jak správně regenerovat a jaké techniky 
k tomu využít
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Pátek, 8. 3. 2013 14.30 – 16.00

Blok VI - Výživa a růst ve zdraví a nemoci. Syndrom neprospívání.                 
Předsedající: Szitányi P., Pozler O.

17. Frühauf P.
 Neprospívání kojenců a batolat
18. Szitányi P.  
 Možná nutriční intervence u neprospívání v dětském věku
19.  Pozler O., Barnetová D., Bronský J., Frühauf P., Jimramovský F., 

Karásková E., Kotalová R., Lokaj P., Nevoral J., Sýkora J., Šípková E., 
Šuláková A.: Pracovní skupina NutriAction

  Screening pacientů zaměřený na vyhledávání hospitalizovaných dětí 
v riziku malnutrice (nutriaction)

20. Jurašková B., Kalvach Z., Topinková E., Holmerová I.
 Křehkost seniorů - geriatrické syndromy
21. Kohout P., Starnovská T. 
 Malnutrice u seniorů

Pátek, 8. 3. 2013 16.30 – 18.00

Blok VII - Dietní postupy podporující regeneraci. Výživa jako základ 
regenerace při sportovních výkonech.                 
Předsedající: Těšínský P., Šmejkalová V.

22. Gojda J., Šmejkalová V.
  Nutriční intervence u pacientů se syndromem diabetické nohy
23. Valentini L. (Německo)
  Diets, Functional Foods, Nutraceuticals and other Supplements  

for Enhancing Recovery after a Long Catabolic State
24. Brunerová L., Šmejkalová V., Suchý J.
 Výživa ve sportu
25. Těšínský P.
 Ergogenní látky ve sportu aneb co doping je a co není
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Sobota, 9. 3. 2013 09.00 – 10.30

Blok VIII - Blok pracovní skupiny DPV.                                    
Předsedající: Novák F., Wohl P.  
  
26.   Novák F., Petrášková H., Meisnerová E. 
 Předoperační příprava pomocí domácí parenterální výživy 
27.   Oliverius M.    
 Rekonstrukční výkony po abdominálních katastrofách 
28.   Wohl P., Kratochvílová S., Kopecký J., Baštová H.   
 Prevence osteopatie u pacientů na DPV 
29.   Gojda J., Těšínský P., Šmejkalová V., Švanda J. 
 Výstupy z registru domácí nutriční podpory za rok 2012             

Sobota, 9. 3. 2013 11.00 – 12.30

Blok IX - Blok pracovní skupiny DEN.                                    
Předsedající: Kohout P., Bronský J.   

30.   Novák F. 
 Potřebujeme novou klasifikaci malnutrice? 
31. Kohout P., Antoš Z., Puškárová G., Rozmahel M., Černík M., Beneš Z.
  Alternativy k perkutánní endoskopické gastrostomii při nemožnosti 

zavedení standardním způsobem 
32.   Bronský J.
 Enterální výživa v indukci remise Crohnovy nemoci u dětí
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VĚDECKÝ PROGRAM 
POSTEROVÁ SEKCE

Pátek, 8. 3. 2013 12.30 – 13.00

Posterová sekce              
Předsedající: Kohout P., Těšínský P., Novák F.

P01. Tomešová J.
 Energetická rovnováha – interaktivní online aplikace od EUFIC
P02. Tomešová J.
 Malnutrice u obézních pacientů
P03. Blaha M., Kostal M., Lanska M., Blaha V., Maly J.
 Extracorporeal LDL-cholesterol elimination and platelet volume
P04.  Blaha M., Kostal M., Rencova E., Langrova H., Studnicka J., Lanska M., 

Blaha V., Rozsival P.
  Dynamics of blood count after rheohemapheresis - possible association 

with clinical changes
P05. Bláha M., Lánská M., Bláha V., Zimmerová I., Boudyš L.
  Těhotenství u homozygotní familiární hypercholesterolemie – aneb: 

když se daří
P06.  Lesná J., Tichá A., Hyšpler R., Bláha V., Sobotka L., Borkovcová J., 

Chmelíková Š., Šmahelová A.
  Vliv MCT oleje na plazmatické hladiny volných mastných kyselin u mor-

bidně obézních diabetiků 2. typu
P07. Meisnerová E.
 Ojedinělý nebo zcela běžný stravovací režim u mladého sportovce? 
P08. Slováček L., Zítková K., Slováčková B.
  Nutriční riziko u nemocných s probíhající inkurabilní protinádorovou 

léčbou: výsledky pilotní studie
P09.  Aufartová J., Plíšek J., Krčmová L., Kasalová E., Červinková B., 

Kučerová B., Hegerová P., Dědková Z., Solichová D., Sobotka L., Solich P.
 Importance of vitamin A, E and D monitoring in elderly
P10. Gřiva M., Jarkovský J., Brázdilová P.
  Stav nutrice u pacientů na kardiologickém lůžkovém oddělení krajské 

nemocnice
P11. Chocenská E.
 Léčba epilepsie u dospělých modifikovanou Atkinsonovou dietou
P12. Chrpová D., Roubíčková I., Sabolová M., Réblová Z., Pánek J.
 Využití vybraných rostlinných tuků a olejů pro smažení potravin
P13. Kala Grofová Z. 
 Kolik stojí a váží nutriční doporučení pro seniory
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P14.  Krčmová L., Kubišová M., Víšek J., Červinková B., Kasalová E., 
Solichová D., Melichar B., Solich P., Sobotka L.

  Determination of neopterin, kynurenine and tryptophan as immune 
system activation  markers in various biological fluids

P15.  Musil F., Šmahelová A., Bláha V., Hyšpler R., Tichá A., Lesná J., Haluzík M., 
Sobotka L.

  Vliv redukce hmotnosti na redukci tukové tkáně a plazmatické hladiny 
leptinu u obézních  pacientů s diabetes mellitus 1. typu

P16. Pánek J., Sabolová M., Roubíčková I., Chrpová D., Réblová Z.
 Riziko zvýšeného příjmu smažených potravin
P17. Starnovská T.
 Předoperační redukce i zvýšení kondice?
P18. Tichý M.
  Rozličné cesty nutriční intervence jsou nedílnou součástí stejného cíle: 

prevence ztráty soběstačnosti u seniorů (obzvláště pak v době nemoci)
P19. Wilhelm Z.
 Význam melatoninu v metabolismu organismu
P20. Wilhelm Z., Hegyi P.
 Střevní mikrobiota
P21. Tesinsky P., Gojda J., Svanda J.
  A Complicated Catabolic State, Nutrition Management and Outcome  

in a Patient with Pancreatic Panniculitis and Polyarthritis: a Case Report
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VĚDECKÝ PROGRAM 
SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 7. 3. 2013 16.00 – 17.30

předsedající: Pavlíčková J., Kholová P.

01. Andrášková V.
 Nutriční terapie při onkologickém onemocnění a jeho léčbě
	 Masarykův	onkologický	ústav,	Brno
02. Bilová Z.
 Péče o pacienty s cystickou fibrózou v Nutriční ambulanci FN Brno
	 Fakultní	nemocnice	Bohunice,	Brno	
03. Mengerová O.
 Výživa jako součást regenerace nefrologicky nemocných
	 IKEM,	Praha
04. Hrbková D.
 Výživa dětí v onkologii
	 Fakultní	nemocnice	Bohunice,	Brno	
05. Pavlíčková J.
 Nutriční podpora dětí v traumatologii
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové
06. Kohutová M.
 Výživa pacientů s onemocněním pankreatu v kazuistikách
	 Vítkovická	nemocnice	a.s.,	Ostrava

Pátek, 8. 3. 2013 09.00 – 11.00

předsedající: Pánková J., Kholová P.

07. Dvořáková M.
 Kasuistika hojení rány
	 VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory
08. Nováková M., Havel E.
 Od perforace prepylorického vředu k břišní katastrofě
	 JIP	1-chirurgické	kliniky,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
09. Soukupová P.
 Kasuistika hojení rány
	 VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory	
10. Tomešová J.
 Pochybení v praxi I.
	 Thomayerova	nemocnice,	Praha
11. Svobodová L.
 Nastavení redukční výživy hokejisty
	 certifikovaný	poradce	pro	výživu
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12. Drahoš D., Lankašová S.
  Kazuistika transplantovaného pacienta s diagnózou virové pneumonie 

(H1N1)
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK
13. Sčotková E.
 Pády seniorů a rizika s tím spojená
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK
14. Pánková J.
 Úskalí a standardizace péče o chronické rány
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE 17

LÉKAŘSKÁ SEKCE
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01 Metabolické změny během kritického stavu – přirozená 
reakce na stres

Sobotka L.

III.	interní	gerontometabolická	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové;	
Lékařská	fakulta	UK	v Hradci	Králové

Během kritických stavů dochází k zvýšené sekreci stresových hormonů a sou-
časně se rozvíjí inzulínová rezistence. Inzulínová rezistence je pokládána za děj, 
který je jednoznačně negativní pro průběh onemocnění. Tato hypotéza vychází 
z prací autorů, kteří popsali zvýšenou mortalitu nemocných, kteří trpěli inzulíno-
vou rezistencí během kritického stavu. Naopak, podávání inzulínu a snížení gly-
kémie bylo pokládáno za jednoznačně přínosné pro přežití nemocných, u nichž 
se inzulínová rezistence během pobytu na  jednotce intenzivní péče rozvíjela.  
Ne všechny práce však tento trend potvrdily. Naopak práce NICE sugar pozitivní 
efekt euglykémie během kritického stavu vyloučila. 

Inzulínová rezistence nemusí být pro organismus pouze negativem. Její úloha 
během dlouhého procesu fylogeneze musela být zřejmě pozitivní. Vyskytuje se 
nejen v kritickém stavu, ale i během:

- tělesného růstu
- těhotenství
- laktace
- reparačních a regeneračních procesů
- dlouhodobého hladovění

Výše uvedený výčet dějů dává předpoklady k  uvažování o  pozitivním vlivu 
inzulínové rezistence. Je zřejmé, že prevence oxidace glukózy a její neoxidativní 
utilizace mohou mít řadu pozitivních vlivů. Jde zejména o využití anaplerotických 
metabolitů v Krepsově cyklu a další utilizaci následných substrátů v kataplero-
tických procesech. Dalším dějem, který využívá inzulínové rezistence, by mohl 
být pentózový cyklus, který je nezbytný pro regenerační procesy, buněčný růst 
i antioxidační rovnováhu.
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02 Nutriční podpora a regenerace na JIP

Mottl R.

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

Akutní stres je provázen stresovým typem metabolismu, který je většinou 
úměrný závažnosti vyvolávajícího onemocnění a souvisí se stresem navozenými 
hormonálními a mediátorovými změnami. Pokud se podaří zvládnout vyvoláva-
jící příčinu onemocnění, nastupuje fáze regenerace, která je z metabolického 
hlediska charakterizována především pozitivní dusíkovou bilancí při převláda-
jící syntéze bílkovin nad jejich katabolismem. K  zajištění rychlé regenerace je 
důležité zajistit adekvátní dávku energetických substrátů i  bílkovin, což bývá 
někdy obtížnější nejen určit, ale též zajistit zvláště u extrémních nutričních stavů 
(výrazná či déletrvající malnutrice či naopak morbidní obezita). Přestože paci-
ent dostává odpovídající dávku energie i  proteinů, může perzistovat negativ-
ní dusíková bilance, což je někdy označováno jako anabolická rezistence. Toto 
se často týká nejen pacientů v kritické péči, ale pacientů chronicky nemocných 
či geriatrických. Přesná příčina anabolické rezistence není dosud jednoznačně 
objasněna, ale zdá se, že důležitou roli v patogenezi hraje porucha svalové mik-
rocirkulace. Některé práce ukazují, že anabolickou rezistenci lze do určité míry 
ovlivnit např. zvýšeným přísunem aminokyselin, inzulínem a kontrolou glykémie, 
zkrácením období immobility s časnou rehabilitací. Zkouší se i efekt některých 
nutričních substrátů a  farmak (omega3-mastné kyseliny, pentoxyphyllin,...). 
Výživa je důležitou součástí celkové regenerace organismu, nikoliv však jedinou. 
Je vhodné mít na paměti důležitost komplexního přístupu ve fázi regenerace, 
jehož součástí je časná fyzioterapie se svalovým cvičením, kontrola glykémie, 
omezení nadměrné analgosedace a snaha o zajištění časné a dobré komunika-
ce a spolupráce s nemocným.
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03 Časná nutriční podpora u akutně nemocných seniorů

Hegerová P., Dědková Z., Sobotka L.

III.	interní	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Akutní onemocnění seniorů vede často ke  ztrátě soběstačnosti a  nárůstu 
potřeby následné péče a  rehospitalizace. Cílem našeho projektu bylo ověřit 
hypotézu, že včasná nutriční a  rehabilitační intervence v  době akutního one-
mocnění může zmírnit riziko prohloubení malnutrice a rozvoje sarkopenie, a tím 
zlepšit vyhlídky na  zachování soběstačnosti. Následně by intervence mohla 
snížit nežádoucí dopady sociální a ekonomické. Do studie bylo zařazeno 200 
hospitalizovaných pacientů starších 78 let s  akutním interním onemocněním, 
randomizovaných do 2 skupin: 1) program fyzioterapie (4 x denně – bicyklový 
ergometr, LTV) a doplňkové výživy (nutriční doplňky k běžné stravě: 600 kcal, 
20 g bílkovin denně) (100 pacientů), 2) kontrolní skupina (100 pacientů), léčená 
standardním způsobem.

Vstupní kriteria byla věk nad 78 let, akutní příjem k hospitalizaci, soběstačnost 
pacienta před přijetím (Barthel Index > 60), souhlas s účastí. Vylučující kriteria 
byla terminální stádium onemocnění, terminální orgánové selhání, hospitalizace 
za poslední 3 měsíce, nebo více než 2 rehospitalizace za posledních 6 měsíců, 
nutnost nutriční podpory vzhledem k  podvýživě nemocného, nesoběstačnost 
pacienta před přijetím (Barthel Index ≤ 60), pokročilé stádium demence spo-
jené s nesoběstačností, nesouhlas s účastí. Měření probíhala 2. den po příjmu, 
v den dimise, následně v tříměsíčních intervalech vždy po 3 měsících od dimise. 
Celková doba sledování byla 2 roky. Byla hodnocena morbitida, mortalita, sobě-
stačnost, antropometrie, složení těla, parametry mikroinflamace, výživy.

Standardní podávání doplňkové výživy vedlo ke zvýšenému příjmu energie 
a bílkovin a zabránilo negativní bilanci bílkovin a energie, zároveň nebyl snížen 
denní příjem běžné stravy. V kontrolní skupině došlo ke statisticky významnému 
poklesu soběstačnosti ve 3 až 12 měsících od přijetí, na rozdíl od intervenované 
skupiny, kde pokles není statisticky významný.

V obou skupinách došlo k poklesu tělesné hmotnosti po hospitalizaci, v kont-
rolní skupině byla ale významná ztráta především svalové složky, zatímco u inter-
venované skupiny tento pokles byl méně patrný.

Tato prospektivní randomizovaná studie ukazuje pozitivní efekt časné nutrič-
ní podpory a  rehabilitace na  udržení soběstačnosti, zachování svalové hmoty 
a svalové síly akutně hospitalizovaných seniorů. To nejen zvyšuje kvalitu života 
nemocných, ale může snížit i náklady na lékařskou péči.
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04 Hlavní principy Fast Track

Šerclová Z.

ÚVN,	Praha

Moderní perioperační péče, tzv. Fast Track, ERAS (enhanced recovery after 
surgery) či akcelerovaná pooperační rehabilitace, vychází ze souboru opatření 
podložených medicínou založenou na důkazech. Tedy ne z tradičních postupů 
a zvyklostí. Cílem je redukce operačního stresu, což vede ke snížení pooperač-
ních komplikací a zkrácení délky hospitalizace. Mezi předoperační principy patří 
dokonalá předoperační příprava a informace o perioperační péči a její nácvik. 
Dalším důležitým aspektem je redukce perioperačního hladovění. Hladovění 
se omezuje pouze na  několik hodin bezprostředně kolem operace, nemocní 
ještě do 2 hodin před operací popíjejí sacharidové koktejly a těsně po opera-
ci je uplatňován sipping. Předoperačně nejsou stresováni přípravou ortográdní 
střevní laváží. Důsledně jsou uplatňovány principy správné antibiotické a trom-
boembolické profylaxe. Peroperačně jsou preferovány miniinvazivní techniky 
a  principy moderní anestézie. Významnou součástí je udržení normotermie 
a normovolémie v perioperačním období. Pooperačně se používá multimodální 
opiáty šetřící analgezie s preferencí kombinace epidurální a intravenózní cesty. 
Nemocní obvykle nejsou stresováni invazivními vstupy, většinou nemají naso-
gastrické sondy, drény, močové katétry, protože neexistují důkazy pro výhodu 
jejich paušálního použití. S tím pak souvisí možnost časné pooperační rehabi-
litace a účinný boj s pooperační nauzeou a zvracením, která často pooperační 
hojení významně negativně ovlivňuje. 

Pozitivní efekt popsaného souboru opatření na  pooperační hojení byl nej-
prve prokázán ve studiích elektivní kolorektální operace. Ale metoda se rozši-
řuje na operace hepatobiliární, chirurgii pankreatu a horního zažívacího traktu 
i do urologické a gynekologické operativy. V zásadě platí, že rizikoví nemocní 
z postupu profitují více. Jedinou kontraindikací je nemožnost dosáhnout spo-
lupráce s nemocným. Problémem je obtížnost zavedení metody, která vyžaduje 
skutečnou mezioborovou spolupráci a vyšší nároky na ošetřující personál. 

V některých zemích existují národní programy, které pomáhají principy uplat-
ňovat. Ve většině severoevropských a severoamerických zemích patří tyto postu-
py ke  správné klinické praxi. Evropská společnost ERAS v  posledních letech 
vytváří doporučené postupy pro jednotlivé typy operací, které by měly být 
závazné.
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06 Hojení střevní anastomózy

Havel E.

Chirurgická	klinika	FN	Hradec	Králové	a LF	UK	v Hradci	Králové	
Práce	je	podpořena	programem	PRVOUK	P37/04

Každý chirurg uznává spojitost mezi malnutricí a špatným hojením. Diskuse, 
jestli je umělá výživa tím, co hojení v krátkodobém horizontu zlepší, ale dosud 
probíhá. V  situaci tlaku na  snižování nákladů na  léčbu každý primář pečlivě 
zvažuje, jestli mu vysoký výskyt „leaků“ sníží lepší nitě, staplery či glutamin nebo 
časná enterální výživa. 

Únik v anastomóze po operaci na tlustém střevě je popisován ve velmi širo-
kém rozmezí 0,5 až 30 %, ale všeobecně se uznává, že zkušený kolorektální chi-
rurg má tuto komplikaci v 3,4 až 6 % (1,2). 

Úspěšné zhojení anastomózy je podmíněno technickou kvalitou chirurgické-
ho výkonu a hojivou schopností pacienta. Rizikové faktory pro nezhojení ana-
stomózy vyplývající z klinické kondice pacienta, jsou na prvním místě malnut-
rice a  pokles hmotnosti před operací, dále chronické užívání kortikosteroidů, 
kouření, abusus alkoholu a přidružená onemocnění nejčastěji kardiovaskulární - 
ASA≥3. Chirurgické rizikové faktory jsou ischémie anastomózy, nízko - aborálně 
prováděná anastomóza na rektu, operační čas delší než dvě hodiny, kontamina-
ce dutiny břišní stolicí, tah v anastomóze, stenóza střeva pod anastomózou (3).

Hojení každé rány má několik fází a  jeho výsledkem je obnovení narušené 
homeostázy organizmu – eliminace volných radikálů, antigenních buněčných 
fragmentů a  obnovení celistvosti tkání a  přirozených bariér. První fázi hojení 
charakterizuje hemostáza. Ta spočívá v  tvorbě koagula, bohatého na destičky 
a fibrin. Druhá fáze se někdy nazývá reaktivní a  jde o zánět zaměřený na likvi-
daci volných radikálů, narušených molekul proteinů a  buněčných fragmentů. 
V lytické fázi hojení převládá aktivita proteáz, rozpouštění porušených molekul. 
Proliferační fázi charakterizuje proteosyntéza - angiogeneze, fibroplasie a epite-
lizace. Pevnost spojení je závislá na přítomnosti kolagenu. Poslední fází hojení je 
smrštění jizvy s ústupem otoku a remodelací, k čemuž dochází interakcí extrace-
lulární hmoty a fibroblastů. Během remodelace jizvy dochází ke vstřebání granu-
lační tkáně a reorganizaci kolagenových fibril (4).

Okolo 4. dne po operaci je kritická doba, kdy podstatně slábne vliv artefici-
ální sutury a rozhoduje o těsnosti a pevnosti anastomózy proteosyntéza s tvor-
bou kolagenu a  dalších bílkovin, které jsou podkladem jizvy. Angiogeneze 
byla v experimentu příznivě ovlivněna přímou aplikací cévního endoteliálního 
růstového faktoru (VEGF) do  místa anastomózy. L-arginin, jako prekurzor NO, 
zatím jednoznačně pozitivní efekt na angiogenezi v oblasti střevní anastomózy 
prokázaný nemá. Na druhou stranu antiproliferační význam kortikoidů a beva-
cuzimabu je všeobecně přijímán (5,6). Proliferační fáze je závislá na  nabídce 
nutrietů pro hojení. Deficit vitamínu C a sideropenie můžou být důležité faktory 
pro poruchu proliferační fáze (7). V  experimentu aplikace kmenových buněk, 
které jsou zdrojem angiogenních růstových faktorů, zlepšila hojení ischemické 
anastomózy (8).
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Hojení je zánětlivý proces. Hojně používaná nesteroidná antiflogistika v léčbě 
pooperační bolesti klinicky významně zánětovou reakci tlumí. Inhibice cyklooxi-
genázy vede ke snížení aktivity kolagenáz v úvodní fázi hojení, zhoršuje prokr-
vení anastomózy, zvyšuje riziko vzniku mikrotrombů v okolí anastomózy, snižuje 
novotvorbu kolagenu a aktivitu fibroblastů při tvorbě jizvy (9). 
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07 Regenerace jater

Červinková Z.

Univerzita	Karlova	v Praze,	Lékařská	fakulta	v Hradci	Králové,	Ústav	fyziologie

Regenerace jater je schopnost organismu obnovit původní buněčnou 
populaci a  funkci jater po  jejich poškození různé etiologie. Játra jsou vzhle-
dem k svému umístění a krevnímu zásobení trvale vystavována mnoha látkám 
s  potenciálně škodlivým účinkem. Zřejmě proto jsou vybavena mimořádnou 
a  výjimečně účinnou schopností sebeobnovy po  poškození. Na  obnově jater 
se podílí jak buněčná hypertrofie, tak také hyperplasie. Regenerační schopnost 
jater je evolučně konzervovaný děj, který byl popsán u řady živočišných druhů, 
včetně myší, potkanů, králíků, psů, prasat, primátů, a také u člověka. Nejčastěji 
užívaným modelem pro studium následné regenerační odpovědi je parciální 
2/3 hepatektomie (Higgins a Anderson 1931), reparační odpověď lze indukovat 
také toxickým poškozením jater (tetrachlormetan, D-galaktosamin, thioaceta-
mid, acetaminofen, alkohol). Regenerace jater po  parciální hepatektomii (PH) 
je unikátní model kontrolovaného růstu tkáně. Jedinečná je schopnost jaterních 
buněk přejít z plně diferencovaného stavu, z klidové (G0) fáze buněčného cyklu 
do cyklu buněčného dělení. Tento děj probíhá synchronizovaně a hepatocyty 
do něj vstupují opakovaně. První vrchol syntézy DNA v hepatocytech se objevuje 
za 24 hodiny po PH, mitóza následuje syntézu DNA za 6 - 9 hodin. Proliferace 
ostatních buněk, které jsou v  játrech přítomné (cholangiocyty a  sinusoidální 
endotelové buňky), je oproti hepatocytům asi o 24 hodin zpožděná. 

Teorie o  mechanismech, které jsou odpovědné za  řízení regenerace jater, 
prošly vývojem. Od  teorie hemodynamické, která za  spouštěcí mechanismus 
regenerace jater považuje zvýšený průtok krve redukovanou jaterní tkání, přes 
teorii humorální předpokládající existenci látek jaterního i  extrahepatálního 
původu, které mohou indukovat popř. inhibovat proliferační procesy, až k před-
stavě o zásadní roli zvýšené funkční zátěže, které je zbytek jater po poškození 
vystaven. V současné době se předpokládá, že existují tři principiální regulační 
složky regenerace jater – cytokiny, růstové faktory a  metabolické změny. Tyto 
tři regulační prvky jsou navzájem mnohonásobně provázány a tvoří komplexní 
síť, odpovědnou za precizní řízení regenerace jater. Regeneraci jater lze rozdělit 
na fázi iniciační (priming), kdy dochází k uvolnění prozánětlivých cytokinů TNF, 
IL-1, IL-6 nezbytných pro aktivaci transkripčních faktorů (NF-B, STAT 3), násle-
duje exprese řady genů (immediate early genes) kódujících proteiny regulující 
buněčné aktivity charakteristické pro G1 fázi. V další fázi - propagace dochází 
k expresi růstových faktorů (HGF, EGF, TGF) a k aktivaci dalších genů (delayed 
gene response) s následnou proliferací buněk. Poslední fázi – terminaci regene-
race byla dosud věnována nejmenší pozornost, kromě TGF se pravděpodobně 
uplatňují i komponenty extracelulární matrix. Indukce apoptózy v terminální fázi 
regenerace jater slouží zejména k udržení buněčné homeostázy, tj. optimálního 
počtu buněk.

Regeneraci jater provází významná změna v nutriční preferenci. Již v polovi-
ně šedesátých letech minulého století bylo na našem pracovišti prokázáno, že 
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v regenerujících játrech klesá respirační kvocient na hodnoty svědčící pro prefe-
renci tuků. Zatímco infuze samotné glukózy regeneraci jater po PH tlumila, intra-
gastrické podávání tukových emulzí, zejména obohacených o mastné kyseliny 
se středně dlouhým řetězcem vedlo k  signifikantní stimulaci časné fáze rege-
nerace jater po PH dokumentované statisticky významným vzestupem syntézy 
DNA v játrech. K užití mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem nás vedla 
skutečnost, že se tyto mastné kyseliny vstřebávají přímo do portální krve a přes 
mitochondriální membránu pronikají nezávisle na karnitinovém přenašeči. Role 
bílkovin v podpoře regenerace jater zůstává otevřená. V experimentu byl proká-
zán stimulační účinek po podání infuze aminokyselin s rozvětveným řetězcem. 
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08 Regenerace trávicího traktu

Kohout P.

Interní	oddělení,	Thomayerova	nemocnice	Praha	

Sliznice trávicího traktu je unikátní strukturou, která na jedné straně umožní 
absorpci základních nutrientů, vody, minerálů i mikronutrientů (stopových prvků 
i vitaminů), na druhé straně je schopna zabránit průniku bakterií, toxinů či dal-
ších látek, které mohou být pro lidský organismus potencionálně nebezpečné. 
Při poškození sliznice dochází k porušení obou těchto základních funkcí sliznice 
trávicího traktu. Střevní bariéra je tvořena unikátním spojením enterocytů, hle-
nem na jejich povrchu, sekretů GI traktu (enzymy, kyselina solná, žluč, pankrea-
tická slina) a bakteriální mikroflórou a jejich působky. Rychlá regenerace sliznice 
trávicího traktu je klíčová pro obnovu jak absorpční, tak bariérové funkce, které 
jsou nepostradatelné pro život makroorganismu, je umožněná rychlou obnovou 
enterocytů v tenkém střevě. 

 K regeneraci trávicího traktu dochází jak po poškození sliznice tenkého stře-
va po akutním ataku, tak při chronickém poškození, k regeneraci sliznice zbylé-
ho střeva po resekci menšího či většího úseku tenkého střeva při abdominální 
katastrofě. K poškození tenkého střeva může dojít v rámci šokového stavu různé 
etiologie a multiorgánového selhání (MOSF) působením ischémie a reperfuze, 
působením léků (např. chemoterapie) či jiných nox (např. lepek, resp. toxické 
prolaminy u  pacientů s  celiakií, působením radioterapie) – ať již dlouhodobě 
malými dávkami či akutně velkou dávkou, působením ischémie při syndromu 
abdominální anginy nebo kongesci tenkého střeva v rámci portální hypertenze 
nebo pravostranné srdeční městnavé slabosti. Po resekci tenkého střeva dochá-
zí postupně k regeneraci jak tenkého, tak tlustého střeva, které může u pacientů 
se syndromem krátkého střeva – zpočátku plně závislých na přívodu živin a teku-
tin parenterálně – vést ke snížení této závislosti až k přechodu na plný perorální 
příjem či enterální výživu. 

Syndrom krátkého střeva byl definován původně jako stav po významné resekci 
tenkého střeva nad 75 % jeho délky (Borgstöm, 1957), později jako malabsorbč-
ní stav na podkladě významné anatomické redukce střevní plochy (Nightingale, 
1999) a  v  současné době se přidala funkční kritéria a  definice byla změněna 
na  snížení střevní absorpce, která vyžaduje suplementaci makronutrientů 
a (nebo) vody a elektrolytů k udržení zdraví nebo růstu (Nightingale,2003). Jeho 
příčinou je u novorozenců nejčastěji nekrotizující enterokolitida (NEC), volvulus 
či anatomické abnormality, později se přidávají úrazy břišní dutiny, v dospělosti 
jsou nejčastějšími příčinami resekce velké části tenkého střeva Crohnova cho-
roba, nádory, desmoid, ischemické poškození tenkého střeva či akutní perito-
nitida po  relativně banálních operacích jako je apendektomie, cholecystekto-
mie, gynekologické operace. Ke vzniku syndromu krátkého střeva dochází i při 
obstrukci střeva srůsty, maligním nádorem v  lumen nebo karcinomatóze peri-
tonea. Závislost na  parenterálně aplikovaných živinách či tekutinách závisí též 
na stavu dalších segmentů trávicího traktu a dalších systémů (například funkce 
ledvin). Zatímco při intaktním žaludku a tlustém střevě včetně ileocékální chlop-
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ně postačí k nezávislosti na parenterální výživě 30-60 cm zdravého jejuna či ilea, 
po resekci Bauhinovy chlopně je to již 60-100 cm, a při vyústění tenkého střeva 
jejuno- či ileostomií je nutné více než 100 cm, často nejsme schopni dosáhnout 
vyrovnané vodní a minerálové bilance. 

K  regeneraci sliznice trávicího traktu dochází okamžitě po  skončení půso-
bení původního činitele (po  úpravě hemodynamických poměrů, po  nasazení 
bezlepkové diety u pacientů s celiakií, po snížení hladiny léků při chemotera-
pii, po ukončení působení radiace či po zhojení anastomózy). Klíčové jak v pre-
venci, tak při regeneraci je intraluminální působení nutrientů v  trávicí trubici. 
V počáteční fázi dochází k hypersekrečním průjmům (do 4-6 týdnů po resekci či 
akutním ataku), které je nutné řešit parenterálním podáváním krystaloidů, paren-
terální výživou, enterální výživu či stravu je pacient schopen tolerovat v malých 
dávkách. V  druhé (regenerační) fázi, která trvá 4-6 měsíců, dochází k  postup-
ně se zvyšující toleranci enterálního příjmu a  podle množství funkční sliznice 
dochází k postupnému snižování závislosti na parenterální aplikaci živin či teku-
tin. Tato fáze přechází do  fáze adaptace, která je dlouhodobá (až několik let), 
kdy se i zbylé orgány dokážou adaptovat na stávající situaci a může dojít k plné 
nezávislosti na nutriční podpoře parenterálně, dokonce i enterálně podávané. 
Množství funkčních enterocytů lze monitorovat pomocí hladiny citrulinu. 
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09 Výživa a reparace funkce ledvin

Teplan V.

Klinika	nefrologie	IKEM	a Subkatedra	nefrologie	IPVZ,	Praha	

K  poškození funkce renálního parenchymu s  možností reparace dochá-
zí nejčastěji při poškození ischemicko-reperfuzním či nefrotoxickém (akutní 
poškození ledvin - AKI).Chronické poškození je většinou spojeno s vazivou 
přeměnou tkáně a je již nevratné (chronické poškození ledvin až end stage 
renal disease).

V poslední době je často diskutována otázka reverzibility poškození renální-
ho parenchymu. I když u velké většiny nemocných je akutní poškození a selhání 
ledvin reverzibilní, nemusí být úprava funkce ledvin úplná. Častěji bývají poru-
šeny funkce tubulární (např. koncentrační schopnost ledvin, porucha acidifi-
kační činnosti, poruchy transportu elektrolytů, např. K s následnou hyperkale-
mií, poruchy tubulárního prahu pro glukozu/normálně kolem 10 mmol/apod.), 
zatímco glomerulární filtrace se může upravit ad integrum. U nemocných, kteří 
měli již poškození ledvin přítomné v  předchorobí (např.incipientní diabetic-
ká nefropatie) a u seniorů (nefroskleróza) je častější neúplný kompletní návrat 
renálních funkcí. Pokud afunkce trvá do  jednoho měsíce je reálné očekávat 
ještě obnovení renální funkce. Pokud je však afunkce a oligurie přítomna déle 
jak 3 měsíce (arbitrální hranice), jedná se o  formu nevratnou a nemocný má 
již chronické selhání ledvin vyžadující trvalou náhradu funkce (dialýza či trans-
plantace ledviny). 

Při klasické oligoanurické formě AKI trvá údobí afunkce kolem 8-10 dní. 
Poté se začíná rozvíjet tzv. časná diureza daná obnovou glomerulární filtrace 
v méně poškozených okrscích tkáně, ale složení moče má charakter více moči 
primární. Tato diureza může pomoci v  bilanci tekutin a  částečně i  elektroly-
tů, ale při dosud velmi nízké glomerulární filtraci nemá významnější funkční 
dopad na odstraňování dusíkatých katabolitů, ani se neupravuje acidobazická 
rovnováha, a  proto pacienti musí být i  nadále léčeni dialýzou či kontinuální 
metodou. S obnovou glomerulární filtrace v dalších okrscích (při dosud neu-
pravené funkci tubulární, především koncentrační schopnosti) může diureza 
v dalších dnech významně narůst až do stavu polyurie (polyurická fáze AKI). 
Zatímco v počátečním údobí AKI při oligoanurii je pacient ohrožen hyperhyd-
ratací, hyperovolemií, plicním edémem, hyperkalemií a metabolickou acidó-
zou, v údobí polyurie je naopak nebezpečí dehydratace, hypovolemie, hypo-
tenze, metabolické alkalozy a hypokalemie. Tato diureza bývá již funkční, klesá 
koncentrace močoviny a  kratininu v  séru a  většinou je ukončena mimotělní 
eliminační metoda. Je však třeba upravovat vnitřní prostředí, tekutinami i ion-
ty, aby při hypovolemické hypotenzi nedošlo k hypoperfuzi ledvin s následnou 
poruchou reparace tubulárních buněk. Z hlediska klinické praxe je známo, že 
pokud je diureza větší než 500 ml, může být již odrazem rozvoje glomerulární 
filtrace vedoucí k poklesu – alespoň částečnému – dusíkatých katabolitů. Pokud 
se týká minerálových odchylek, na  rozdíl od  nemocných s  chronickým one-
mocněním ledvin, při reparaci AKI je častá hypofosfatemie spojená se zvýše-
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nou spotřebou makroergních fosfátů v reparujících se buňkách. Plnou obnovu 
renální funkce lze očekávat nejčastěji do 1 měsíce.

Výživové režimy při akutním poškození ledvin (AKI)
Restrikční nízkobílkovinné diety obsahující 0,6-0,8 g B/kg TH/den jsou v léčbě 

AKI v současné době používány výjimečně (pouze u lehkých forem neoligoanu-
rického AKI a  metabolicky stabilních nemocných). Jinak je vždy nutno přívod 
živin upravit k aktuální potřebě nemocných a podle potřeby nemocné léčit dia-
lýzou či kontinuálními metodami. V  tomto případě činí příjem bílkovin kolem  
1, 2 g/kg TH/den a přívod energie až 160 kJ/kg TH/den. Je třeba respektovat 
i limity dané častým více orgánovým postižením.

Parenterální výživa je nutná u  většiny případů AKI, alespoň v  akutní fázi 
onemocnění. Je podávána do  centrální žíly pokud možno kontinuálně po  24 
hodin denně. Nejvýhodnější je stavebnicový individualizovaný způsob podání 
roztoku dle výpočtů a  bilancí. Hlavní energetickou součást tvoří hypertonická 
glukosa v  dávce do  0.3 g/kg/hod. Roztoky aminokyselin speciálního složení  
(např. Aminomel Nephro), ev. směsi esenciálních a neesenciálních aminokyselin, 
jsou nyní i z ekonomických důvodů nahrazovány standardními roztoky amino-
kyselin, neboť při léčbě dialýzou či kontinuálními metodami jsou aminokyseli-
ny významně z oběhu odstraňovány bez ohledu na  jejich změněné spektrum. 
Roztoky tukových emulzí 10 - 20 % v dávce do 1g/kg/den všude tam, kde nejsou 
kontraindikovány (koagulopatie apod.). Roztoky aminokyselin mají být podává-
ny vždy současně s glukosou, následně pak je přidán roztok tukové emulze (sys-
tém all-in-one). Při eliminačních metodách je potřeba proteinů a energie ana-
logická jako u  jedinců bez selhání ledvin. Samotné selhání ledvin bez dalšího 
orgánového postižení vyžaduje navýšení příjmu energie cca o 20 %. Substituce 
vitaminů a stopových prvků je nutná pouze při dlouhodobé parenterální výživě. 

Enterální výživa má oproti parenterální výživě přednost v zapojení trávicího 
traktu do metabolismu živin. Nejčastěji se užívá měkké nutriční nebo nasogast-
rické sondy, do které se podává výživná směs nutriční pumpou. Jsou k dispozici 
přípravky k enterální výživě s upraveným složením pro nemocné s AKI připra-
vené na bázi mléčných či vaječných proteinů. Lze užít i oligopeptidy. Současně 
je v těchto směsích značné množství energie (polysacharidy, tuky), vitaminy ev. 
stopové prvky. Při stabilizaci metabolického stavu lze pak širší sondou podávat 
i dietu, nejlépe individualizovanou. Enterální výživa je možná i  formou sippin-
gu (Nepro) či upravené diety s větším množstvím proteinu (Protifar) či energie 
(Fantomalt). 
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10 Nutriční intervence a hojení ran

Sobotka L.

III.	interní	gerontometabolická	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové;	
Lékařská	fakulta	UK	v Hradci	Králové	

I přes pokroky v medicíně je hojení ran a kožních defektů v současné době 
velkým medicínským problémem. To je dáno skutečností, že populace našich 
nemocných stárne, a  tím jsou léčeni nemocní, kteří se nacházejí ve  stále 
těžším klinickém stavu. Zatímco v minulosti bylo přežití abdominálních kata-
strof téměř vyloučeno, v současné době při specializované péči a dokonalé 
výživě dosahuje významných úspěchů. Hojení ran je komplexní proces, jehož 
dokonalé řízení se vyvíjelo během dlouhé doby evoluce. U savců a člověka 
je hojení prakticky vždy spojeno s  reparací, která končí jizvou, což je dáno 
současnou zánětlivou odpovědí. 

Během dlouhého období fylogeneze se vyvinul dokonalý systém reutili-
zace metabolických substrátů ze zásob organismu v  hojících se defektech. 
Organismus tak využívá vlastních energetických a  stavebních substrátů, 
zejména kosterní svalovinu, která je ve fázi hojení ran největším dodavatelem 
bílkovin. Negativem je však skutečnost, že hojení ran za využití vlastních sub-
strátů je v každém případě spojeno se ztrátou tělesných funkcí. Problematické 
je však hojení rány u pacienta s nedostatečnými zásobami bílkovin a energie, 
nejčastěji tomu tak bývá u  podvyživených jedinců nebo seniorů, kteří mají 
nedostatek pohybu, tudíž nedostatek svaloviny. Další skupinu tvoří nemocní, 
kteří se nacházejí v  dlouhodobém katabolickém stavu, včetně nemocných 
trpících chronickým zánětlivým onemocněním. Nedostatek energetických 
substrátů vede k prodlouženému hojení rány a navíc samotná existence rány 
způsobuje chronický systémový zánět, který potlačuje anabolické schopnosti 
organismu. Tak vzniká bludný kruh, kdy obtížně se hojící rána způsobuje dal-
ší tělesnou zátěž, ztrátu pohybu a snížený příjem potravy (v důsledku ztráty 
chuti související se zánětem). Tento bludný kruh nakonec vede k  těžkému 
postižení pacientovi soběstačnosti, nebo k jeho smrti. 

Přístup k nemocnému s těžkými ranami musí být komplexní. Měl by zahr-
novat jak léčbu infekčních komplikací, které vedou k chronickému zánětu, tak 
i dokonalou léčbu lokální a tělesnou rehabilitaci. Výživa je nedílnou součástí 
této komplexní péče. Řada metaanalýz prokázala, že nutriční intervence zlep-
šuje hojení ran a zabraňuje vzniku ran nových, zejména dekubitů. 

V souvislosti s nutriční intervencí bylo navrženo mnoho postupů využíva-
jící speciální nutriční substráty. Bohužel, do  současné doby se nepodařilo 
najít „zázračnou“ střelu, která by jednoznačně zlepšovala hojení ran u paci-
entů v  těžké malnutrici, nebo u  nemocných trpících systémovým zánětem. 
Naopak dokonalá kombinace nutričních substrátů podaných v dostatečném 
množství, hojení ran jednoznačně zlepšovala. Nízká efektivita podávání nut-
ričních substrátů se speciálním zaměřením byla způsobena i tím, že nemocní 
nedostávali dostatečné zajištění nutričního stavu. 

Nutriční podpora u  nemocných s  defekty a  rozsáhlými ranami by měla 
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zajistit energetické potřeby organismu, avšak navíc i  dostatečné množství 
substrátu pro tkáňovou regeneraci. Doporučené denní množství energie by 
se mělo pohybovat mezi 30-40 kcal/kg a denní množství dusíku by nemělo 
být nižší než 1,5 g/kg. Při rozsáhlých ranách je doporučováno podat až 2,5 g/
kg kvalitních bílkovin či směsi aminokyselin.

Nedílnou součástí je péče o psychický stav nemocného a tělesná rehabili-
tace. Je známo, že pravidelné cvičení nejen zvyšuje syntézu tělesných bílko-
vin, ale zřejmě zlepšuje i hojení ran.
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11 Poškození a reparace DNA v klinice metabolických stavů – 
současné využití a perspektiva

Zadák Z.1, Štětina R.1,2

1Centrum	pro	výzkum	a vývoj,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
2Univerzita	obrany,	Fakulta	vojenského	zdravotnictví,	Katedra	toxikologie,	
Hradec	Králové

V  současné společnosti je jedinec trvale vystaven stoupajícímu počtu 
potenciálně rizikových vlivů fyzikálního charakteru, chemického charakteru 
a biologických vlivů. Zdrojem těchto mechanizmů je zevní prostředí, průmys-
lové vlivy a z velké části je to i významně iatrogenie. Diagnostické i terape-
utické přístupy jsou v moderní medicíně mnohdy velmi agresivní a je nutné 
hledat hranici i mezi přínosem diagnostického a léčebného postupu a ško-
dami, které při jejich použití vzniknou. Nejvýznamnější a dosud málo ohod-
nocené jsou vlivy na genetický potenciál DNA jak z hlediska buněk ve  tká-
ních jednotlivých orgánů, tak zejména na kmenové buňky a na germinativní 
buňky.

K  zhodnocení poškození DNA existuje několik přístupů, které budou 
v návaznosti na úvodní přednášku prezentovány jak z hlediska čistě metodic-
kého přístupu, tak z pohledu klinického využití. 

Stručně můžeme definovat tři základní přístupy studia poškození DNA:
a)  Celotělové poškození DNA pomocí plazmatických hladin a  vylučová-

ní degradačních produktů nukleových bazí do  moči. Tento parametr 
můžeme využít jak pro měření poškození jaderné DNA, tak pomocí 
8-hydroxyguaninu i poškození DNA mitochondriálního původu. 

b)  Kvantifikace poškození jednotlivých buněk pomocí SCGE (single cell 
gel electrophoresis) a navázáním na tuto metodu je možné měřit i rych-
lost reparace DNA.

c)  Kvantifikace zkracování telomerů jako indikátor biologického a  před-
časného stárnutí, ukazatel poškození fyzikálními vlivy a bioindikátor něk-
terých stavů jako je inflamatorní reakce, oxidativní stres a patologické 
situace spojené s  neurodegenerativními onemocněními, xenobiotiky 
a iatrogenními vlivy. 

Tyto metody jsou velmi zásadní důležitostí k  poznání patogenetických 
mechanizmů a k prevenci poškození zevním prostředím, výživou a agresivní 
diagnostikou a léčbou. Jedním ze závažných momentů, které umožní nahléd-
nout do mechanizmů působících ve výživě a v intenzivní péči je zajisté i feno-
mén, který byl opakovaně prokázán a není dostatečně vyřešen, jako je vysoká 
mortalita jedinců, kteří byli delší dobu v kritickém stavu na jednotce intenziv-
ní péče s agresivní ventilací, intenzivní antibiotickou a zejména antimykotic-
kou léčbou a kteří absolvovali opakovaně anestézie a velkou diagnostickou 
radiační zátěž.

Studium poškození a  reparace DNA se tak stává robustním bioindikáto-
rem, který může přinést zcela objemná data pro klinickou oblast. 
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Lidský genom je vystavován neustále působení reaktivních metaboli-
tů a  mutagenů z  vnějšího prostředí. Odhaduje se, že každá buňka za  nor-
málních podmínek je cílem několika tisíc ataků (poškození) na DNA za den,  
mezi které patří ztráta base, záměna base a  zlomy v  řetězci DNA. 
Jednořetězcové zlomy a záměny basí jsou pro většinu buněk snadno opra-
vitelné, dvojřetězcové zlomy DNA a jiné komplexní DNA léze jsou relativně 
vzácné (dvojřetězcové zlomy představují méně než 5 % z celkového poškoze-
ní) a  jsou mnohem obtížněji opravitelné. Nespojitelné dvojřetězcové zlomy 
jsou pravděpodobně letální, a špatně spojené dvouřetězcové zlomy mohou 
způsobit chromozomové aberace a také vést k buněčné smrti (Fikrová a kol. 
2011). V poslední době se často s poškozením DNA spojuje oxidační stres. 
Oxidační stres je relativní převaha reaktivních forem kyslíku a dusíku nad anti-
oxidační kapacitou (Holeček 2010). Volné radikály jsou průběžně generová-
ny jako vedlejší produkty normálních buněčných procesů a  každodenních 
činností jako je např. vyčerpávající cvičení nebo v patologických podmínkách 
jako je obezita, stres, ischemie, infekce a záněty. Interakce volných radikálů 
s buněčnými komponenty může mít za následek poškození biomolekul včet-
ně DNA (Loft a kol. 2012). 

Mezi základní metody, kterými lze měřit poškození DNA a které provádíme 
v  naší laboratoři, patří Comet assay a  ELISA. Dalšími metodami vhodnými  
pro měření poškození DNA jsou Micronucleus test, separační metody pro 
měření oxidačních produktů DNA v moči nebo test TRAP (telomerázy). 

Comet assay je rychlá, citlivá a poměrně jednoduchá metoda pro detekci 
poškození DNA na úrovni jednotlivých buněk. Je široce přijímána jako stan-
dardní metoda pro posouzení poškození DNA v  jednotlivých buňkách a  je 
používána v široké škále aplikací, včetně lidského biomonitoringu, genotoxi-
kologie, ekologického monitorování a jako nástroj pro vyšetřování poškození 
DNA a její opravy jako reakci na řadu DNA-poškozujících látek. Název comet 
assay pochází z podobnosti obrazu získané v této metodě s astronomickým 
tělesem. Tento tvar je vytvořen v  průběhu elektroforézy, kdy DNA migruje 
z buňky. Hlava komety potom obsahuje neporušenou DNA a ocas obsahuje 
poškozené a  rozbité kusy DNA. Rozdělení DNA v  kometě koreluje s  rozsa-
hem poškození DNA. Existují 2 základní varianty Comet assay a několik dal-
ších modifikací. Takto pak můžeme v DNA zaznamenat např. jednořetězcové 
zlomy, dvojřetězcové zlomy anebo dokonce oxidované pyrimidiny či puriny, 
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které nám značí oxidační poškození DNA (Fikrová a kol. 2011, Zadák a kol. 
2009). 

Další metodou je měření poškození DNA pomocí ELISA. V tomto případě 
můžeme stanovit hladinu 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu v moči, slinách nebo 
v plasmě. Guanin má nízký oxidační potenciál a je tedy nejcitlivější DNA bazí 
právě pro toto poškození (Deavall a kol. 2012). Existuje několik oxidačních 
produktů guaninu, jednou z  nejčastějších modifikací je 8-oxo-7,8,-dihydro-
guanine, který je často stanovován právě ve  formě deoxynukleosidu (Loft 
a kol. 2012).
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14 Poškození DNA během akutního koronárního syndromu
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Akutní koronární syndrom vede k  ischemii myokardu navozené okluzí 
koronární tepny, často bývá přítomno i srdeční selhání. Základním léčebným 
zásahem je provedení reperfuzní léčby s otevřením infarktové tepny pomocí 
primární PCI. Tato léčba vede k ústupu bolesti pacienta a často i oběhové 
stabilizaci, pro pacienta znamená podstoupit RTG vyšetření s ozářením.

Reperfuzní léčba s uvolněním kyslíkových radikálů a záření vedou k poško-
zení DNA, detekovatelném v  periferních leukocytech. K  měření poškození 
DNA lze užít kometový test, kterým detekujeme zlomy a ztrátu superhelixo-
vé struktury DNA &#8211; tyto změny může vyvolat jak radiační zatížení, tak 
reperfuzí uvolněné kyslíkové radiály. Ke zvýšení specificity oxidovaných bazí 
se užívají doplňkové metody stanovení pomocí enzymů.

Poškození DNA je těžší u pacientů s  infarktem myokardu než u pacientů 
s nestabilní anginou pectoris. Rychlost a schopnost reparace DNA změn je 
ovlivňována genovými polymorfismy, některé typy polymorfismů jsou více 
spojeny s možným vznikem akutního koronárního syndromu. Postižení DNA 
koreluje u pacientů s akutním infarktem s postižení aktivity telomer, porucha 
aktivity telomer je přítomna i u pacientů s nestabilním koronárním plátem. 
Postižení DNA u akutního koronárního syndromu může ukazovat na celkové 
zatížení pacienta a nabízí jeho užití jako diagnostického markeru pro vývoj 
budoucí léčby redukující reperfuzní a radiační postižení.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT13709-3/2012.
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15 Poškození a reparace DNA v onkologii - metabolické 
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1Univerzita	obrany,	Fakulta	vojenského	zdravotnictví,	Katedra	toxikologie
2Centrum	pro	výzkum	a vývoj,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
3III.	interní	gerontometabolická	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
4Plicní	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
5Univerzita	Karlova	v Praze,	Farmaceutická	fakulta	v Hradci	Králové,	Katedra	biolo-
gických	a lékařských	věd

Křížové vazby v  DNA jsou považovány za  hlavní cytostatické léze DNA 
indukované cytostatiky založenými na platině. Jednou z metod měření počtu 
těchto křížových vazeb je jednobuněčná gelová elektroforéza, jinak nazýva-
ná kometový test. 

Princip metody spočívá ve sledování migrace jaderné DNA buňky během 
elektroforézy. Analyzované buňky jsou resuspendovány nízkotuhnoucí aga-
róze a  naneseny na  podložní sklíčka. Po  ztuhnutí agarózy se buňky lyzu-
jí ponořením takto připravených podložních sklíček do  lyzačního roztoku 
(2,5 M NaCl, 0,1 M Na2 EDTA, 10 mM Tris-HCl, pH 10,1, 1 % triton). Po  jed-
nohodinové lýze při 4o se tato sklíčka umístí do  elektroforetického tanku 
obsahujícího alkalický roztok (0,3 M NaOH, 10 mM EDTA), kde dochází k roz-
padu alkalilabilních míst (zlomů DNA a všech alkalilabilních modifikací bází 
DNA) a dále k rozplétání řetězců DNA. Poté se provede elektroforéza při 4o 
30 minut, 25V, 300 mA. DNA putuje k  anodě. Dále jsou sklíčka s  buňkami 
neutralizována ponořením do  neutralizačního pufru a  obarvena přidáním 
1 % roztok ethidiumbromidu. Poškození DNA se hodnotí ve fluorescenčním 
mikroskopu obrazovou analýzou Lucia doplněnou o kometový modul. Pokud 
je buněčná DNA poškozena, dojde k uvolnění superspiralizované struktury 
jaderných domén a ty vycestují z jádra ven. Čím větší je počet zlomů v DNA, 
tím více DNA migruje z jádra během elektroforézy. Po obarvení fluorescenční 
barvou (např. ethidiumbromidem) jsou u buněk s nepoškozenou DNA vidět 
jasně svítící kulatá jádra. U poškozených buněk dochází k vytvoření struktury 
připomínající kometu. Jádrem „komety“ je zbylá jaderná DNA, v  ohonu je 
DNA uvolněná po alkalickém rozpletení. Míra rozpletení a vycestování DNA 
z  jádra (tedy vlastně fluorescence ohonu komety) je hodnocena vzhledem 
k fluorescenci v jádře. Na každý experimentální bod se obrazovou analýzou 
vyhodnotí 50 buněk. Procento DNA v ohonu komety je přímo úměrné počtu 
indukovaných zlomů (Collins, et al., 1997). 

Při měření množství detekce křížových vazeb v DNA je přístup opačný než 
u detekce zlomů. U buněk, u kterých měříme počet křížových vazeb, indu-
kujeme standardní množství zlomů DNA, nejlépe takové, kterým dosáhne-
me vytvoření téměř maximální velikosti komet (přibližně 90 % DNA v  oho-
nu komety) u  kontrolních buněk neobsahujících křížové vazby. Pokud jsou 
v DNA námi analyzovaných buněk přítomny křížové vazby, zabraňují rozplé-
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tání DNA, a proto se % DNA v ohonu komety zmenší úměrně k počtu přítom-
ných křížových vazeb. K  indukci zlomů lze použít gama záření, ale někteří 
autoři používají též různé chemické mutageny, jako např. peroxid vodíku. 
V našem případě používáme pro indukci zlomů DNA styrenoxid (SO). Buňky 
jsou ovlivněny 30 minut koncentrací 600 μM SO, o které z našich předcho-
zích prací víme (Vodička et al., 1996), že indukuje takové množství zlomů 
DNA, které vede k vytvoření požadované velikosti komet. Modifikace meto-
dy využitím SO pro indukci zlomů DNA v buňkách analyzovaným na přítom-
nost křížových vazeb dává možnost využít tuto metodu i v laboratořích, která 
nemá k dispozici zdroj rentgenového či gama záření.

V  naší laboratoři jsme zavedli a  validovali tuto metodu a  použili jsme jí  
pro měření počtu křížových vazeb v  periferních lymfocytech pacientů 
s  nemalobuněčným plicím karcinomem  v  průběhu chemoterapie cisplati-
nou. Metoda stanovení křížových vazeb byla nejdříve kalibrována in vitro 
pomocí ovlivnění buněk HeLa a ovlivnění periferních lymfocytů izolovaných 
ze zdravých dárců cisplatinou v  rozmezí koncentrací 10- 200 µM. Pomocí 
této metody byla sledována indukce a oprava křížových vazeb v DNA v peri-
ferních lymfocytech pacientů s  nádory v  průběhu chemoterapie. V  perifer-
ních lymfocytech všech sledovaných pacientů byla zjištěna jak indukce, tak 
reparace křížových vazeb v DNA, přičemž byly pozorovány interindividuální 
rozdíly v  těchto parametrech u  jednotlivých pacientů. Výsledky ukazují, že 
kometový test je rychlá a  citlivá metoda, pomocí které je možno sledovat 
počet křížových vazeb v  DNA periferních lymfocytů během chemoterapie 
platinovými deriváty.
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16 Poškození a reparace DNA v sepsi a při polytraumatu
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Sepse a  polytrauma jsou základní těžké stavy v  intenzivní péči. Přestože 
mají oba stavy naprosto odlišnou etiologii, univerzální zánětová reakce, která 
je hlavní nástroj procesu hojení a obnovení narušené stabilní homeostázy, je 
u obou stavů podobná. Úmrtí v důsledku obou příčin v  intenzivní péči má 
několik časových vrcholů. Perakutně umírá organizmus v důsledku silné noxy, 
která je sama příčinou zhroucení oběhu. V průběhu několika hodin po inzul-
tu je hlavním důvodem šok a  dosud nerozvinutá obranná reakce organiz-
mu. Opožděně v průběhu dalších dnů až týdnů jsou hlavním důvodem úmrtí 
orgánová poškození, která vyúsťují do multiorgánového selhání, energetic-
kého vyčerpání organizmu či zhroucení imunity s novou fatální infekční kom-
plikací.

Jako nejefektivnější postupy záchrany kriticky nemocných jsou definovány 
ty, které jsou prevencí vývoje šokového stavu a  mají za  cíl časné obnove-
ní adekvátní tkáňové perfuze. U  sepse jsou formulovány v  podobě ”sepsis 
bundles” (diagnostických a  léčebných balíčků), u polytraumat v principech 
ATLS (advanced trauma life support) ); jednoduché a účinné postupy, jejichž 
základem je rychlost intervence. Dodržování standardních postupů v časné 
fázi poškození silnou noxou prokázalo svoji efektivitu.

Komplikovanější situace je v pozdější fázi nemoci (”flow”), kdy se indivi-
duálně různě silně rozvíjí zánětová odpověď, jejímž důsledkem jsou vlast-
ní projevy kritického stavu. Jedná se o  horečku, hyperkinetickou cirkulaci 
s  tachykardií, patologicky nízkou vaskulární resistenci, zvýšenou kapilární 
propustnost s  tvorbou otoků a  excesivní proteinový katabolizmus. V  praxi 
panuje značná nejednota v názoru, kdy a do  jaké míry je vhodné intenzitu 
této zánětové reakce tlumit. 

Na  jednu stranu jde o  procesy, které mají za  cíl likvidovat patologickou 
noxu, uklidit nebezpečné rozpadové fragmenty porušených buněk, neutrali-
zovat bouři reaktivních forem kyslíku, obnovit přirozené bariéry a narušenou 
funkci orgánů. Na druhou stranu ale vlastní intenzivní zánětlivý proces je sám 
příčinou oběhové nestability a energetického vyčerpání organizmu. V každo-
denní praxi stojí lékař před problémem, zda respektovat zánětlivou reakci 
s velkým přesunem tekutin a  těžkou oběhovou nestabilitou, či tlumit zánět 
a nechat organizmus regenerovat pomaleji bez bouřlivých projevů nestabi-
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lity. Jsou orgánová selhání v  pozdní fázi akutního onemocnění důsledkem 
silného zánětu a  mediátorovým poškozením nebo naopak důsledkem pří-
liš pomalé regenerace a  protrahovaného působení antigenních fragmentů 
tkáňových nekróz a reaktivních forem kyslíku? Odpověď nebude černobílá. 
Dosavadní metody sledování hladiny cytokinů a  interleukinů, antioxidační 
kapacity organizmu či jiných ukazatelů aktivity reaktivních forem kyslíku neda-
ly jednoznačnou odpověď na efektivitu protichůdných léčebných postupů. 

Zaměřili jsme se na otázku, zda dochází v průběhu sepse a polytrauma-
tu k poškození DNA, které by bylo zvolenými metodami diagnostikovatelné. 
V  pilotní sondě jsme prokázali jednoznačně patologický laboratorní nález 
u pacientů se sepsí na rozdíl od pacientů po polytraumatu, kde byl velmi růz-
norodý nález. Vysvětlujeme to hetrogenitou stavů poranění. Soubor je příliš 
malý, než abychom definovali determinující faktory.

Comet assay:
% DNA v ohonu

SSB
(single strand 

breaks)

Endo III
(endonukleáza III)

FPG
(formamidopyri-
midin-glykosy-

láza)

sepse 35,192 ± 2,52 50,026 ± 3,48 51,03 ± 3,78

kontroly 9,882 ± 2,53 8,062 ± 3,87 9,946 ± 3,92
Průměr ± směrodatná odchylka

Vyšetření poškození DNA se možná v  budoucnu stane ukazatelem hod-
nocení tíže nemoci a efektivity léčebných opatření. Jde o zajímavou metodu  
se zajímavými výsledky, jejichž význam zatím neumíme zhodnotit. V současné 
době je v  klinické praxi hojně diskutována otázka bezpečnosti zahajování 
parenterální výživy v časné fázi kritického stavu. Je parenterální výživa toxic-
ká? Může vyšetření DNA poškození přispět k vyřešení této otázky?

Práce je podpořena programem PRVOUK P37/04.
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  Léčba abdominálních katastrof - jak správně regenerovat 
a jaké techniky k tomu využít 

 Krufova přednáška

Bláha V.

III.	interní	gerontometabolická	klinika	Lékařské	fakulty	UK	a Fakultní	nemocnice,	
Sokolská	581,	500 05	Hradec	Králové

Současná medicína umožňuje pacientům s  rozsáhlými abdominálními 
ranami nejen přežití, ale i vyléčení a návrat zpět do normálního života. Jedná 
se o pacienty s těžkým zánětlivým postižením dutiny břišní, které je spojeno 
s různým stupněm selhání střeva, sepsí, vyžaduje speciální nutriční a ošetřo-
vatelskou péči a ohrožuje nemocného na životě. Přístup k pacientům s roz-
sáhlými abdominálními ranami musí být komplexní a zajistit lokalizaci a léčbu 
infekce, náhradu ztrát tekutiny z gastrointestinálního traktu, nutriční podporu 
a lokální léčbu. Jen takový komplexní přístup umožní navodit proces obnovy, 
který je nezbytnou podmínkou regenerace organismu a uzdravení. Vzhledem 
ke  komplexnímu charakteru je nutná mezioborová spolupráce. Komplexní 
léčba zahrnuje: vedení léčby expertem-lékařem, realizace 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, imunokompromito-
vaných pacientů po  dlouhodobých a  náročných hospitalizacích - zejména 
opakované chirurgické intervence, infekce ran, onkologické onemocnění), 
monitorování infekce, speciální výživu, léčbu bolesti, medikaci (antisekreční 
léky, prokinetika), naplánování chirurgického výkonu včetně úvahy o pořadí 
jednotlivých operací a požadovaném výsledku, doprovodnou léčbu (inten-
zivní pohybová rehabilitace během, před i v pooperačním období), eduka-
ci pacienta (zejména s cílem převedení na časnou ambulantní léčbu, event. 
speciální edukace s  orientací na  problematiku domácí nutriční podpory). 
S ohledem na dlouhodobost a nákladnost péče je vhodné soustředit paci-
enty 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 abdominálních 
ran jsou následující: zkrácení doby hospitalizace a s tím spojených běžných 
nákladů na hospitalizaci, snížení nákladů na komplexní specializovanou léč-
bu, zlepšení kvality péče o nemocné. 
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17 Neprospívání kojenců a batolat

Frühauf P.

Klinika	dětského	a dorostového	lékařství	1.	LF	UK		
Centrum	dětské	gastroenterologie,	hepatologie	a výživy	VFN	Praha

Neprospívání (failure to thrive = FTT): termín používaný k označení kojen-
ců a malých dětí, u nichž jsou tělesná váha a váhové přírůstky podstatně nižší 
než u jejich vrstevníků. U dětí narozených s normální vahou a délkou je FTT:

• pokles pod 3. percentil váhy, 
• nebo spád o více než 2 percentilová pásma.

Epidemiologie FTT:
• FTT: 3 – 5 % kojenců
• 5 – 18 % FTT = organické FTT

Diferenciální diagnostika FTT:
1. malabsorpce 
2. průjem
3. jaterní onemocnění
4. m.Hirschprung 
5. endokrinní onemocnění / zvýšený metabolismus
6. ztráta apetitu
7. obtíže při jídle
8. nevhodná strava
9. zvracení a regurgitace

FTT podle věku:
 0. – 3. měsíc: psychosociální, perinatální infekce, GER, vrozené vady meta-
bolizmu, cystická fibróza
 3. – 6. měsíc: psychosociální, HIV, GER, vrozené vady metabolizmu, alergie 
na bílkovinu kravského mléka, cystická fibróza, renální tubulární acidóza
 7. – 12. měsíců: psychosociální (boj o  autonomii), opožděné zavádění 
solidní stravy, GER, paraziti, renální tubulární acidóza
> 12 měsíců: psychosociální (násilné krmení), GER

fruhauf.pavel@vfn.cz
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18 Možná nutriční intervence u neprospívání v dětském 
věku

Szitányi P.

Klinika	dětského	a dorostového	lékařství	1.	LF	UK	a VFN,	Praha

Neprospívání dítěte je obecně definováno zastavením či opožděním růstu 
dítěte a  může vést k  poruše jeho psychomotorického vývoje a  socializace. 
Léčba je většinou komplexní a odvíjí se od základní diagnózy. Nutriční inter-
vence má vést k úpravě stavu výživy, ke korekci eventuálních nutričních defi-
citů a ke zlepšení antropometrických parametrů (optimální tělesné složení, 
ideální hmotnost/výška). 

Nutriční intervenci je možné provádět ambulantně nebo za hospitalizace, 
kdy je efekt většinou rychlejší. Algoritmus nutriční podpory je stejný. Primární 
je snaha o zlepšení nutričního stavu úpravou – fortifikací diety (více porcí jídel 
o vyšší energetické denzitě, procento tuků ve výživě může být 40 %, množství 
bílkoviny, cukrů, úprava konzistence,…) či sippingem. Standardní preparáty 
umělé kojenecké výživy mají energetický obsah 0,67 kcal/ml, standardní pre-
paráty pediatrické enterální výživy 1 kcal/ml. Existují i koncentrovanější pre-
paráty (1,3-2 kcal/ml) určené pacientům se zvýšenou energetickou potřebou 
nebo s omezeným příjmem tekutin.

Enterální výživa z  definice představuje jak podávání živin cestou výživo-
vé sondy, tak zajištění speciálních nutričních přípravků podávaných orálně. 
Enterální výživa je indikovaná u pacientů s alespoň částečně funkčním GIT. 
Při nedostatečném či narušeném perorálním příjmu je dalším krokem mož-
nost sondové výživy a/nebo zavedení stomie. Při enterální výživě plánované 
na dobu delší než 4-6 týdnů je indikovaná perkutánní endoskopická gastros-
tomie. 

Obecně je cílem nutriční podpory v pediatrii především vyrovnání skuteč-
ného a ideálního příjmu živin s dostatkem nutričních substrátů pro zajištění 
správného růstu a vývoje dítěte.
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19 Screening pacientů zaměřený na vyhledávání 
hospitalizovaných dětí v riziku malnutrice 
(NUTRIACTION)

Pozler O., Barnetová D., Bronský J., Frühauf P., Jimramovský F., 
Karásková E., Kotalová R., Lokaj P., Nevoral J., Sýkora J., Šípková E., 
Šuláková A.:

Pracovní	skupina	NutriAction

Úvod: Pediatři České republiky se připojili k  celosvětové iniciativě 
NutriAction společnosti Nutricia, která je zaměřena na vyhledávání pacientů 
v riziku malnutrice.

Cíl: zjistit počet dětských pacientů v nutričním riziku. 
Metodika: U  dětí a  dospívajících stáří 1–19 let přijatých k  hospitalizaci 

na  dětská oddělení byl proveden jednorázový nutriční screening pomocí 
dotazníku STRONGkids,. Dotazník vychází z doporučení ESPGHAN a byl vypl-
něn při příjmu k hospitalizaci, maximálně do 48 hodin od přijetí. Screening 
nutričního rizika byl prováděn po 2 týdny na 35 dětských odděleních v obdo-
bí mezi 16. 4. a 15. 6. 2012. 

Výsledky: U 2988 dětí a dospívajících ve věku 1 – 19 let bylo zjištěno, že 
28 % přijatých mělo střední riziko a  2 % vysoké riziko rozvoje malnutrice. 
Nejčastější diagnózy u probandů s vysokým rizikem: nemoci trávicí soustavy 
12/57, tumory 11/57, nemoci dýchací soustavy 8/57, endokrinní a metabo-
lické choroby 7/57. Ve fakultních nemocnicích častěji participoval při řešení 
výživy nutriční terapeut nebo nutriční specialista. Žádná nutriční intervence 
nebyla provedena u 16 % dětí zařazených do vysokého rizika malnutrice. 

Závěr: Vyhledávání pacientů v  nutričním riziku je prvním krokem v  dia-
gnostice a terapii malnutrice. Mělo by být integrální součástí přijímacího pro-
tokolu, protože upozorňuje na  nutnost věnovat pozornost výživě pacienta 
během pobytu v nemocnici.
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20 Křehkost seniorů - geriatrické syndromy

Jurašková B.1, Kalvach Z.2, Topinková E.3, Holmerová I.4

1Klinika	gerontologická	a metabolická	FN	v HK,	
Lékařská	fakulta	v HK,	UK	v Praze,	subkatedra	geriatrie		
2Geriatrická	ambulance	Praha	
3Geriatrická	klinika	VFN	a I.	LF	UK	
4Gerontocentrum	Praha,	FHS	UK	Praha

Cílem příspěvku je seznámení s  novým pojetím geriatrického pacienta. 
Předmětem oboru se tak stává senior ne dle věkových kriterií, ale dle jeho 
tzv. „křehkosti“. Jde vlastně o definování některých funkčních charakteristik 
geriatrického pacienta, které jsou významné z důvodů závažnosti či častosti 
postižení. Proces stárnutí je ovlivňován samotnými involučními procesy, dále 
pak řadou rizikových faktorů - jako malnutrice, dehydratace, polypragmazie, 
porucha kognitivních funkcí apod. Tyto faktory jsou příčinou tzv. neprospívá-
ní seniorů. Centrem pozornosti geriatrie je zlepšení soběstačnosti seniora. 
Je dána stavem funkční zdatnosti pacienta a  náročností prostředí, v  němž 
žije. Udržována či obnovena může být zlepšením jeho zdatnosti a výkonnos-
ti. Jedná se o významné aspekty z hlediska kvality života ve stáří i z hledis-
ka koordinace péče. Mezioborová spolupráce z tohoto hlediska se tak stává 
vhodným prostředkem. 
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21 Malnutrice u seniorů

Kohout P., Starnovská T.*

Interní	oddělení,	Oddělení	stravování	a klinické	výživy*,	Thomayerova	nemocnice	
Praha

Malnutrice je definována jako stav, kdy organismus nedostává takové 
množství nutrientů, aby naplnily jeho potřebu. Může k  ní dojít nedostateč-
ným přívodem, zvýšenou potřebou či kombinací obou příčin. V širším smyslu 
slova se může pod tímto pojmem skrývat jakákoliv odchylka od normálního 
nutričního stavu včetně hypovitaminóz, deficitu stopových prvků, minerálo-
vých dysbalancí či dokonce obezita. V užším smyslu slova se jedná o nedo-
statečný příjem proteinů nebo energetických substrátů. Proteinoenergetická 
malnutrice byla poprvé popsána v roce 1920.

Senioři jsou skupinou nejvíce ohroženou malnutricí, zatímco v  celkové 
populaci pacientů v nemocnici je malnutričních 20-70 % (dle našeho sledo-
vání 20 % při přijetí a kolem 45-50 %), u seniorů je to 35-90 %, 3-5 % pacientů 
je ve stavu malnutrice, která ohrožuje jejich život, u seniorů starších 70 let je 
to až 30 %.

V průběhu stárnutí dochází ke zvýšení počtu onemocnění (zvýšená morbi-
dita), které vyžadují specifickou léčbu (polypragmazie). Na podkladě vyhasí-
nání tvorby anabolických hormonů a snížení pohybové aktivity je pro seniory 
typická sarkopenie (malá až minimální rezerva svalové hmoty pro onemoc-
nění). U  seniorů dochází ke  zhoršování chuti k  jídlu, atrofii trávicího traktu, 
zvýšenému riziku dehydratace (jak z důvodu užívání diuretik, tak pro zhorše-
nou reflexi sníženého příjmu tekutin) či minerálové dysbalance a riziku vzniku 
komplikací základních onemocnění (ICHS – infarkt myokardu, cévní mozková 
příhoda, komplikace diabetu…). Častá je u  seniorů porucha sebeobsluhy, 
kariézní či chybějící chrup (pacienti mohou zapomenout náhradu chrupu), 
problematika s vyprazdňováním – ať již zácpa, retence moči či inkontinence 
moči či stolice. 

Klíčové je diagnostikovat malnutrici již při přijetí seniorů, dbát od počátku 
na řádná dietní opatření či nutriční podporu a rehabilitaci tak, aby nedošlo 
k uložení pacientů na lůžko a dalšímu zhoršování sarkopenie a vzniku kom-
plikací, které vedou k prodloužení doby hospitalizace, nutnosti reoperací či 
mortality. 

Na  riziko malnutrice může upozornit již nutriční screening, který by měl 
být prováděn při přijetí pacienta do nemocnice, bylo by vhodné ho provádět 
i  na  lůžkách sociální péče – Domy penziony, či v  odborných ambulancích 
i u praktických lékařů. Na lůžkách následné péče v nemocnicích i na lůžkách 
sociální péče by mělo být nutriční sledování při správně nastaveném stan-
dardu nutriční péče kontinuálně sledováno. Senioři výrazně profitují z  nut-
riční podpory podávané sippingem v případě onemocnění, před operačním 
výkonem či před invazivními zobrazovacími vyšetřeními, jako jsou například 
RTG či endoskopická vyšetření. 
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22 Nutriční intervence u pacientů se syndromem diabetické 
nohy

Gojda J., Šmejkalová V.

Centrum	pro	výzkum	diabetu,	metabolismu	a výživy	a II.	interní	klinika	3.	lékařské	
fakulty	UK	v Praze	a Fakultní	nemocnice	Královské	Vinohrady	

Syndrom diabetické nohy (dále jen SDN, v anglosaské literatuře diabetic 
foot ulcer) se vzhledem ke své incidenci řadí mezi nejvíce invalidizující a eko-
nomicky nejnáročnější komplikace diabetu (Chow, 2008). Etiologicky je mož-
no SDN klasifikovat jako původu vaskulárního, neuropatického či smíšeného. 
I  když precipitující faktory jsou obvykle různé (otlak, trauma, popálení,…), 
tak všem SDN je společná tendence ke chronicitě a komplikovanému hojení 
v porovnání s nediabetiky. 

I  když je obecně u  chronických ran nutriční podpora uznána jako jedna  
ze základních léčebných modalit, v  léčbě SDN je často opomíjena. Je to 
dáno dlouhodobým kalorickým excesem a častou prevalencí obezity u těch-
to pacientů, která vede k falešnému pocitu dostatku zásobních energetických 
substrátů. Další příčinou je obava z dekompenzace diabetu vyšším (adekvát-
ním) příjmem kalorií. 

Přitom však dosahuje prevelance malnutrice mezi pacienty hospitalizo-
vanými se SDN až 30 % (Eneroth, 2004) a  tíže malnutrice koreluje u  těchto 
pacientů s  prognózou (Zhang, 2013). Patogenetickými faktory malnutrice 
jsou u  pacientů se SDN: insulinopenie, mikroalbuminurie či proteinurie, 
ztráta proteinů secernujícími defekty, nízké hladiny anabolických hormonů 
a v neposlední řadě také restriktivní diety (hypokalorická či nízkobílkovinná 
u  CHRI) (Tatti, 2012). Přítomnost chronické rány přispívá ke  katabolickému 
stavu organismu. Při progresi defektu dochází ke zvýšení hladin cirkulujících 
cytokinů a aktivaci sympatoadrenální osy. Následkem je preferenční utiliza-
ce glukoplastických aminokyselin ze svalu a  relativní snížení utilizace tuků 
a syntézy ketolátek. Nálož glukoplastických aminokyselin ze svalu ještě zhor-
šuje poruchu suprese hepatální glukoneogeneze, což spolu se sníženým 
odsunem glukózy do kosterního svalu zhoršuje inzulínovou rezistenci a vede 
k hyperglykemii resultující ve zhoršené hojení defektu. Pakliže zvýšená potře-
ba proteinů, kterou si vyžaduje hojící se defekt není krytá dostatečnou nabíd-
kou (a  samozřejmě dostatečnou resorpcí v GIT), pak je na krytí této potře-
by využito endogenních zdrojů, kterými je zejména kosterní sval, což má 
za následek negativní dusíkovou bilanci a depleci tělesného proteinu. Toto 
nevyhnutelně vede k sarkopenii, ev. malnutrici, kdy organismus naopak libo-
vou hmotu šetří a na hojení defektu se již „nedostane“. Navíc má malnutrice 
za následek poruchu imunitních funkcí, což opět zhoršuje hojení defektu.

Recentně je nutriční podpoře v  léčbě SDN věnována v  literatuře zvýše-
ná pozornost. Bylo prokázáno, že těsná nutriční kontrola zlepšuje prognó-
zu pacientů, stejně jako užití imunomodulační výživy (Tatti, 2012). Zejména 
posledně jmenovaná modalita se jeví jako velmi slibná v léčbě nehojících se, 
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zejména neuropatických defektů. Jmenovitě se jedná o arginin, který půso-
bí vasodilatačně a  zřejmě zvyšuje lokální aktivitu imunitních buněk v  místě 
infekce; glutamin, který stimuluje proteosyntézu, intestinální integritu a také 
optimalizuje imunitní funkce; HMB je aktivním metabolitem leucinu, který sti-
muluje sekreci inzulínu a aktivuje mTOR,transkripční faktor účastnící se pro-
teosyntézy. O  dalších složkách imunonutrice (nukleotidy, omega 3 mastné 
kyseliny, selen, zinek, antioxidační vitamíny) není podle nám dostupných dat 
v  této indikaci zatím evidence. Lze se však domnívat na  základě analogie 
s hojením jiných chronických ran, že by i některé z těchto imunomodulačních 
komponent mohly představovat pro pacienty se SDN benefit (Cereda, 2009). 

Nutriční stav je jasným prediktorem klinického výstupu u pacientů se SND 
obdobně jako tíže lokálního nálezu. Nutriční péče by měla být součástí kom-
plexní metabolické péče o pacienty se SDN. K té patří také těsná kompensa-
ce diabetu a kontrola dalších rizikových faktorů se vztahem k mikro a makro-
vaskulárním komplikacím diabetu. Tento komplexní přístup je často v léčbě 
SDN přehlížen, resp. upozaděn moderními lokálními léčebnými prostředky či 
fokusem na chirurgickou intervenci.
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24 Výživa ve sportu

Brunerová L.1, Šmejkalová V.1, Suchý J.2

1II.	interní	klinika	FNKV	a 3.	LF	UK,	Praha
2Fakulta	tělesné	výchovy	a sportu,	UK,	Praha

Výživa tvoří nezanedbatelný předpoklad pro kvalitní přípravu sportovce 
ve všech sportovních odvětvích. Odráží specifické požadavky na energetické 
krytí rychlostního, silového či vytrvalostního výkonu a uplatňuje se ve všech 
tréninkových fázích ročního tréninkového cyklu (všeobecná příprava, speci-
ální příprava, ladění, závody, přechodné období). 

Při tvorbě výživových doporučení je nutno vzít v  úvahu nejen typ spor-
tovní aktivity, pro kterou doporučení dáváme, ale i  výkonnostní úroveň. 
Naprosto odlišné nároky bude mít rekreační sportovec, který chápe sport 
jako doplňkovou aktivitu při kontrole tělesné hmotnosti či udržení fyzické 
kondice; výkonnostní sportovec věnující se tréninku sofistikovaněji s  cílem 
zvýšit výkonnost, a vrcholový sportovec; zaměřený na dosažení optimálního 
výsledku v mezinárodních soutěžích. I v rámci stejné výkonnostní kategorie 
stejného sportu je třeba k  doporučením přistupovat přísně individuálně, 
nejen s ohledem na fázi tréninkového procesu, ale i na zkušenosti, stravovací 
možnosti a preference sportovce.

Zásady výživy u  silových sportů (např. sprinty, vzpírání, hody, vrhy, kul-
turistika) vycházejí z  jejich podstaty: vyvinout explozivní svalovou sílu kon-
centrovanou do  krátkého okamžiku. Výživa u  silových sportů hraje roli 
ve  třech aspektech tréninku: energetickém krytí vlastního výkonu, rege-
neraci po  výkonu a  podpoře tréninkové adaptace včetně posílení svalové 
hypertrofie. Energeticky je silový výkon hrazen kreatinfosfátem a  anaerob-
ní glykolýzou. Průměrné výživové hodnoty vrcholových silových sportovců 
zahrnují množství energie v rozmezí 15-20 MJ (150-250 kJ/kg tělesné hmot-
nosti, t.h.), příjem sacharidů 350-450 g/den (4-7 g/kg t.h.), příjem bílkovin  
130-250 g/den (1,5-3 g/kg t.h.), příjem tuku 100-200 g/den (25-40 energetic-
kých %). Není jednoznačná shoda ve výživových doporučeních bezprostřed-
ně kolem vlastního odporového cvičení, některé studie uvádějí zvýšení výko-
nu při konzumaci sacharidů v množství 1g/kg t.h. před a 0,5g/kg t.h. během 
cvičení, jiné doporučují kombinaci sacharidů a  esenciálních aminokyselin 
ke zvýšení dostupnosti substrátů podporujících anabolické prostředí. V rám-
ci regenerace po výkonu jsou obvykle doporučovány sacharidy v množství 
0,8-1,2 g/kg t.h. obvykle v kombinaci s maximálně 0,4 g/kg t.h. vysoce bio-
logicky hodnotných proteinů. Velkým problémem u některých typů silových 
sportů (např. kulturistika apod.) jsou často drastická hmotnost snižující opat-
ření (energetická restrikce, řízená dehydratace) k dosažení cílové hmotnosti 
a užívání zakázaných látek (doping).

Rychlostně-siloví sportovci (např. běžci na střední vzdálenosti, horští cyk-
listé, veslaři, plavci) dosahují v  relativně krátkém čase extrémních energe-
tických výdejů (např. 20 kcal/min odpovídající 500 W) na  100 % VO2max 
(i více) při výkonech trvajících do 10 minut s následným vzestupem sérové-
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ho laktátu často až k hodnotám kolem 20 mmol/l. Tomuto výkonu odpovídá 
i  relativně široké spektrum energetických systémů generujících ATP (krea-
tinfosfát, anaerobní fosforylace, aerobní fosforylace). Průměrná doporuče-
ní zahrnují v  tréninkové fázi obecné a  specifické vysoký denní energetický 
příjem (200-280 kJ/kg t.h.) se zastoupením 5-12 g/kg t.h. sacharidů, kolem 
1,6 g/kg t.h. proteinů a 1,5-2 g /kg t.h. tuků s poklesem potřeby při poklesu 
tréninkové intenzity a objemu bezprostředně před závody (na 160-200 kJ/kg 
t.h. energie, 5-10 g/kg t.h. sacharidů, 1,5-1,7 g/kg t.h. proteinů a kolem 1g/
kg t.h. tuků). Doporučení bezprostředně po výkonu zahrnuje požití 1,2-1,5 g/
kg t.h. sacharidů k nastartování resyntézy svalového glykogenu v kombinaci  
s  0,3 g/kg t.h. proteinů k  optimalizaci proteosyntézy. Většina kolektivních 
sportů představuje rychlostně-silový typ výkonu, čemuž odpovídají i výživo-
vá doporučení, obvykle ovšem s  mírně nižším energetickým příjmem  
150-200 kJ/kg t.h. a nižším příjmem sacharidů (3-5 g/kg t.h.), ovšem s nut-
ností podání sacharidů v množství kolem 1-1,5 g/kg t.h. v pauze mezi výkony 
při zápase (např. během střídání).

U vytrvalostních sportů (např. maraton, triatlon, silniční cyklistika) by pro-
teiny měly být konzumovány v množství 1,2-1,4 g/kg t.h., tuky obvykle do 20 
energetických procent a sacharidy v množství 6-10 g/kg t.h. U těchto spor-
tovních disciplín byla široce konzultována tzv. sacharidová superkompen-
zace, spočívající v  klasickém týdenním provedení v  několikadenní sachari-
dové restrikci následované zvýšením příjmu sacharidů 3-4 dny před závody 
až na množství 12 g/kg t.h., jejímž cílem bylo navýšení množství svalového 
glykogenu. Bezprostředně před vlastním závodem se obvykle nedoporučuje 
konzumace sacharidů pro možnou indukci hyperglykémie kompenzovanou 
hyperinzulinémií následovanou obvykle hypoglykémií. Doporučení o příjmu 
energie během závodu záleží na délce výkonu. U výkonů do 30 minut není 
energetické krytí doporučováno, u výkonů trvajících 30 minut až 2 hodiny se 
obvykle doporučují monosacharidy v množství do 30 g/h, u výkonů nad 2,5 
hodiny pak sacharidy v množství až 90 g/h. Po výkonu se podávají sacharidy 
do  množství 1,5 g/kg t.h. do  30 minut a  dále po  2 hodinách po  dobu 4-6 
hodin obvykle v kombinaci s aminokyselinami.

Nedílnou součástí je správná hydratace u všech sportovních odvětví v pří-
pravném období a při regeneraci a u vytrvalostních sportů i během samot-
ného výkonu. Hodinu před výkonem je možno konzumovat ještě 400-600 ml 
hypo-izotonických tekutin, během výkonu 150-300 ml každých 20 minut 
a  po  závodě na  každých 0,5 kg ztráty tělesné hmotnosti přibližně 500 ml. 
Větším problémem než dehydratace se v  poslední době zvláště u  amatér-
ských sportovců ukazuje být s námahou spojená diluční hyponatremie, která 
může dosáhnout až život ohrožujících hodnot.

Výživa ve sportu je nezbytným předpokladem pro všechny fáze tréninko-
vého procesu, zajišťuje podmínky pro optimální sportovní výkon a předsta-
vuje mocný regenerační nástroj. Při tvorbě výživových doporučení je třeba 
ke každému sportovci přistupovat přísně individuálně, zvláště je nutné vzít 
v úvahu typ sportu a výkonností úroveň. I přes širokou diskuzi a značný zájem 
odborné i laické veřejnosti o sportovní výživu je její kvalita často velmi nízká. 
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Změna výživy by v takových případech přitom pravděpodobně vedla k signi-
fikantnímu zlepšení výkonnosti.
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25 Ergogenní látky ve sportu aneb co doping je a co není

Těšínský P.

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

Jako ergogenní látky se označují potraviny a farmaka, která jsou používána 
za účelem zvýšení tělesné výkonnosti. Patří mezi ně přímá dodávka energe-
tických substrátů, látky s anabolickým účinkem, stimulancia, farmaka k ovliv-
nění energetických zásob a jejich dostupnosti, pufry a látky urychlující rege-
neraci. Ergogenní látky a doping jsou velmi rozšířené a v USA jsou užívány 
u přibližně 50 % „rekreačních sportovců“ a 80 - 100 % výkonnostních spor-
tovců, v Evropě u 42 % „rekreačních sportovců“ a 95 - 100 % výkonnostních 
sportovců. Ergogenní látky jsou z  hlediska zákona a  předpisů sportovních 
organizací (např. MOV) děleny do tří skupin: povolené, zakázané a ilegální. 

Mezi nutriční možnosti zvýšení tělesného výkonu nebo jeho lepší tolerance 
patří pitný režim, minerály jednotlivé a jejich směsi, vitaminy, stopové prvky, 
antioxidanty, sacharidy čisté, gainery – sacharidové směsi s proteiny, protei-
nové koncentráty, aminokyseliny, peptidy, L-glutamin, přípustné anabolizují-
cí látky, tzv. kloubní výživa, přípustné přírodní stimulanty a imunostimulancia.

Prokazatelné zvýšení výkonnosti (randomizované klinické studie) je evido-
váno jen u menšiny ergogenních látek. Z „legálních“ látek jsou to sacharidy, 
kreatin, kofein, bikarbonát a citrát a antioxidanty. Ve specifických případech 
může mít pozitivní vliv na výkon glutamin, arginin, alanin, větvené aminokyse-
liny, pyruvat, hydroxymetylbutyrat, vitaminy, antioxidanty a karnitin. 

Anabolické steroidy patří do  skupiny zakázaných resp. ilegálních látek. 
Pozitivní efekt na  nárůst svalové hmoty je docílen 3 mechanismy účin-
ku: „antagonizací“ účinku kortizolu, zvýšenou svalovou syntézou proteinů 
a psychotropními účinky („steroid rush“). Jejich efekt je potencovaný vyso-
koproteinovým příjmem. Jsou užívány v silových sportech, bez přímého vli-
vu na vytrvalostní výkon. Mají významné nežádoucí účinky: reverzibilní jsou 
vliv na  libido, snížení produkce spermií, gynekomastie, akné, hirsutismus, 
psychické poruchy a  jaterní poškození; ireverzibilní mohou být hypertenze, 
dysplastické změny kolagenu, tumory jater, psychozy, ireverzibilní hirsutis-
mus a předčasný uzávěr růstových chrupavek u adolescentů. 

Růstový hormon se za účelem dopingu používá jako rekombinantní. Jeho 
efekt i nežádoucí účinky jsou podobné jako u steroidů. 

Kreatin má prokázaný benefit na zvýšení krátkodobého silového výkonu. 
Přirozeně je syntetizován v množství 1 – 2 g/den metabolickou cestou z glyci-
nu, methioninu a argininu. Vede k urychlení refosforylace, snížení laktacide-
mie, zvýšení koncentrace svalového glykogenu a zvýšení objemu svalu.

Kofein má kromě stimulačního účinku na CNS prokázané pozitivní účinky 
na zlepšení svalové kontraktility včetně myokardu, zvýšení oxidace mastných 
kyselin a  úsporu glykogenu. Kofein se často kombinuje s  efedrinem (jako 
nepovolený doping) za  účelem potenciace stimulačního účinku, dále pro 
anorektický účinek a  zvýšení klidového energetického výdeje při snižování 
tělesné hmotnosti.
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Mezi ergogenní látky patří i vlastní makronutrienty. Proteiny v dávce 0.8 g/
kg/den vedou k negativní dusíkové bilanci a v dávce 1.4 g/kg/den k vyrovna-
né bilanci. Dávka 1.6 - 1.8 g/kg/den vede k nárůstu svalové hmoty, zatímco 
dávka proteinu nad 2 g/kg/den nemá další efekt na  tvorbu svalové hmo-
ty. Z  aminokyselin mají ergogenní efekt větvené aminokyseliny urychlením 
restrukturalizace svalu po výkonu a anabolickým efektem (LEU), a dále TRY, 
ARG a MET.

Z  tuků nalezly pouze MCT význam jako energetický zdroj před a během 
vytrvalostního výkonu. Výhodou je přímé vstřebávání a přímý vstup do mito-
chondrií, nevýhodou jsou časté vedlejší účinky (dyspepsie, diarrhoea). 

Sacharidy před a v průběhu výkonu vedou k ochraně resp. zvýšení hladi-
ny svalového glykogenu (laktát, pyruvát). Jsou využitelné při krátkodobém 
intenzivním výkonu při tepové frekvenci >160/min., může se však projevit 
hypoglykemizující efekt na  podkladě zvýšení inzulinémie. Při vytrvalostním 
výkonu se směsi sacharidů převážně s nižším glykemickým indexem používají 
k „superkompenzaci“ před výkonem.

Jako doping, většinou nepovolený, zakázaný resp. ilegální, se ve  sportu 
používají i  farmaka a  nepovolené metody: erytropoetin a  „krevní doping“, 
dihydroepiandrosteron (DHEA), androsterondion, anabolické steroidy, IGF-
1, růstový hormon, antiestrogeny a řada dalších látek. Jejich užívání je vždy 
spojeno jak s rizikem odhalení, tak s rizikem nežádoucích účinků. Faktem je, 
že výskyt vedlejších účinků farmakologického dopingu je poměrně nízký tam, 
kde jsou používány moderní farmaka s  krátkodobým účinkem, kontrolova-
ným efektem a v nízké dávce. Díky látkám maskujícím jejich přítomnost nebo 
urychlujícíích vylučování může být průkaz dopingu velmi obtížný.
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26 Předoperační příprava pomocí domácí parenterální 
výživy 

Novák F., Petrášková H., Meisnerová E. 

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

Předoperační nutriční příprava se provádí u pacientů s cílem snížit zjištěné 
nutriční riziko. Délku a  způsob přípravy určuje celá řada faktorů. Zejména 
naléhavost stavu a riziko z prodlení nám udává bezpečnou dobu odkladu pří-
padně volbu typu operačního výkonu. Na druhou stranu je určující i schop-
nost pacienta zlepšit se po zahájení nutriční podpory. Tento faktor však zpra-
vidla není znám před zahájením takové přípravy. V  praxi proto sledujeme 
odezvu na  zvolenou strategii a  na  jejím základě se rozhodujeme o  pokra-
čování. Čas vymezený pro předoperační nutriční přípravu většinou určuje 
i reálné cíle této intervence. V rámci dnů lze stihnout maximálně úvod do rea-
limentace s částečnou úpravou vnitřního prostředí a u vnímavého pacienta 
i nastartování anabolických procesů. Pokud je to účelné a máme pro přípravu 
k dispozici delší periodu v řádů několika týdnů až měsíců, lze ve vhodných 
podmínkách dosáhnout změny tělesného složení ve smyslu doplnění těles-
ných zásob a zlepšení funkčních rezerv organizmu. O způsobu takové nároč-
né přípravy, která optimálně kombinuje nutriční podporu s  fyzioterapií, se 
opět rozhoduje až na základě vyhodnocení prvotní odezvy. Předoperační pří-
prava pomocí domácí parenterální výživy (DPV) je rutinně prováděna u paci-
entů s  dlouhodobou potřebou přívodu živin mimostřevní cestou. Indikací 
k této formě nutriční podpory je nedostatečná funkce střeva, která má různé 
příčiny, nejčastěji se jedná o syndrom krátkého střeva. Aplikace parenterální 
výživy v domácím prostředí se provádí s co nejmenším výskytem komplikací 
tak, aby docházelo minimálnímu ovlivnění kvality života. Závislost na paren-
terálním přívodu živin může být přechodná nebo i trvalá. Určující je schop-
nost střevní adaptace a přizpůsobení enterálního příjmu nové situaci. V něk-
terých případech je možné ukončit závislost na parenterální výživě jen díky 
chirurgickému rekonstrukčnímu výkonu. V  praxi jde nejčastěji o  obnovení 
kontinuity zažívacího traktu nebo odstranění jeho nefunkční části. 

 Díky zkušenostem s  předoperační přípravou u  pacientů na  dlouhodobé 
parenterální výživě a díky zvýšení bezpečnosti této intervence jsme v posled-
ních letech přistoupili k  indikaci této metody i  u  pacientů, kteří původně 
na  domácí parenterální výživě nebyli závislí. Zahájení domácí parenterální 
výživy bylo indikováno vždy po selhání méně invazivních způsobů předope-
rační nutriční přípravy. V  rámci edukace k DPV, která se koná během tech-
nické hospitalizace, hodnotíme reakce organismu a  podle nich provádíme 
nastavení nutričního režimu. Režim podávání se většinou neliší od  rutinní 
DPV. Předpokládaná délka přípravy by z logistických důvodů měla být mini-
málně 3-4 týdny. S  ohledem na  individuální potřeby pacienta volíme i  typ 
žilního přístupu. Kromě klasických dlouhodobých vstupů ve  smyslu tuneli-
zovaného katétru nebo podkožního portu lze pro tyto střednědobé účely 
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s výhodou volit i periferně zavedený centrální žilní katétr cestou žil na paži 
(PICC). Přínos intervence pak hodnotíme v pravidelných jedno až dvoutýden-
ních intervalech. Součástí ambulantních kontrol je hodnocení výsledků fyzio-
terapie včetně funkčních testů. Bezpečnost intervence pro pacienta zásadně 
ovlivňuje její využití a největším nebezpečím jsou v tomto případě katétrové 
infekce. Jejich prevence s použitím speciálních ošetřovatelských postupů je 
zásadním předpokladem této indikace DPV. Součástí sdělení je prezentace 
kazuistické série. 
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27 Rekonstrukční výkony po abdominálních katastrofách

Oliverius M. 

Klinika	transplantační	chirurgie	IKEM,	Praha

Úvod: 
Abdominální katastrofa je označení pro nesourodou skupinu patolo-

gických stavů vznikajících v  důsledku závažného poškození orgánů dutiny 
břišní, zejména duté části zažívacího traktu. Jejím nejčastějším projevem je 
syndrom krátkého střeva. Nejčastějším etiopatogenetickým faktorem jsou 
cévní katastrofy, traumatické příčiny v důsledku iatrogeního poškození nebo 
působením zevního traumatu, nespecifické střevní záněty. Cílem sdělení je 
sumarizovat dosavadní poznatky v této oblasti a na základě vlastního soubo-
ru definovat doporučení pro léčbu těchto stavů.

Materiál:
V  období 2006 - 2011 bylo na  našem pracovišti léčeno 34 nemocných 

po  abdominálních katastrofách. Dvacet osm nemocných bylo dospělých, 
šest pacientů pediatrických. Podíl 16 mužů a 18 žen. Průměrný věk dospě-
lých pacientů byl 43 let (21- 64 roků). Průměrný věk dětských nemocných byl  
11 roků (8- 17roků). Nejčastější příčinou pro vznik stavu byly pooperační 
komplikace různé etiologie 27 nemocných, dva pacienti byli po  primární 
cévní katastrofě a  pět nemocných mělo desmoidní tumor. U  většiny z  nich 
však šlo o kombinaci příčin. Nejčastějším důvodem k odeslání byly kombi-
nace střevní píštěle, otevřené dutiny břišní, syndrom krátkého střeva a trvalý 
septický stav.

Metodika:
Základem léčby všech nemocných bylo zlepšení nutričního stavu  

před elektivním výkonem. Následná kompletní revize s deliberací celého GIT, 
odstranění postižených úseků střeva a  obnovení zažívacího traktu s-/ bez- 
pojistné stomie. Celkovou snahou bylo maximální šetření funkčního střeva 
i  za  cenu mnohočetných resekcí a  anastomóz event. v  kombinaci se strik-
turoplastikami. Ve většině případů se podařilo i  řešení uzávěru dutiny břiš-
ní, pouze u šesti nemocných bylo ponecháno dlouhodobě otevřené břicho 
s  jeho postupnou okluzí. Výsledky byly hodnoceny jak z krátkodobého hle-
diska vyřešení primární příčiny (otevřená dutina břišní, enterokutánní píštěle, 
trvající septický stav), tak z hlediska dlouhodobého - zlepšení stavu nutrice 
a případné odstavení od parenterální výživy.

Výsledky:
Z  celého souboru nezemřel ani jeden nemocný. Morbidita nemocných 

byla významná s průměrnou dobou hospitalizace na chirurgickém oddělení 
23 dnů. Většina nemocných byla následně přeložena na specializované nut-
riční jednotky k doléčení. U všech nemocných se podařilo odstranit píštěle 
a s výjimkou dvou pacientů kompletně obnovit zažívací trakt. U 17 pacientů 
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(50 %) pacientů se nám podařilo významně časně zlepšit jejich nutriční stav 
a 12 z nich bylo v průběhu dalšího času převedeno na plný perorální příjem. 
Všichni nemocní se zbavily chronického septického stavu.

Diskuze a závěr:
Abdominální katastrofy patří mezi nejzávažnější stavy v oblasti břišní chi-

rurgie. Pacienti tvoří velmi nesourodou skupinu nemocných s multifaktoriál-
ní příčinou vzniku a  průběhu onemocnění. Je velmi obtížné tento soubor 
podrobit sofistikované statistické analýze. Na základě údajů ze světové litera-
tury a naších zkušeností lze vyvodit některá obecná doporučení.

Základem úspěchu léčby každého nemocného je zvládnutí septického sta-
vu způsobeného jak kontaminací, tak bakterielní translokací a včasné zajištění 
adekvátní výživy. Primární chirurgická intervence musí směřovat k minimaliza-
ci výkonů s použitím moderních metod odložených anastomóz, opakovaných 
laváží dutiny břišní a metody „open abdomen“ s využitím moderních metod 
uzávěrů typu „Vacuum Assisted Closure“ (V. A. C.). Výživový stav nemocného 
je základní podmínkou pro plánování dalších elektivních rekonstrukcí. 

Sumarizace doporučení pro akutní stav:
Stabilizace hemodynamiky 
Korekce poruchy koagulace 
Úprava vnitřního prostředí a ABR
Prevence a léčba SIRS, septického šoku a MOF 
 Metabolická a nutriční podpora obnova minerálové a vodní homeostázy 
(dusíková bilance, farmakonutrice)
Včasná diagnostika a léčení chirurgicky řešitelných komplikací.

Sumarizace doporučení pro elektivní řešení:
 Optimalizace nutričního stavu nemocného (domácí parenterální výživa, 
enterální výživa, kombinovaná) - multidisciplinární spolupráce se spádo-
vou nutriční ambulancí
 Mikrobiologický skríning event. snaha o  zaléčení možných fokusů (opti-
málně v ambulantní prostředí s vyloučením nosokomiálních kmenů)
Péče o kožní kryt (okolí píštělí, stomií a defektů)
Definitivní chirurgická intervence s nutností deliberace celého GIT!!!!
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28 Prevence osteopatie u pacientů na domácí parenterální 
výživě

Wohl P., Kratochvílová S., Kopecký J., Baštová H. 

Centrum	domácí	parenterální	výživy,	Centrum	diabetologie	IKEM

Metabolická kostní choroba (metabolic bone disease - MBD) je častým 
nálezem u  pacientů léčených domácí parenterální výživou (DPV). Nejsou 
k dispozici přesná data ohledně prevalence a rovněž nejednotné jsou i infor-
mace o vývoji kostní hmoty po zahájení parenterální výživy. Data o výskytu 
fraktur nebo o  dalších negativních metabolických dopadech MBD nejsou 
k dispozici vůbec. Patogeneze dosud není plně objasněna a je zcela zřetel-
ně multifaktoriální. Řada pacientů již vstupuje do  programu DPV se závaž-
ným poškozením kostního metabolismu v důsledku základního onemocnění 
(játra, střevo, pankreas, ledviny) a  užívané terapie (kortikoidy, chemotera-
pie, heparin, furosemid…). Samotná parenterální výživa přináší další rizika 
spojená s  energetickým deficitem, nedostatečnou substitucí kalcia (méně 
než 15 mmol/den), fosfátů, magnesia, nedostatkem vitamínů C, D, K  (tvor-
ba osteokalcinu je závislá na  dostatečné hladině vit. K), stopových prvků, 
nadbytečným podáváním natria indukujícím zvýšenou kalciurii, nadbytkem 
aminokyselin a glukózy a metabolickou acidózou. Některá pozorování uka-
zují, že cyklická DPV způsobuje vyšší kalciurii než kontinuální DPV. Bylo zjiš-
těno, že vitamín D vede k poškození kostí nejen při deficitu, ale i v nadbytku, 
kdy způsobuje demineralizaci. Vysoké plazmatické hladiny a  tkáňové kon-
centrace hliníku, vanadu, stroncia, kadmia a  vitamínu A  rovněž interferují 
s kostním metabolismem. Inhibitory protonové pumpy pravidelně podávané  
při syndromu krátkého střeva snižují tvorbu vstřebatelných komplexů kal-
cia. Nezanedbatelným negativním faktorem je i  imobilita nemocných, kte-
rá vede k další demineralizaci kostí a ztrátám vápníku. Klinický obraz začíná 
asymptomatickými formami a končí u  invalidizujících bolestí kostí a kloubů  
při patologických frakturách. Mezi základní laboratorní vyšetření patří sta-
novení hladiny kalcia, fosfátu, kalciurie, parathormonu, hladiny vitamínu D 
a kostních markerů (osteokalcin a kostní izoenzym ALP jako markery osteofor-
mace, ICTP a beta-crosslaps jako markery osteoresorbce). Zlatým diagnostic-
kým standardem je vyšetření kostní hustoty denzitometrií (Dual-energy X-ray 
absorptiometry – DEXA), které by mělo být u všech pacientů provedeno 1x 
ročně. Samotná kostní hustota ovšem není dostatečným prediktorem rizika 
fraktur, stejně významnou úlohu hraje i kvalita kosti, což je pro běžnou klinic-
kou praxi obtížně hodnotitelný parametr. Podrobnější informace o struktuře 
kosti můžeme získat pomocí kvantitativního CT (QCT) nebo periferního HR 
- pQCT s  vysokou rozlišovací schopností, což zatím nejsou běžně dostup-
né metody. Kostní biopsie je spojena s vysokou invazivitou a riziky, literární 
údaje popisují u  pacientů s  DPV osteomalacii, zvýšené i  snížené množství 
osteoidu a  snížení objemu kosti. V  současné době nejsou k  dispozici evi-
dence based ověřené terapeutické postupy, k dipozici máme pouze výsled-
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ky několika intervenčních a observačních studií. Na prvním místě stojí léčba 
základního onemocnění a  prevence ztráty kostní hmoty již ve  fázi počína-
jící patologie, kdy ještě pacient není závislý na DPV. Z nefarmakologických 
postupů je klíčová rehabilitace, i  když v  mnoha případech je její realizace 
složitá. Při nastavování režimu DPV je důležité správné dávkování natria, tak 
aby nevedlo ke zvýšení kalciurie. Substituce kalcia, fosfátů a hořčíku by měla 
vést k normální plazmatické hodnotě a normálním odpadům v moči. Poměr 
kalcia a fosfátů by měl být 1:1 (15 mmol : 15 mmol/den). Ani dávka amino-
kyselin by neměla překročit práh, při kterém dochází ke  zvýšení kalciurie. 
Potřebná dávka vitamínu D je při DPV 200-400 IU/den a neliší se od zdravých 
jedinců, je nutné zvolit vhodnou aplikační cestu. Dosažení adekvátní hladiny 
je vhodné kontrolovat laboratorně. Za  situace, kdy je nízká kostní denzita 
(DEXA), nízká hladina parathormonu a 1,25- dihydroxy-vitaminu D s normální 
hladinou 25-hydroxy-vitaminu D se doporučuje ukončit léčbu vitamínem D 
a to zejména metabolity vitamínu D. Společnost ESPEN ve svých nejnovějších 
doporučeních uvádí následující: a) provádění DEXA každý rok b) monitorace 
hladiny vitamínu D k vyloučení možné osteomalacie c) 200 iU/den vitamínu D 
d) léčba bisfosfonáty. Obecně není ale postup dle doporučení zřetelně spe-
cifikováno. Základem farmakologické intervence jsou v současné době anti-
resorbční preparáty ze skupiny bisfosfonátů (studie s  prokazatelným zasta-
vením úbytku kostní hmoty byly provedeny s klodronátem a pamidronátem), 
můžeme předpokládat, že novější preparáty budou mít podobný efekt. Při 
předpokládaném omezeném vstřebávání v GIT je možné použít intravenozní 
aplikaci. Je ovšem otázkou, zda je doporučovaná léčba bisfosfonáty opravdu 
použitelná u všech – například se zdá být pravděpodobné, že pro pacienty 
s prokázaným nízkým kostním obratem nebudou tyto preparáty, které kostní 
obrat dále snižují, vhodné. Podávání kalcitoninu, fluoridů a vitamínu K není 
rutinně doporučováno pro nedostatek dat. Žádný z  nových antiosteoporo-
tických léků (denosumab, teriparatid) nebyl dosud u DPV testován v rando-
mizované studii, data chybí i  pro stroncium ranelát, kde opět u  syndromu 
krátkého střeva narážíme na  problém nedostatečného vstřebávání v  GIT. 
U žen v premenopauzálním věku je nutné ověřit dostatečnou produkci estro-
genů. V budoucnosti bude nutné provést podrobná dlouhodobá sledování 
kostního metabolismu u  pacientů s  DPV a  zahájit další intervenční studie. 
Vzhledem k heterogenitě daných pacientů je ovšem otazné, zda vůbec bude 
možné vypracovat doporučení vhodná pro všechny. 
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29 Výstupy z registru domácí nutriční podpory za rok 2012

Gojda J., Těšínský P., Šmejkalová V., Švanda J. 

Centrum	pro	výzkum	diabetu,	metabolismu	a výživy	a II.	interní	klinika	3.	lékařské	
fakulty	UK	v Praze	a Fakultní	nemocnice	Královské	Vinohrady	

Postupem času, s  narůstajícím povědomí o  významu umělé výživy v  léč-
bě mnoha chorobných stavů, se rozrůstají řady pacientů, kteří dosáhnou 
na nutriční podporu, stejně jako síť nutričních ambulancí v ČR. Počet paci-
entů na domácí nutriční podpoře se v posledních letech přibližuje průměru 
ostatních evropských zemí. Nutnost vyjednávání s pojišťovnami o úhradách 
za  nutriční podporu stejně tak jako formalizace postupů nutriční interven-
ce v  našich podmínkách vyžaduje sběr dat o  pacientech využívajících této 
léčebné modality. 

Registr domácí nutriční podpory (REDNUP) byl založen v roce 1993 Českou 
společností klinické výživy a  intenzivní metabolické péče (SKVIMP). Registr 
shromažďuje data o pacientech léčených modalitami domácí enterální výživy 
(DEV) a domácí parenterální výživy (DPV), zvlášť dospělé a pediatrické. 

Zadávání dat jednotlivými nutričními centry probíhá prostřednictvím for-
muláře založeného na standardech registru OASIS (The Oley Foundation – 
A.S.P.E.N. Information System). Zvlášť jsou zadáváni pacienti na podpoře sip-
pingem, sondovou výživou a parenterální výživou. V současné době fungují 
paralelně dva systémy on-line sběru dat. Pacienti na DEV jsou zadáváni jako 
celý soubor přes webové rozhraní SKVIMP. Pacienti na  DPV jsou zadáváni 
přes rozhraní TrialDB, A  clinical studies data management system, který je 
spravován spolu s Institutem biomedicínských analýz MU v Brně. Do tohoto 
systému jsou zadáváni pacienti na DPV jako jednotlivci. 

V  současné době do  registru přispívá celkem 25 center poskytujících 
DEV a  20 center poskytujících DPV (z  toho 15 adultních, 5 pediatrických). 
V  prezentaci budou shrnuta průběžná data z  registru DEV a  zejména DPV. 
Představena budou jak data prevalenční (množství pacientů na nutriční pod-
poře/rok), tak data incidenční (množství nově indikovaných pacientů) včetně 
meziročních trendů. 
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30 Potřebujeme novou klasifikaci malnutrice?

Novák F. 

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

Malnutrice přes svůj obrovský vliv na morbiditu, mortalitu, funkční rezervy 
organismu a kvalitu života nemá do současné doby ani jednotnou definici ani 
diagnostické standardy, které by umožňovaly klinicky využitelnou meziobo-
rovou klasifikaci. 

Nejjednodušší používaná definice malnutrice jako stavu nutriční nerovno-
váhy ve  smyslu nedostatečného příjmu anebo zvýšení nároků s  případnou 
poruchou absorpce, transportu nebo utilizace nutrietů je klinicky obtíž-
ně uchopitelná. Význam malnutrice v  nemoci přesahuje jednotlivé klinické 
obory, a  tak vyvstává potřeba širokého konsenzu. Tento konsenzus by měl 
zahrnovat i  skutečnost, že důležitým patogenetickým faktorem malnutrice 
je zánět. Intenzita zánětlivé odpovědi a  existující stav tělesných zásob má 
bezprostřední vliv na funkční stav organismu. V této souvislosti se v posled-
ní době největší pozornost věnuje úbytku svalové hmoty, resp. jeho měři-
telnému korelátu svalové síle. Dalším funkcím organismu jako kognitivním 
schopnostem a  imunitní reaktivitě s možná stejným nebo větším dopadem 
na prognózu je bohužel stále věnována jen okrajová pozornost.

 Potřeba diagnostiky a definice malnutrice na základě detekce změn těles-
ného složení, stanovení intenzity probíhající zánětlivé odpovědi a  měření 
poklesu funkční kapacity organismu se zdá klíčová. Existující nástroje je tře-
ba přizpůsobit potřebám každodenní klinické praxe. Podmínkou je náležité 
ověření platnosti jejich výsledků. 
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31 Alternativy k perkutánní endoskopické gastrostomii 
při nemožnosti zavedení standardním způsobem

Kohout P., Antoš Z., Puškárová G., Rozmahel M., Černík M., Beneš Z. 

Interní	oddělení,	Thomayerova	nemocnice	Praha

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) se stala standardní a  bez-
pečnou metodou pro aplikaci domácí enterální výživy. Za  klasický způsob 
zavedení je považována metoda pull po provedení gastroskopie přístrojem 
běžné velikosti. V PEG Centru interního oddělení Thomayerovy nemocnice 
Praha bylo od října 2002 do října 2012 zavedeno celkem 907 PEG u 892 paci-
entů průměrného věku 68,5 let, s rozmezím věku od 2 měsíců po 98 let.

V případě, že není možné zavést PEG klasickou metodou, je nutné zvolit 
alternativní přístup. 

Nejčastějším problémem je nemožnost průchodu orální části trávicí tru-
bice přístrojem běžné velikosti (tedy o průměru 8,9 mm). Pediatrický přístroj 
(průměr 5 mm) používáme běžně u dětí do 1 roku, kde provádíme zavedení 
PEG běžnou metodou (pull). Za 10 leté období jsme zavedli 118 PEG u dětí, 
průměrný věk byl 5,1 let, z toho bylo 37 dětí mladších 1 roku. Tento přístroj 
používáme i u pacientů s  tumory hlavy a krku, pokud nelze proniknout pří-
strojem klasické šíře. U pacientů s  těmito tumory zavádíme PEG od června 
2006 metodou push-through (metoda dle Russela) z  důvodu snížení rizika 
zanesení nádorových buněk do oblasti jícnu. Takto bylo zavedeno v  letech 
2006-2012 celkem 73 PEG, tenký přístroj jsme museli využít u  12 z  nich, 
z toho u 4 pacientů transnasálním přístupem, u 5 pacientů bylo nutné před 
zavedením přístroje provést dilataci orální částí GIT bouggiemi.

Dalším problémem, který znemožňuje zavedení PEG klasickou metodou je 
karcinom žaludku (absolutní kontraindikace zavedení PEG) či stavy po resek-
ci žaludku. Pacientům s karcinomem žaludku zavádíme nutriční sondu cestou 
perkutánní endoskopické jejunostomie za pomocí enteroskopického přístro-
je pod skiaskopickou kontrolou, takto jsme zavedli PEJ celkem 4x. U  paci-
entů po  resekci žaludku I. či II. typu bývá často obtížné najít vhodné místo 
k zavedení PEG vzhledem k tomu, že zbytkový segment žaludku bývá často 
ukryt pod hrudní stěnou. Takových pacientů bylo v našem souboru v letech 
2002-2012 celkem 47, u 25 bylo nutné zavést nutriční sondu do oblasti ten-
kého střeva za anastomózu, u ostatních se podařilo zavést gastrostomickou 
sondu do pahýlu žaludku. 

U 2 pacientů bylo nutné zavést PEG transthorakálně, v přední axilární čáře, 
v mezižeberním prostor, u jedné pacientky z důvodu ascitu, u dalšího pacien-
ta z důvodu těžké anatomické anomálie. 

Částečnou kontraindikací zavedení PEG je nemožnost transiluminace 
břišní stěny. V  tomto případě je nutné nejprve vyloučit interpozici tračníku 
a dalších orgánů (játra, slezina) pomocí UZ zobrazení a RTG, gastrostomic-
kou sondu potom zavádíme pod skiaskopickou kontrolou do žaludku nebo 
do jejuna. Na našem pracovišti bylo takto zavedeno 15 PEG/PEJ. 
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Závěr: Perkutánní endoskopická gastrostomie je standardní metodou, 
kterou může provádět většina gastroenterologických pracovišť. U rizikových 
pacientů či relativních kontraindikací je vhodné požádat pracoviště vyššího 
typu o spolupráci s řešením. V naší práci je uvedeno několik příkladů tako-
výchto řešení. 
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32 Enterální výživa v indukci remise Crohnovy nemoci 
u dětí

Bronský J. 

Pediatrická	klinika	UK	2.	LF	a FN	Motol,	Praha

K indukci remise Crohnovy nemoci u dětí lze užít exkluzivní enterální výživu, 
kortikosteroidy, nebo biologickou léčbu. Dle doporučení Pracovní skupiny 
pro dětskou gastroenterologii a  výživu ČPS je metodou volby při indukční 
léčbě všech forem Crohnovy nemoci u  dětí enterální výživa včetně léčby 
relapsů. Na rozdíl od dospělých pacientů byla u dětí v  této indikaci proká-
zána účinnost exklusivní enterální výživy, která je srovnatelná s kortikostero-
idy při minimálních nežádoucích účincích. Exklusivní enterální výživa působí 
pozitivně nejen na zánětlivě změněnou střevní sliznici, ale také celkově pod-
poruje zlepšení nutričního stavu pacienta s Crohnovou nemocí a obnovení 
lineárního růstu. Exklusivní enterální výživa se podává perorálně (ve  formě 
sippingu) nebo nazogastrickou sondou (u dětí, které p.o. podávání netoleru-
jí). Sondovou enterální výživu lze podávat bolusově (stříkačkou do nasogast-
rické sondy) nebo kontinuálně (gravitačním enterálním setem nebo pumpou 
pro enterální výživu). Není rozdíl v účinnosti při použití polymerní, oligomerní 
nebo elementární enterální výživy. Doporučená délka podávání exklusivní 
enterální výživy je 6–8 týdnů, avšak nejsou-li známky odpovědi po 2–3 týd-
nech, je třeba zvážit jiný druh terapie (obvykle kortikosteroidy). Podává se 
120 % kalorií vypočtených na  ideální hmotnost pacienta k výšce pro umož-
nění růstu a  hmotnostních přírůstků. K  prodloužení efektu enterální výživy 
i v době remise onemocnění (jako prevence relapsů) lze použít i doplňkovou 
cyklickou enterální výživu. Výživa je dětmi obvykle velmi dobře tolerována. 
Přednáška podává přehled odborné literatury prokazující účinnost enterální 
výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí a  také popisuje zkušenos-
ti našeho pracoviště z  období posledních několika let, kdy je tato léčebná 
modalita u nás používána.





XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE 69

POSTEROVÁ SEKCE



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE70

P01 Energetická rovnováha – interaktivní online aplikace 
od EUFIC

Tomešová J., nutriční terapeutka

Thomayerova	nemocnice,	Praha

Pochopit vlastní energetickou rovnováhu může lidem pomoci lépe kon-
trolovat jejich tělesnou hmotnost. Evropská rada pro informace o  potravi-
nách (The European Food Information Council, EUFIC) proto nabízí na svých 
webových stránkách aplikaci věnovanou právě vysvětlení problematiky pří-
jmu a výdeje energie s řadou doplňujících informací a s individualizovaným 
interaktivním nástrojem zvaným Energetická rovnováha.

Aplikace poskytuje mnoho informací, které mohou rozšířit znalosti uživa-
telů o výživě a rovnováze v příjmu a výdeji energie. Aplikace je členěna do tří 
kroků, kterými by měl návštěvník stránek postupně projít:

1. krok: Základní informace o energii, výživě, fyzické aktivitě a informacích 
na potravinách. Obsahuje rady, jak energii ze stravy buď omezit nebo využít 
takovými způsoby, které je možné zařadit do každodenního života a dlouho-
době je dodržovat. 

2. krok: Návštěvníci stránek jsou vyzváni k založení vlastního profilu, který 
obsahuje údaje o pohlaví, věku, tělesné výšce a hmotnosti a obvodu pasu. 
Z  těchto informací potom ve  třetím kroku vychází konkrétní doporučení. 
Profilů je možno založit více a zapojit přátele, kolegy i celou rodinu. 

3. krok: Obsahuje dvě interaktivní části „Spalovač kalorií“ a  „Jíst a hýbat 
se“, které byly vytvořeny pro snazší pochopení souvislostí mezi příjmem ener-
gie a jejím výdejem. 

Spalovač kalorií uživatelům stránek říká, kolik energie vydají během zvo-
lené pohybové aktivity za stanovený časový úsek. Za fyzickou aktivitu přitom 
není považován pouze vlastní sport, ale jsou zde zahrnuty i  běžné domácí 
práce a  každodenní aktivity. Návštěvníci mohou za  každý den přidat i  více 
aktivit prováděných jen krátkou dobu a zjistit jejich kumulativní efekt na zdra-
vý životní styl. 

Sekce Jíst a hýbat se je sestavena ze dvou odlišných nástrojů, které uživa-
telům umožňují sledovat vztah mezi stravou a fyzickou aktivitou a pomáhají 
zjistit jejich optimální energetickou rovnováhu. 

Díky spolupráci s  uznávanými odborníky na  výživu a  fyzickou aktivitu je 
aplikace Energetická rovnováha Evropské rady pro informace o potravinách 
(EUFIC) nejen praktickým, ale i zábavným a naučným nástrojem. Je dostup-
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ná online na  adrese http://www.eufic.org/page/cs/page/energy-balance 
a přeložena je již do 11 světových jazyků (anglicky, česky, francouzsky, italsky, 
maďarsky, německy, polsky, portugalsky, řecky, slovensky a španělsky).

Co je EUFIC
Evropská rada pro informace o  potravinách (The European Food 

Information Council, EUFIC) je nezisková organizace zaměřená na seznáme-
ní široké veřejnosti s  vědecky podloženými informacemi o  výživě a  zdraví, 
bezpečnosti potravin a jejich kvalitě. Umožňuje spotřebitelům činit informo-
vanou volbu, a stravovat se tak vyváženě, bezpečně a zdravě.
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P02 Malnutrice u obézních pacientů

Tomešová J. a tým nutričních terapeutek

Thomayerova	nemocnice,	Praha

Úvod:
K  vyhledávání malnutrice u  hospitalizovaných pacientů jsou používá-

ny různé formuláře screeningu nutričního rizika, které však nepoukazují 
na  možnou malnutrici u  obézních pacientů. Vyšší riziko vzniku malnutri-
ce u  obézního pacienta podle těchto formulářů představuje pouze BMI  
nad 35 kg/m2. Nutriční markery velké části obézních pacientů však známky 
podvýživy vykazují.

Materiál a metody:
V září 2011 jsme ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze 

provedli měsíční pilotní sledování dospělých obézních pacientů hospitalizo-
vaných na lůžkách standardní péče vybraných klinik a oddělení. U pacientů 
bylo sledováno skóre nutričního rizika u vycházejícího z NRS 2002, aktuální 
BMI a rutinně zjišťované nutriční markery (celková bílkovina a/nebo albumin).

Výsledky:
Celkem bylo nutričními terapeutkami během jednoho měsíce vyšetřeno 

87 obézních pacientů, což odpovídalo 16 % všech hospitalizovaných paci-
entů (9-42 % v  závislosti na  povaze kliniky). Pouze 9 % obézních pacientů 
bylo dle screeningového formuláře označeno jako potenciálně nutričně 
rizikoví. Současně ale 68 % hospitalizovaných obézních pacientů vykazovalo  
dle laboratorních výsledků známky malnutrice (nízké hodnoty albuminu nebo 
celkové bílkoviny v séru).

Závěr:
V českých nemocnicích je stále běžnou praxí pohlížet na obézní pacienty 

jako na  pacienty „dobře živené“, kteří nepotřebují žádnou nebo minimální  
(= redukční) nutriční péči. Nicméně do  nemocnice většina z  nich přichází 
již se  známkami špatného stavu výživy, který může vyústit v horší odpověď 
na léčbu, delší hospitalizaci a pochopitelně také vyšší finanční náklady. 

Literatura:
Kohout, P.: Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. Forsapi. 

Praha 2011. ISBN 978 80 87250 12 9.

Sobotka, L. a kolektiv: Basic in Clinical Nutrition 4th Edition. Galén. Praha 
2011. ISBN 978 80 7262 821 6.

Stratton, R. J., Green, C. J, Elia, M.: Disease-related malnutrition: An 
Evidence Based Approach to Treatment. Wallingford, Oxon.: CABI Publishing. 
2003. ISBN 1 85199 648 5.
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P03 Extracorporeal LDL-cholesterol elimination and platelet 
volume

Blaha M.a, Kostal M.a, Lanska M.a, Blaha V.b, Maly J.a

a4th	Department	of	Internal	Medicine,	Hematology,	Charles	University	in	Prague,	
Medical	Faculty	and	University	Hospital	in	Hradec	Kralove,	CZ	
b3th	Department	of	Internal	Medicine,	Gerontology	and	Metabolism,	
Charles	University	in	Prague,	Medical	Faculty	and	University	Hospital		
in	Hradec	Kralove,	CZ	

Introduction
In the recent years increasing attention has been paid to the marker mean 

platelet volume (MPV). Great attention has also been given to MPV and athe-
romatosis complications in ischemic heart disease, vascular brain affections, 
metabolic syndrome and others. The aim of this study was to attract attention 
to this routinely available, but often disregarded parameter in the context of 
extracorporeal LDL-cholesterol elimination.

Undoubtedly, the size of platelets is important. Platelets play a  pivotal 
role in the complicated process of coagulation balance and in atheroma-
tosis. Although the precise pathological pathways by which elevated MPV 
might influence the development or progression of atheromatosis or ische-
mic heart disease are not completely understood, multiple mechanisms may 
be involved [1]. Larger platelets are metabolically and enzymatically more 
active than smaller platelets containing more prothrombotic material with 
increased thromboxane A2 and B2 per unit volume and glycoprotein IIb-
IIIA receptor expression [1-3]. They show greater aggregability in response 
to ADP and decreased inhibition of aggregation by prostacyclin in vitro [4]. 
They contain more alpha-granules which can release prothrombin substan-
ces, including platelet factor 4 [5], P-selectin, and platelet-derived growth 
factor, a chemotactic and mitogenic factor contributing to vascular endothe-
lial proliferation (cited by Chu et al. [1]). Finally, larger platelets are more 
often reticulated. This is an independent predictor of poor response to dual 
antiplatelet therapy [6,7].

In this study we present our results of MPV measurements in a long-term 
therapy in patients with familial hypercholesterolemia.

Patients and methods
We have a group of 12 long-term treated patients, 7 men and 5 women. 

The average age is 47±16.6 years (range 21-63), median 52 years). The cli-
nical phenotype of familial hypercholesterolemia (FH) is characterized by 
increased plasma levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, tendinous xan-
thomata, and premature symptoms of coronary heart disease. The MedPed 
criteria were applied [10] using cutpoints for total cholesterol and LDL-
cholesterol levels above 95 percentile specific to the Czech population [11], 
age, and family history. Furthermore, DNA-based evidence of a  mutation 
in the low-density lipoprotein receptor (LDLR) gene was the criterium for 
homozygous FH. None of the patients had a  mutation in Apo-B gene. All 
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patients are treated with high-dose statins (simvastatin 40 mg or atorvasta-
tin 40-80 mg daily), 1 patient in combination with fenofibrate (200 mg dai-
ly), 2 patients in combination with biliary acid-binding resins (6 mg daily), 
and 10 patients in combination with ezetimibe (10 mg daily). Rosuvastatin 
is available in the Czech Republic since the end of 2008, so now 6 patients 
have changed to rosuvastatin (Remark: to approach to the goal levels of 
LDL-cholesterol in between LDL-apheresis we have tested the effectivity of 
rosuvastatin and atorvastatin combined with ezetimibe in the individual pati-
ents. Based on that rosuvastatin or atorvastatin in the maximally tolerated 
doses was chosen.)

The patients have been regularly treated wih LDL-apheresis (immunoad-
sorption) or rheohemapheresis (cascade filtration) for 3-12 years (average 
7.2 ± 2.96 years, range 2-11.5, median 7.25).

LDL-apheresis and Rheohemapheresis: Our modification of LDL-apheresis 
(9 patients): Plasma separation is done by continuous centrifugal separátor 
Cobe-Spectra (Cobe, Denver, Co, USA). An adsorptionedesorption auto-
matic device (Adasorb, Medicap, Germany) controls repeated fillings and 
washings of adsorbers Lipopak 400_ (Pocard, Moscow, Russia). In 2 patients 
Lipocollect adsorbers (Medicollect, Germany) were used for 6e10 months. 
Our modification of rheohemapheresis: 3 patients receive long-term therapy 
because of hypercholesterolemia and higher levels of fibrinogen at the same 
time. Plasma is collected by Cobe-Spectra separator following high-speed 
centrifugation. Then it runs through “the second stage” - filter (Evaflux 4A, 
Kuraray, Japan). As a  secondary device we use CF-100 (Infomed, Geneve, 
Switzerland.

Results
MPV was examined in all patients twice a  year. It was determined on 

analysers Sysmex XE-2100 or Sysmex XE-5000 (Sysmex Corporation, Kobe, 
Japan). MPV is a value calculated as a ratio of PCT (platelet hematocrit) to PLT 
(thrombocyte count). Normal values are: 7.8 -11.5 fl. We evaluated results of 
4 years. The platelet size was at the top of the normal value. Examinations 
were performed also before and after the procedures. The results are shown 
in Table 1. MPV significantly dropped after procedures, platelet distribution 
width (PWD) and relative volume of thrombocytes (PCT) did not change but 
PCT had a  tendency to grow. MPV did not correlate with age, sex, platelet 
number or the therapy duration. MPV did not correlate with the level of LDL-
cholesterol after procedures.
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Table 1: Results: MPV before and after the procedures

MARKER N
BEFORE PROCEDURE AFTER PROCEDURE

P
Mean CI Mean CI

MPV (fl) 95 10,891 10,25 -11,53 10,478 9,84 -11,11 0,036

PCT 110 5,00 1,32 - 8,69 5,62 1,69 - 9,55 0,087

PDW 111 22,48 16,93- 28,02 21,91
16,52 - 
27,30

0,101

Discussion
The precise biological pathways by which elevated MPV might influence 

the development or progression of atherosclerosis activity in familial hyper-
cholesterolemia are not completely understood. Multiple mechanisms may 
be involved. There is a general concensus in the literature that larger plate-
lets are metabolically and enzymatically more active and have a greater pro-
thrombic potential. Higher MPV was observed in diabetes mellitus, hyper-
cholesterolemia [9,13], obesity (cited by Chu et al., 2010 - [1]), in metabolic 
syndrome [14], smoking [15], acute appendicitis [16], aging [17], in iron difi-
ciency anemia [18], in tumors [19,20] and other diseases. MPV and above 
mentioned diseases may be linked with an unknown complex mechanism. 
Importantly, MPV did not correlate with known risk factors in ischemic heart 
disease suggesting that an elevated MPV may contribute to adverse events 
through a novel mechanism [1]. 

Conclusion
Our study demonstrated that extracorporeal elimination of LDL-cholesterol 

or cascade filtration led to lowering MPV. Further research would be needed 
to assess clinical importance or utility of this parameter as a marker of thera-
peutic procedures efficacy. 
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Introduction
Age-related macular degeneration (AMD) is the main cause of legal blind-

ness among the elderly [1-7]. During the course of AMD periods of long-term 
stabilization may occur as well as a sudden turn for the worse. Therefore, it 
is necessary to recognize the disease activity in time and try to stop its pro-
gress by rheohemapheresis (RHF). During our long time research of AMD 
and other microcirculation disorders we studied markers of clinical activity 
and posibilities of improving clinical state after extracorporeal elimination. 
We have found changes in markers of apoptosis, several cytokines, interleu-
kins or endoglin [8-11]. Obtaining these markers is technically difficult, rela-
tively expensive and the results are not immediately available. On the other 
hand we indetified some interesting changes in complete blood count, that 
could serve as easily available markers of therapy effect. The changes in blo-
od counts and their relation to clinical improvement (the DPED resorption) 
are the objectives of this study. 

Materials and methods
Patients: 46 patients included in this study were suffering from the dry 

form of age-related macular degeneration: 17 men, and 29 women, mea-
nage 68.9 (±7.2) years, range: 53-86. The patients had to have diagnosis of 
AMD in both eyes, dry AMD in one or both eyes confirmed by fluorescein 
angiography and fundus photography. Controls were recruited from healthy 
blood donors – 20 men and 50 women mean age 41 ± 10.3 years, range: 
19-61 years.

Rheohemapheresis: Our modification of the cascade method (named rhe-
ohemapheresis) was described elsewhere– see [8-10]. 

Laboratory examinations: Blood samples were collected before and after 
the first and the eighth (the last) session. Blood samples were measured at 
accredited laboratories (Faculty Hospital, Hradec Kralove, CZ) with standard 
methods on the device Sysmex XE-2100 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan). 
The investigation of complete blood count was carried out in 100 μl of blood 
and the response time was about 15 minutes after the laboratory received 
the sample.
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Results
Blood count, fibrinogen and cholesterol changes before the first and the 

last sessions are shown in Table 1. Hemoglobin level dropped during proce-
dures (p<0.001) - 10 weeks after the therapy initiation. Leukocytes raised af-
ter the first procedures, but were reduced before the last session (p<0.034). 
When comparing leukocyte levels before the start of apheresis with healthy 
controls, in patients the number of leukocytes was elevated (p=0.001). The 
number of platelets raised during procedures (p<0.005). When searching 
for association of the changes in selected parametres, we found negative 
association between the differences in the platelet number and their volu-
me (p<0.001, Pearson Correlation Coefficient -0.509). Platelet numbers were 
reduced with each procedure (median 226 before vs. 216 after) (p<0.001). 
But during the long-term course, platelet quantity raised (224 before the 
first vs 235 before the last) (p<0.001). To evaluate clinical effect (changes 
in the size of the DPED area before and after the treatment) we used plate-
let/MPV ratio. Using ROC analysis for prediction of favourable prognosis we 
identified criterion 21.5 (p<0.001), sensitivity 76.9 %, specificity 80.0 %, AUC 
0.817. Patients with platelet/MPV ratio above 21.5 before the last RHF had 
significantly better outcome (p= 0.003, mean regression in the DPED area 
was 3.35 mm2 (±2.88) vs. 0.344mm2 (±2.63)). 

Table : Blood count before the first and the last procedures

Before the 1st Before the last P

Hemoglobin (g/L) 134.24 (22.24) 128.22 (14.0) <0.001

Leukocytes (109/L) 6.77 (1.92) 6.55(1.41) 0.034

Platelets (106/L) 224.46 (45.15) 235.54 (50.32) 0.005

MPV (fL) 10.63 (1.11) 10.58 (1.11) 0.548

Fibrinogen (g/L) 3.71 (0.61) 2.71 (0.67) <0.001

LDL-cholesterol (mmol) 2.40 (0.90) 2.15 (0.75) 0.046

Table : Comparisson of blood count in the patients and helathy controls 
before the therapy

Patients Controls P

Hemoglobin (g/L) 134.24 (22.24) 138.96 (1.36) 0.173

Leukocytes (109/L) 6.77 (1.92) 5.94 (1.35) 0.001

Platelets (106/L) 224.46 (45.15) 224.67 (56.31) 0.42

MPV (fL) 10.63 (1.11) 10.47 (0.78) 0.46

Discussion 
Our study showed immediate changes in blood count parameters after 

a single apheresis as well as long-term changes induced during the whole 



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE80

series of rheopheretic therapy. The drop of hemoglobin was probably the 
result of a small blood loss in the device (10-30 ml according to the manu-
facturer).This change is logic and was observed during the whole course of 
RHF. It can be presumed that the small amount of the lost blood was replaced 
with increased production at intervals between procedures. The difference 
between hemoglobin values in controls and patients before the therapy was 
not observed.

In leukocytes, by contrast, the admission value was higher in patients than 
in healthy controls. Clinically, this is not a  significant or dangerous value, 
however, from the research aspect cannot be neglected (p<0.001). As the 
leukocyte level is influenced by a number of factors, the patients group may 
be too small just to eliminate the error of small numbers. However, higher 
level of leukocytes may be rather a negative prognostic factor of the disease 
– as in some other diseases. Twig et al., 2012 described higher risk of coro-
nary artery disease in patients with leukocytes in the upper 2 quintils [12]. 
Similarly, other authors described the increased level of leukocytes as the 
risk factor of peripheral artery disease [13], heart failure [14] or ischemic car-
diovascular disease [15]. No literature data have been found about increased 
leukocyte values or their importance in AMD. During the course of a single 
apheresis the leukocyte level increased due to leukocyte activation caused 
by the contact with microenvironment in the separator tubes or rheopheretic 
filter. During 7 cycles the leukocyte value decreased significantly which pro-
bably corresponded with clinical benefit of rheophereses (together with the 
drop of LDL-cholesterol and fibrinogen).

The number of thrombocytes (and their MPV) prior to rheophereses was 
the same as in controls. It is well known that in a single procedure the num-
ber of thombocytes (and their MPV) decreases due to their losses in the 
separator tubes or rheopheretic filter (here probably bigger and more active 
platelets are catched). But during rheophereses their number increases. Also 
Macher et al., 2012 described elevation of thrombocytes in donors 14-42 
days following multicomponent apheresis [16]. Generation of thrombocytes 
is regulated by thrombopoietin and thrombopoietin is increasingly washed 
out with the drop of platelet number [17]. Other possible factors influencing 
platelet generation are granulocyte-colony stimulating factors, interleukins 
and nitrogen oxides [18]. These agents are increasingly released in endothe-
lial dysfunction – typically, in diabetes, brain stroke, and cardiac ischemia 
[19]. Platelet volume and their shape also increase during their activation. 
Bigger platelets contain more granules, thromboxan A2, serotonin and ATP, 
exprime more adhesive molecules (P-selectin, GpIIb/IIIa) [20]. Increased pla-
telet volume has been desrribed in patients with diabetes,coronary affecti-
on, obesity, cholesterolemia, ictus [21,22] and other diseases. Therefore, we 
thought that to evaluate MCV also in patients with AMD would be useful.

In our group of patients the platelet volume negatively correlated with 
their number. Braekkan et al., 2010 described such negative dependence 
in a  sample of 25  923 healthy participants (Pearson correlation coeffici-
ent = − 0.47, P < 0.001) [23]. It seems that increased number of smaller plate-
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lets is produced during thrombopoiesis activation and the other way round. 
With regard to the demonstrated relationship of higher MPV and changes 
in microcirculation or in atherosclerotic complications [21,22], the increased 
number of smaller thrombocytes in AMD may be considered prognostically 
more favourable. 

The long-term efficacy of the dry AMD therapy with rheophereses in our 
group of patients was demonstrated earlier [8].

To find out the changes of the DPED area we measured it before the thera-
py and then 2.5 years after the therapy was finished. The area decreased with 
time when compared with controls whereas in controls the area increased 
which was statistically significant (p<0.001). Our study confirmed positive 
relation of the platelet count /MPV ratio to the change of the DPED area, 
and that the clinical result of RHF therapy was tied up with clinical improve-
ment (higher platelet/MPV ratio after RHF therapy = absolute regression of 
the DPED area). This is not a causal relation (higher platelet count and clini-
cal improvement are apparently a consequence caused by activity of other 
factors), but may serve as a cheap and available prognostic marker with suff-
icient sensitivity and specificity. We do not know about any publication with 
similar results. Further research is needed with more patients to verify these 
facts. 

Conclusion
Basic parameters of blood count significantly change during rheohema-

phereses.These changes are not clinically dangerous but in the research may 
be of high statistical significance.  The changes occur after individual RHF 
procedures (see above) but also during long-term follow-up due to changes 
in microenvironment. The ratio thrombocyte count/MPV at the end of rheo-
phereses is a possible laboratory marker of the patient´s prognosis. 
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P05 Těhotenství u homozygotní familiární 
hypercholesterolemie – aneb: když se daří

Bláha M., Lánská M., Bláha V., Zimmerová I., Boudyš L.

Karlova	univerzita	v Praze,	Lékařská	fakulta	a Fakultní	nemocnice	v Hradci	Králové

Homozygotní familární hypercholesterolémie (HoFH) je vzácné, ale životo-
hrožující onemocnění. Neléčení pacienti mohou trpět ischemickou chorobou 
srdeční již od  10 let věku. Těhotenství zvyšuje morbiditu a  mortalitu matky 
i dítěte, protože často nastupuje již v období, kdy matka prodělala kompli-
kace atherosklerosy (infarkty myokardu, trpí významnou stenosou aorty). 
Dosud bylo publikováno jen málo případů těhotenství, často s komplikova-
ným průběhem.

Kasuistika
Popisujeme případ ženy, narozené 1978, která trpí HoFH (mutace: exon 

LDLR E10+E12, typ p.Asp492Asn/p.Gly592Glu). Střední hodnota choleste-
rolu byla 23 mmol/l. Bývala slabá, unavená, spavá a měla od dětství výrazné 
xantomy na rukou a Achilových šlachách – pro ty musela nosit ortopedickou 
obuv. Roku 1993 byla přijata do  naší fakultní nemocnice a  zahájeny pravi-
delné plazmaferézy. Hladina TC poklesla po půl roce na hodnoty 12 mmol/l. 
Od 4. 4.1994 jsme zahájili program pravidelných LDL-aferéz (imunoaferézy). 
TC poklesl na hodnoty kolem 6 mmol/l (LDL-cholesterol 3,5 mmol/l). Všechny 
subjektivní obtíže a xantomy zmizely od r. 1995. 

Otěhotněla roku 2012. Statiny a  ezetimib byly vysazeny, ale LDL-aferézy 
pokračovaly každý druhý týden až do porodu. Protože nám byly známy kasu-
istiky popisující těžké komplikace až smrt dítěte i matky, snažili jsme se o peč-
livé sledování včetně opakovaného ultrazvukového vyšetření specialistou  
i se sledováním průtoku pupečníkem. Těhotenství však probíhalo bez jakých-
koliv problémů, pacientka pracovala a  všechny sledované parametry (bio-
chemické, hematologické, UZ) byly normální. V 39. týdnu (12. 5. 2012) probě-
hl hladký spontánní porod, dítě i matka jsou dosud zcela vpořádku, porodní 
váha chlapce 2890 g. Po  vysazení statinů na  začátku těhotenství stoupala 
hladina TC i přes pravidelné LDL-aferézy, hodnota před porodem byla 12,2 
mmol/l. LDL-cholesterol: 8,6 mmol/l 2 dny před porodem. V současné době 
pacientka kojí a  plánujeme zahájit opět maximálně tolerovatelné dávky 
rosuvastatinu a ezetimibu, jakmile ukončí kojení.

Závěr
LDL-aferéza je sice pro pacientku náročná procedura, ale je účinná a bez-

pečná i po dobu těhotenství u HoFH. Těhotenství u pacientek s HoFH je třeba 
pečlivě sledovat, ale u pacientek bez projevů dekompensované kardiovasku-
lární choroby může mít dobrou prognosu.

Práce byla podporována granty IGA MH CZ No. NT/12287-5, NT/13475-4, 
PRVOUK 37/12 and GAUK373611. 
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P06 Vliv MCT oleje na plazmatické hladiny volných mastných 
kyselin u morbidně obézních diabetiků 2. typu

Lesná J.1,3,4, Tichá A.2, Hyšpler R.2, Bláha V.1,4, Sobotka L.1,4, 
Borkovcová J.1, Chmelíková Š.1, Šmahelová A.1,4

1Klinika	gerontologická	a metabolická,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
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3Ústav	klinické	biochemie	a diagnostiky,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
4Univerzita	Karlova	v Praze,	Lékařská	fakulta	v Hradci	Králové

Úvod
MCT (Medium Chain Triacylglycerols) olej představuje zajímavý energe-

rický substrát pro organismus. Od  běžně dostupných tuků se liší obsahem 
kratších uhlíkových řetězců (8-10C), metabolizuje se proto 3-4x rychleji. Je 
využíván jako okamžitý zdroj energie, který se v podstatě neukládá ve formě 
zásobního tuku. Zvýšené plazmatické hladiny volných mastných kyselin (FFA) 
bývají spjaty s inzulin-rezistentními stavy. Cílem tohoto sledování bylo charak-
terizovat dynamiku plazmatických hladin volných mastných kyselin po požití 
MCT oleje u morbidně obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu. 

Metodika
Plazmatické hladiny volných mastných kyselin byly stanoveny u  morbid-

ně obézních pacientů s  diabetes mellitus 2. typu (n=13, BMI/body mass 
index/>35kg/m, věk 37-64y) metodou spektrofotometrie (UV-VIS spektro-
fotometr Shimadzu PharmaSpec UV-1700 series, Japonsko; kit Wako che-
micals GmbH, Německo). Dynamika volných mastných kyselin byla vyšetře-
na před perorálním podání 40 ml MCT (Nutricia), ve  30, 60, 120, 180, 240 
a 1440 minutě. Data byla statisticky zpracována softwarem Sigma Stat (One 
way ANOVA repeated measurement). Data jsou prezentována jako průměr ± 
standardní odchylka.

Výsledky
Průměrný BMI studijní skupiny diabetiků 2. typu je 48.6 kg/m2 . Po požití 

40ml MCT oleje došlo u všech subjektů k  signifikantnímu poklesu plazma-
tických hladin volných mastných kyselin s  následným pozvolným návratem 
k původním hodnotám (viz tab.1). 

Tabulka1. Dynamika plazmatických hladin FFA po požití MCT

Čas (min) 0 30 60 120 180 240 1440

FFA (mmol/l) 0.92±0.15 0.79±0.13 0.69±0.11 0.61±0.15 0.58±0.13 0.64±0.09 0.86±0.12

Závěr
Perorální užití 40 ml MCT oleje vedlo u skupiny morbidně obézních diabe-

tiků 2. typu k významnému poklesu plazmatických hladin volných mastných 
kyselin. Maximum poklesu bylo zaznamenáno ve třetí hodině sledování, dále 
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byl v trendu vzestup plazmatických hladin k výchozím hodnotám. V současné 
době pokračuje hodnocení vlivu MCT na dynamiku FFA a dalších metabolic-
kých parametrů u ostatních, protokolem definovaných studijních podskupin 
výzkumného programu zaměřeného na  možnosti terapeutického ovlivnění 
inzulinové resistence. 

  
Práce byla podporována grantem IGA MZ ČR NT/12287-5 a  PRVOUK P 

37/12 LF UK Hradec Králové. Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotníc-
tví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00179906.
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P07 Ojedinělý nebo zcela běžný stravovací režim u mladého 
sportovce?

Meisnerová E.

IV.	interní	klinika	1.	LF	UK	a VFN	Praha	

Stravovací zvyklosti aktivně sportujících mladých lidí se často řídí radami 
a doporučením prodejců sportovní výživy, trenéru a  tzv. „nutričních porad-
ců„. Způsob a  režim stravování je v  rozporu s moderními poznatky bioche-
mie, chemie potravin a fyziologie výživy. 

Do  nutriční ambulance naší kliniky se dostavil 19letý hokejista s  10 % 
hmotnostním úbytkem za  měsíc při infektu s  dyspeptickými obtížemi dol-
ního i horního typu. V osobní anamnese je zmínka o sideropenii, jinak jsou 
anamnestické údaje bez pozoruhodností. Při vyšetření zjišťujeme BMI 20,7, 
mírnou hypertenzi 140/95 a hepatomegalii. Laboratorní biochemická vyšet-
ření  krve nevykazují výrazné odchylky od  normy. Vzhledem k  údaji o  side-
ropenii a  dyspeptickým obtížím s  přihlédnutím k  hmotnostnímu úbytku 
provádíme screening a vylučujeme diagnózu celiakie. K rutinnímu vyšetření 
v metabolické ambulanci patří i biochemické vyšetření moče, zde je odchyl-
kou od normy zvýšená kalciurie a glomerulární hyperfiltrace. Při vyhodnocení 
týdenního jídelníčku se nám tento patologický nález vysvětluje. Jídelníček 
je velmi jednotvárný - stále se opakuje vařená rýže a hovězího maso, bram-
bor s brokolicí, ev. smažený řízek, pečivo přijímá převážně v podobě bage-
ty s  šunkou. V  jídelníčku zcela chybí cereálie, ryby, oříšky, mléčné výrobky, 
vajíčka a ovoce. Zelenina je zastoupena pouze brokolicí a brambory.Nápoje 
převažují iontové nebo proteinové o  obsahu 40-80 g bílkovin v  kombinaci 
s vodou se šťávou či černého čaje. Příjem bílkovin stravou bez potravinových 
doplňků dosahoval 207-261 g/24 hod., v přepočtu na hmotnost 2,5-3 g bíl-
kovin /kg hmotnosti. Na  doporučení tzv. výživového poradce přijímal ještě 
kolem 200 g ve formě bílkovinných doplňků, snažil se vyhledávat preparáty 
převahou větvených aminokyselin. Dále užíval vysoké dávky trávicích enzy-
mů. Karnitin, pyridoxin a kyselina listová nebyly doporučeny. Příjem sachari-
dů byl nevhodně nízký zejména před fyzickou zátěží.

Sdělení upozorňuje na  neinformovanost veřejnosti o  výživě u  sportovců. 
Bezpečná horní hranice příjmu bílkovin není jednoznačně stanovena, dlouho-
době nadměrný příjem bílkovin vede k poškození ledvin se zvýšenou glomeru-
lární filtrací, často je patrná zvýšená hladina homocysteinu. Při dlouhodobém 
vyšším příjmu bílkovin dochází k negativní bilanci kalcia a časnějšímu vzniku 
osteoporózy. Nevhodné stravovací zvyklosti sportujících, kdy dietní režim se 
zakládá na doporučení prodejců výživových doplňků, vede nejen ke  snížení 
sportovní výkonnosti, ale může skončit i orgánovými komplikacemi. 
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P08 Nutriční riziko u nemocných s probíhající inkurabilní 
protinádorovou léčbou: výsledky pilotní studie
1,2Slováček L., 3Zítková K., 4Slováčková B.
1Klinika	onkologie	a radioterapie	FN	a LF	UK	Hradec	Králové
2Ambulance	paliativní	onkologické	péče	KOC	FN	Hradec	Králové
3Lékařská	Fakulta	UK	Hradec	Králové
4Psychiatrická	klinika	FN	a LF	UK	Hradec	Králové	

I. Úvod
Malnutrice je jeden z klinických projevů zhoubného novotvaru (ZN). Plně 

vyjádřený klinický obraz malnutrice je označován jako kachexie (ztráta hmot-
nosti, anorexie, svalová atrofie, astenie). Projevy nádorové kachexie trpí až 
80 % nemocných s  pokročilým či metastazujícím ZN. Nejvyšší incidence 
malnutrice je zaznamenána u ZN hlavy a krku, plic , žaludku, jícnu, pankreatu, 
žlučových cest, nejnižší riziko malnutrice u ZN prsu a hematoonkologických 
onemocnění.

II. Cíle pilotní studie
Zhodnotit úroveň celkové QoL nemocných zařazených do pilotní studie
Zhodnotit nutriční riziko nemocných zařazených do pilotní studie
Asociace mezi typem ZN a nutričním rizikem
Asociace mezi protinádorovou léčbou a nutričním rizikem
Asociace mezi QoL a nutričním rizikem
Asociace mezi věkem a nutričním rizikem
Asociace mezi vzděláním a nutričním rizikem
Asociace mezi pohlavím a nutričním rizikem  

III. Pacienti a metodika
Šetření pilotní, prospektivní, transverzální. Data získaná v  průběhu roku 

2011-2012 od 50 pacientů hospitalizovaných na Klinice onkologie a  radio-
terapie FN a  LF UK v  Hradci Králové podstupující paliativní onkologickou 
léčbu. Všechny dotazníky byly respondenty vyplněny za asistence autora stu-
die, proto byla návratnost 100 %. Počet žen: 35, počet mužů: 15. Průměrný 
věk všech pacientů: 62,4 roku. Věkové rozmezí všech pacientů: 27-89 let. 
Průměrný věk žen: 63,3 roku. Věkové rozmezí žen: 28-89 let. Průměrný věk 
mužů: 60,5 roku. Věkové rozmezí mužů: 27-80 let. Žádný z  respondentů 
v době hodnocení neměl indikovanou nutriční intervenci (dietoterapie, en-
terální, parenterální). Rozdělení pacientů dle typu ZN: urogenitální trakt 12, 
gastrointestinální trakt 19, prs 3, dýchací cesty 6, orofaciální oblast 4, ostatní 
6. Vzdělání: učňovské/základní: počet mužů: 10, počet žen: 15, středoškol-
ské: počet mužů: 3, počet žen: 19, vysokoškolské: počet mužů: 2, počet žen: 
1. Performance Status (ECOG): Průměrný ECOG 0,38, medián ECOG 0, roz-
pětí ECOG 0-2.

Metodika:
Dotazník kvality života EQ-5D - mezinárodní generický dotazník QoL /5 
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objektivních ukazatelů (dimenze kvality života) fyzického a psychického zdra-
ví - výstupem EQ-5D skóre - nabývá hodnot 0-1, 0 – nejhorší zdrav. stav, 1 – 
nejlepší zdrav.stav, subjektivní ukazatel (subjektivní zdravotní stav) - vizuální 
analogová škála se stupnicí 0 až 100 - výstupem EQ-5D VAS - nabývá hodnot 
0-100, 0 – nejhorší zdravotní stav, 100 – nejlepší zdravotní stav).

Dotazník nutričního rizika pro onkologické pacienty.
Nothinghamský screeningový dotazník pro neonkologické pacienty. 
Vyhodnocení získaných dat: analýza rozptylu ANOVA, párový t-test, 

deskriptní analýza u dotazníku EQ-5D, software STATISTICA Base 7,1 version, 
hladina statistické významnosti p<0,05.

IV. Hlavní výsledky pilotní studie
1. Kvalita života respondentů
Objektivní ukazatel: průměrný EQ-5D skóre 72,0, medián EQ-5D skóre 

71, rozpětí EQ-5D skóre 36-98. Subjektivní ukazatel: Průměrný EQ-5D VAS  
64,5 %, medián EQ-5D VAS 70 %, rozpětí EQ-5D VAS 30-90 %. Závěr: kvalita 
života respondentů je na  velmi dobré úrovni /EQ-5D skóre >70, EQ-5D VAS 
>60/.

2. Nutriční riziko
Průměrné skóre Dotazníku nutričního rizika 1,64, medián skóre Dotazníku 

nutričního rizika 2, rozpětí skóre Dotazníku nutričního rizika: 0-4. Závěr: 
Respondenti nejsou v nutričním riziku (průměrné skóre 1,64, součet celko-
vého skóre pro závažné nutriční riziko je 4). Průměrné skóre Nottighamského 
screeningového dotazníku 4,1, medián skóre Nottighamského screeningové-
ho dotazníku 4, rozpětí skóre Nottinghamského screeningového dotazníku: 
2-8. Závěr: Respondenti nejsou v nutričním riziku. Je doporučen monitoring 
nutričního stavu v časovém odstupu (průměrné skóre 4,1, součet celkového 
skóre pro nutriční riziko je 5 a více). 

V. Diskuse
-  kvalita života respondentů je na velmi dobré úrovni (EQ-5D skóre >70, 

EQ-5D VAS >60)
- u respondentů nebylo zaznamenáno závažné nutriční riziko 
 •  nebyla prokázána statisticky významná asociace mezi: ZN a nutrič-

ním rizikem, protinádorovu léčbou a nutričním rizikem, QoL a nut-
ričním rizikem, věkem a  nutričním rizikem, vzděláním a  nutričním 
rizikem, pohlavím a nutričním rizikem.

 Limitace studie: heterogenní skupina onkologických nemocných, relativ-
ně malý soubor respondentů (N=50), časově omezený sběr dat.

Plán:
Studie charakteru longitudinálního šetření (doba trvání cca 1- 1,5 rok). 

Do  hodnocení budou zahrnuti pacienti s  nutričně rizikovými diagnózami. 
Cílem studie bude zhodnotit nutriční stav na začátku, v průběhu a po ukon-
čení protinádorové léčby včetně vyhodnocení případné indikované nutriční 
intervence s dopadem na celkový výsledek protinádorové léčby.
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VI. Závěr
Malnutrice vede k řadě komplikací:
• Snižuje toleranci k protinádorové terapii. 
• Alteruje imunitní systém (buněčnou imunitu). 
• Snižuje odolnost vůči infekcím.
• Zpomaluje hojení ran.
• Snižuje úroveň celkové QoL.
•  Zvyšuje rizika institucionalizace, prodloužení doby hospitalizace, zvýšení 

mortality, zvýšení nákladů na léčbu.

Terapie malnutrice je nezbytnou součástí komplexní protinádorové léč-
by ZN. Musí probíhat paralelně s protinádorovou léčbou z důvodu dosažení 
maximálního léčebného efektu. Prezentovaná pilotní studie poukazuje 
na nenáročnost zhodnocení nutričního stavu onkologických pacientů včetně 
dopadu na jejich celkovou QoL.

Podpořeno Výzkumným projektem MZdr. ČR No. 00179906, Specifickým 
vysokoškolským výzkumem UK Praha č. 53251 a PRVOUK 37/06.
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P09 Importance of vitamin A, E and D monitoring in elderly

Aufartová J.1,2, Plíšek J.1,2, Krčmová L.1,2, Kasalová E.1,2, 
Červinková B.1,2, Kučerová B.1,2, Hegerová P. 2, Dědková Z. 2, 
Solichová D.2, Sobotka L.2, Solich P. 1

1Department	of	Analytical	Chemistry,	Faculty	of	Pharmacy,	Charles	University,	
Heyrovského	1203,	500 05	Hradec	Králové,	Czech	Republic	
2III.	Internal	Gerontometabolic	Clinic,	University	Hospital	Hradec	Králové	and	
Faculty	of	Medicine,	Charles	University	in	Prague

The risk of undernutrition is increased in elderly patients due to their 
decreased lean body mass and to many other factors that may compromise 
nutrient and fluid intake. Consequently, an adequate intake of energy, pro-
tein and micronutrients has to be ensured in each patient independently on 
previous nutritional status [1]. 

Vitamin E and vitamin A balance production of oxygen free radicals, which 
are involved in the pathogenesis of most common disorders, including athe-
rosclerosis and cancer [2]. With these looses can reduce antioxidation acti-
vity and increase possible damages caused by lipoperoxidation. Inadequate 
levels of vitamin D can lead to augmented risk of cancer, diabetes mellitus, 
chronic pain, osteoporosis and hypertension [3]. Metabolites of vitamin D, 
25-OH D3 and 25-OH D2 are the primary circulating form and clinical mar-
kers of general status of vitamin D in human serum [4].

Vitamin A, E and D were analysed in biological samples collected from 
group of elderly patients from 2008 to 2012 on III. Gerontometabolic Clinic 
in randomized study of nutrition and physiotherapy. The study was focused 
on sarcopenia, self-sufficiency, morbidity and mortality of seniors. To the stu-
dy were included 200 patients over 78 years old hospitalized due to acu-
te internal illness. These patients were randomly divided into two groups; 
group 1 (100 patients) received nutrition supplements additionally to the 
diet, group 2 (100 patients) was a control group without nutritional supple-
mentation. The monitoring of patients was kept during two years and patient 
with illness in terminal stadium or with terminal organ failure were excluded 
from the study.

 Ultra High and High Performance Liquid Chromatography are analytical 
methods, which allow qualitative and quantitative determination of target 
compounds. This technique is very often used in clinical research. Before 
analysis is very important sample preparation since biological samples 
are very complex matrices and this step also have influence for sensitivity, 
robustness, solvents and sample consumptions. Liquid chromatography 
coupled with very simple sample preparation method was used in this study 
for determination of vitamins A, E and D metabolites.

The aim of the study was to determine possibilities of improving quality of 
life of seniors with acute internal illness by nutrition and rehabilitation.
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P10 Stav nutrice u pacientů na kardiologickém lůžkovém 
oddělení krajské nemocnice
1Gřiva M., 2Jarkovský J., 3Brázdilová P.
1Krajská	nemocnice	T.	Bati,	a.s.,	Interní	klinika,	Zlín
2Institut	biostatistiky	a analýz,	Masarykova	Univerzita,	Brno
3Univerzita	T.	Bati,	Fakulta	technologická,	Zlín

Cíl práce: zhodnocení nutričního stavu pacientů kardiologického odděle-
ní Krajské nemocnice ve Zlíně, analýza souvislostí s vybranými charakteristi-
kami hospitalizovaných kardiologických pacientů.

Soubor a  metodika: soubor 236 pacientů byl vytvořen náběrem dat 
od  všech aktuálně hospitalizovaných pacientů v  náhodně zvolených termí-
nech v cca 3 týdenních intervalech (srpen až prosinec 2012). K posouzení sta-
vu nutrice bylo použito screeningového dotazníku Centra pro výživu Fakultní 
Thomayerovy nemocnice v  Praze. Analyzována souvislost rizika malnutri-
ce s  pohlavím, věkem, kardiologickou diagnózou, funkcí levé komory, při-
druženými diagnózami, délkou hospitalizace, sociálním zázemím, medikací 
některých léků, nespavostí, chron. bolestí, pohybovými možnostmi pacienta 
a dalšími faktory.

Výsledky: 67 pacientů (28,4 %) splnilo kritéria hrozící malnutrice, 3 paci-
enti (1,3 %) byli v malnutrici. Signifikantními rizikovými faktory pro malnutrici 
byly: pohlaví - ženy (riziko malnutrice 22 % muži vs. 37,8 % ženy; p=0,009), 
věk nad 76 let (medián 70 vs. 78 let; p<0,001), některé komorbidity (diabetes 
mellitus, stp. CMP, onemocnění GIT, abuzus alkoholu, malignita) (p<0,001), 
dlouhodobá imobilita (p<0,001), délka hospitalizace nad 6 dní (medián 4 vs. 
7 dní, p<0,001), polypragmázie a medikace některými lékovými skupinami. 
Byla prokázána souvislost mezi rizikem malnutrice a  typem kardiologické-
ho onemocnění (p=0,016). Nebyla prokázána souvislost mezi stavem výživy 
a ejekční frakcí levé komory srdeční, BMI, koincidujícím psychiatrickým one-
mocněním resp. demencí a socioekonomickou situací pacienta.

Závěr: Práce prokazuje, že hrozící malnutrice nebo přítomná malnutrice 
je aktuálním problémem u významného procenta hospitalizovaných kardio-
logických pacientů. Důsledné vyhledávání a nutriční intervence by měly být 
nedílnou resp. základní součástí péče o  pacienty hospitalizované na  stan-
dardním kardiologickém oddělení.
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P11 Léčba epilepsie u dospělých modifikovanou 
Atkinsonovou dietou

Chocenská E. - nutriční terapeutka

Oddělení	stravování	a klinické	výživy,	Thomayerova	nemocnice,	Praha	

Léčba epilepsie dietou byla dříve považována za  alternativní léčebný 
postup „poslední volby“, vhodný hlavně pro děti. V současnosti se její indika-
ce změnila. U některých epilepsií či epileptických syndromů je doporučová-
na již po selhání dvou nebo tří antiepileptik a používá se i u dospělých.

Modifikovaná Atkinsonova dieta vychází z ketogenní diety. Jde o postup, 
který nahrazuje výrazně omezený přísun cukrů vysokým podílem tuků 
a  přitom zajišťuje odpovídající příjem nezbytných bílkovin. Modifikovaná 
Atkinsonova dieta povoluje ve stravě za den 10-20 g sacharidů bez omezení 
energetického příjmu. 
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P12 Využití vybraných rostlinných tuků a olejů pro smažení 
potravin

Chrpová D., Roubíčková I., Sabolová M., Réblová Z., Pánek J.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT	Praha

Vliv složení mastných kyselin a přítomnosti antioxidantů na stabilitu smaži-
cího tuku

 Oxidační stabilita tuku závisí v  prvé řadě na  obsahu a  složení polyeno-
vých mastných kyselin. Čím více tuk obsahuje polyenových mastných kyselin, 
tím je méně stabilní. Aktivační energie pro iniciaci autooxidačních reakcí je 
v případě těchto mastných kyselin velmi nízká; velmi snadno se zde vytváří 
peroxylový a alkoxylový radikál, které jsou pak iniciátory oxidace další mole-
kuly mastné kyseliny a řetězové reakce. Relativní reakční rychlosti podobných 
mastných kyselin v závislosti na stupni nenasycenosti byly již dříve stanoveny 
takto (pro mastné kyseliny s 18 atomy uhlíku a 0 – 3 dvojnými vazbami v kon-
figuraci cis): Stearová kyselina (C18:0=) rrr = 1; olejová kyselina (C18:1=, 9 
cis) rrr = 10; linolová kyselina (C18:2=, 9,12 cis,cis) rrr = 100; linolenová kyse-
lina (C18:3=, all cis) rrr = 150 – 300. U porovnání reakčních rychlostí linolové 
a linolenové kyseliny ale hodně závisí na podmínkách, kterým je olej vysta-
ven. Naše smažicí pokusy porovnávaly stabilitu slunečnicového oleje (61 % 
polyenových kyselin, z toho jen 0,1 % linolenové kyseliny) a řepkového oleje 
(30 % polyenových kyselin, z  toho ale 10 % linolenové kyseliny). V  případě 
jednorázového smažení a následného skladování oleje (které imituje použití 
v domácnosti), kdy v oleji dominují oxidační reakce, byla stabilita řepkového 
a slunečnicového oleje téměř srovnatelná, což ukazuje, že linolenová kyse-
lina je v  těchto podmínkách výrazným iniciátorem oxidace oleje. Na druhé 
straně, v případě opakovaného smažení (imitujícího průmyslové použití), kdy 
jsou dominující spíše různé polymerační reakce, byla stabilita slunečnicové-
ho oleje již výrazně nižší a rychlosti degradace oleje korelovaly s celkovým 
obsahem polyenových kyselin.

 Přídavek antioxidantů do  smažicích olejů obvykle nepřináší požadovaný 
efekt. V případě jednorázového smažení a skladování oleje byla oxidace ole-
je alespoň mírně inhibována použitím některých bylin (tymián, šalvěj), zatím-
co nejběžnější antioxidanty (např. BHT) byly zcela neúčinné. V případě opa-
kovaného smažení jsou veškeré přirozené i přidávané antioxidanty neúčinné.

Volba oleje na smažení
Olej na  smažení by měl vždy obsahovat určité množství vázané linolové 

kyseliny, protože z ní velmi rychle vznikají aldehydy, které vytvářejí požado-
vanou smaženou chuť a podílejí se na tvorbě barvy. 

Oleje bohaté na linolovou kyselinu (případně linolenovou kyselinu), jako 
jsou například tradiční sojové, slunečnicové nebo řepkové oleje, jsou za pod-
mínek smažení ale velmi nestabilní a  mohly by být použity pouze pro jed-
norázové opatrné smažení. Oleje s přirozeně nízkým obsahem polyenových 
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kyselin, jako je olivový olej, jsou pro spotřebitele příliš drahé. Dříve častěji 
používané vepřové sádlo je dobré z hlediska senzorické jakosti, ale má vyso-
ký obsah nasycených mastných kyselin, které jsou sice stabilní, ale z nutriční-
ho hlediska není jejich příjem optimální, a dále cholesterolu. Navíc, z důvodu 
absence přirozených antioxidantů je dosti nestabilní a  vznikající oxysteroly 
jsou ze zdravotního hlediska velmi nežádoucí. V poslední době velmi popu-
lární palmový olej je dostatečně stabilní a velmi levný, ale má velmi nepřízni-
vé složení mastných kyselin (ještě vyšší obsah palmitové mastné kyseliny než 
sádlo) a většinou obsahuje i velké množství vázaných chlorovaných derivátů 
glycerolu, které jsou nežádoucí z toxikologického hlediska.

Optimálním řešením jsou rostlinné oleje s vysokým obsahem olejové kyse-
liny, nízkým obsahem nasycených kyselin a velmi nízkým obsahem polyeno-
vých kyselin, přičemž obsah linolenové kyseliny by měl být prakticky nulový. 
Olej by neměl obsahovat významnější množství (nad 2 %) trans-nenasyce-
ných mastných kyselin.

Nejlepší volbou jsou modifikované rafinované fritovací rostlinné oleje se 
zvýšenou oxidační stabilitou, kdy se šlechtěním dosáhne změny složení mast-
ných kyselin. Mohou být využity jednodruhové oleje (modifikovaný sójový, 
slunečnicový, řepkový nebo i arašídový olej) nebo směsné oleje s přídavkem 
palmoleinu. Pokud obsahují do 15 % linolové kyseliny, jsou dostatečně sta-
bilní pro smažení a  přitom dochází k  poměrně rychlé tvorbě požadované 
smažené chuti. Určitým východiskem může být i  použití pevných tuků, tzv. 
shorteningů, které jsou dostatečně stabilní, ale senzorická jakost výrobku je 
obvykle nižší.

Pro smažení je nutné vždy použít rafinovaný olej. Z panenských olejů má 
významné místo na trhu pouze olivový olej, prodej ostatních panenských ole-
jů je soustředěn do  speciálních obchodů a  jejich význam je okrajový. Pro 
jakýkoliv typ smažení jsou panenské oleje nevhodné, protože pevné součásti 
v nich obsažené a přítomné fosfolipidy se snadno přepalují.

Kriteria pro hodnocení kvality smažicích olejů
 V domácnostech, kde spotřebitel nemá možnost využít testů pro hodno-

cení kvality smažicího oleje lze využít vizuálního posouzení barvy oleje a tvor-
by pěny. Mělo by být zásadou, že jakmile olej získává tmavou barvu a začíná 
pěnit, měl by být vyměněn. Podmínkou opakovaného použití oleje je také 
pravidelné odstraňování pevných zbytků potravy.

 Pro hodnocení oleje v restauracích nebo při průmyslovém smažení se využí-
vají buď zrychlené testy, nebo spolehlivější analytické metody. Rychlotesty 
založené na fyzikálních metodách využívají hlavně měření barvy oleje, výšky 
pěny a  elektrické vodivosti. Výsledky jsou obvykle hodně ovlivněny potra-
vinou, která je smažena a  množstvím vody ve  smažicím mediu. Chemické 
rychlotesty většinou využívají zrychleného stanovení obsahu polárních látek 
v oleji a bývají zatíženy dosti velkou analytickou chybou. Nicméně, pro oka-
mžité hrubé posouzení kvality oleje jsou tyto testy užitečné.

 Standardy kvality použitých smažicích olejů jsou v různých zemích založeny 
buď na  stanovení čísla kyselosti oleje, obsahu polárních produktů nebo 
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obsahu polymerních produktů. Nejlepší vypovídací schopnost má stanovení 
polymerních produktů gelovou permeační chromatografií. Nicméně legisla-
tivně není dán limit pro obsah polymerů a obvykle udávaná limitní hodnota 
12 % je pouze doporučující.
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P13 Kolik stojí a váží nutriční doporučení pro seniory

Kala Grofová Z.

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

Výživa se podílí na prevenci nemocí až ze 40 %. Strava má být vyvážená 
a pestrá. 

U zdravých seniorů stoupá potřeba kvalitních bílkovin na 1,2 g/kg a den. 
Při akutním onemocnění, hojení rány, rehabilitaci a  podobných situacích 
potřeba stoupá na 1,5 g/kg a den (i více). Přibližně to představuje 100 g bíl-
kovin denně. Běžných zdrojů bílkovin je na toto množství asi 700 g na osobu 
a den (např. 3 vajíčka, 100 g 20 % sýra, 100 g libového masa, 200 g tvarohu, 
150 g ryby). Za týden je to přibližně 5 kg potravin obsahujících kvalitní bílko-
vinu na  osobu. Dvoučlenná seniorská domácnost by při týdenním nákupu 
měla přinést domů asi 10 kg bílkovinných zdrojů. Cena se pohybuje okolo 
50-65 Kč na  osobu a  den, 350 – 450 Kč na  osobu a  týden, 1400 - 1820 Kč 
na osobu za měsíc. Dvoučlennou seniorskou domácnost to bude stát 2800 – 
3640 Kč za měsíc. Při vyšší potřebě (např. 1,5 g/kg) je to ještě více. 

Pro obsah vlákniny, vitamínů, ostatních mikronutrientů a  fytochemických 
ochranných látek je třeba zvýšeně konzumovat zeleninu a ovoce.

Dlouhodobě je u nás nízká spotřeba zeleniny, pouze 80 kg/osobu a rok, 
což představuje 200 g na den. Při doporučení 400 g zeleniny denně (146 kg/
rok) je to poloviční množství. Doporučené množství ovoce je 200 g/den (80 
kg/rok).

Týdenní potřeba zeleniny a  ovoce podle doporučení je 2,8 kg a  1,4 kg 
(4,2 kg) na osobu. Dvoučlenná seniorská domácnost by při týdenním náku-
pu měla odnést domů 8,4 kg zeleniny a ovoce. Prakticky může ale hmotnost 
stoupnout, protože je třeba koupit celé kusy. Cena se pohybuje okolo 40-50 
Kč/kg, celkově se jedná o  300-400 Kč týdně (150-200 Kč/osobu na  týden). 
Za měsíc je to 1200 – 1600 Kč pro oba.

Konzumace 400 g zeleniny denně není jednoduchá, zvláště v  kombinaci 
s dalšími 700 g bílkovinných zdrojů.

Brambory, chléb, ostatní přílohy a luštěniny představují asi 4 kg na osobu 
a  týden (kupují se celá balení, ale není třeba je kupovat každý týden), 8 kg  
pro dvoučlennou seniorskou domácnost, za měsíc asi 15 kg pro dva. Cenově 
to představuje do 100 Kč na osobu za týden, do 400 Kč za měsíc pro dva. 

Celkově se u těchto 3 komodit pohybuje cena od 3400 – 5640 Kč pro dva. 
Hmotnost týdenního nákupu pro dva seniory se pohybuje mezi 22-26 kg. 
Další zvýšení ceny a  hmotnosti představují tuky (roztíratelné, olej) a  další 
potraviny.
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Zajímavé je také porovnání cen zdrojů bílkovin vzhledem k obsahu bílko-
viny, tedy kolik platíme za 1 g bílkoviny. 

Potravina Kč/1000 g Bílkovina 
(g)/100 g

Kč/g bílkoviny

Šunka 200 10-16 1,30

Tofu 200 15 1,30

Ryba 200 17 1,20

Maso 200 20 1

Jogurt 30 4 0,75

Vejce 700 11 0,64

Sýr tvrdý 200 30 0,60

Mléko 15 3 0,50

Luštěnina (50 syr), 17 vař. (24 syr.), 8 vař 0,48

Tvaroh 40 12 0,30

Protifar 1035 99 1,15
Tabulka 1. Kolik stojí bílkovina?

Jako nejvýhodnější cenově i objemově se jeví tvaroh (250 g obsahuje 30 g 
bílkoviny a stojí okolo 10 Kč). Představuje 1/3 denní dávky kvalitní bílkoviny, 
lze připravovat naslano i nasladko. 

Další zajímavostí jsou kilogramové ceny různých oblíbených druhů sacha-
ridových zdrojů, jejichž preference stoupá při stresu, poklesu hladin seroto-
ninu a dopaminu, depresivních stavech apod. 

Potravina Hmotnost kusu (g) Kč / kus Kč/1000 g

Tyčinka MaxiNuta 35 12 342

Koláč 40 11 275

Kobliha 60 13 216

Linecká tyčinka 35 7 200

Tatranka 47 6 128

Miňonky 50 14 280

Tyčinka Corny 50 14 280

Brumík Bebe 25 12 480

Sušenky 190 27 142

Chléb 1200 32 27

Rohlík 43 3 70

Sušenky Bebe 50 10 200
Tabulka 2. Ceny oblíbených sacharidů
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 Nejčastější výše důchodu je v České republice 10 000-11000 Kč. Průměrný 
důchod u  žen (průměrný věk 83 let) hospitalizovaných v  listopadu 2012 
na Geriatrickém centru v Pardubicích činil 11 150 Kč, u mužů (průměrný věk 
79 let) 10 743 Kč. Náklady na provoz bytu se pohybují okolo 3000 Kč, důležité 
je, zda bydlí senior ve vlastním bytě nebo v pronájmu, kolik utratí za dopravu, 
telefon, televizi, rádio, poplatky u lékaře, doplatky za léky apod.

Praktický příklad mého pacienta: Muž, 72 let, 174 cm, 80 kg, diagnóza C 
20, po operaci a chemoterapii. Žije sám, auto nemá. Důchod 11 000 Kč, pro-
nájem garsonky 7000 Kč včetně energií. Televize 135 Kč, rádio 50 Kč, tele-
fon 200 Kč, poplatky u lékaře asi 100 Kč, doplatky na léky - neznám, doprava 
Pardubice (senior karta 830 Kč/rok) 2,30 Kč/den. Po odečtení výše uvedených 
poplatků mu zbývá 3375 Kč/měsíc, 108,80 Kč/den (762 Kč/týden). Kvalitní 
potraviny si nekupuje, vařit moc neumí. Za jídlo podle doporučení by zaplatil 
750 Kč týdně (3000 Kč/měsíc).

Případný doplatek na nutriční doplněk by byl také problematický.

Seniorům žijících v  domovech pro seniory musí zbývat 15 % finančních 
prostředků, tj. z  průměrných 11  000 Kč důchodu je to 1650 Kč/měsíc, což 
představuje 53 Kč na den. Problémy s doplatky na nutriční doplňky se také 
často vyskytují, pokud to zařízení není schopno řešit jiným způsobem (např. 
ze stravovací jednotky, na její výši také závisí kvalita stravy).

Závěr: Otázkou zůstává, zda jsou doporučení prakticky realizovatelná, 
tedy jestli se doporučovaná množství dají nejen sníst, ale také koupit a pře-
pravit domů. 

Seniory je však přesto třeba motivovat k  preferenci kvalitních potravin, 
které jsou zdánlivě dražší (libové maso, mléčné výrobky, vejce), před konzu-
mací kalorií, které jsou pro malý objem levnější, ale jejichž kilogramová cena 
je prakticky stejná. 

Kvalitní strava je pro seniory důležitá jak z hlediska prevence nemocí nebo 
nesoběstačnosti (infekce, svalová síla, pády, fraktury apod.), tak při léčbě nej-
různějších nemocí. 
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P14 Determination of neopterin, kynurenine and tryptophan 
as immune system activation markers in various 
biological fluids

Krčmová L.1,2, Kubišová M.2, Víšek J.2, Červinková B.1,2, Kasalová E.1,2, 
Solichová D.2, Melichar B.3, Solich P.1, Sobotka L.4

1	Department	of	Analytical	Chemistry,	Faculty	of	Pharmacy,	Charles	University,	
Hradec	Králové,	Czech	Republic		
2	III.	Internal	Gerontometabolic	Clinic,	University	Hospital,	Hradec	Králové,	Czech	
Republic		
3	Department	of	Oncology,	Palacký	University	Medical	School,	Olomouc,	Czech	
Republic	
4	III.	Internal	Gerontometabolic	Clinic,	University	Hospital	and	Medical	Faculty,	
Charles	University,	Hradec	Králové,	Czech	Republic	

Neopterin, unconjugated pteridin derivate, is produced in significant 
quantities by human monocyte-macrophages after stimulation with interfe-
ron gamma. It represents a useful and important parameter to monitor the 
activation of the immune system that accompanies many diseases. Elevated 
levels of neopterin in serum and urine were found in different pathologi-
cal situations: nephrotic syndrome, autoimmune diseases, insulin resistance, 
pancreatic cancer, colorectal cancer, acute myocardial infarction and many 
other diseases (1). Recently, some authors combine neopterin with intracel-
lular oxidative stress and it is described as a possible link to apoptosis (2). 

Kynurenine is one of the main metabolites of amino acid tryptophan. 
Activated catabolism of tryptophan was observed in diseases associated 
with activation of the immune system, such as infection, autoimmune and 
malignant diseases. Studies show that increased tryptophan catabolism con-
tributes to the modulation of oxidative stress in tissues and changes in the 
stimulation of glutamate receptors. This phenomenon occurs especially in 
neurodegenerative diseases such as Parkinson‘s and Alzheimer‘s disease, 
during attacks of epilepsy and sclerosis multiplex. The serum kynurenine 
levels significantly increased in patients treated with hemodialysis, kynure-
nine/tryptophan ratio correlates with disease progression in lung cancer (3), 
high kynurenine levels were observed in multiple trauma patients (4) etc. 

Kynurenine also affects 
thermoregulation and sleep 
and significantly increases 
during pregnancy. 

Kynurenine /tryptophan 
ratio always correlates with 
neopterin levels (4,5,6)

Fig. 1. Correlation between 
tryptophan degradation as 
expressed by the kynurenine 
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to tryptophan ratio and immune activation marker neopterin in the sera of 
111 patients with coronary heart disease [6]

Determination of Neopterin, Kynurenine and Tryptophan in different bio-
logical liquids can provide deeper knowledge about:

• prognosis of various diseases and efficiency of the treatment (urine)

•  rejection after kidney transplantation as well as progression of kidney 
diseases and effectiveness of their treatment (serum)

• maturation of pteridine metabolism in the fetus (amniotic fluid)

• prognosis of tuberculosis (pleural fluid)

•  immune system activity and response to the therapy directly in affected 
place, which allow predict exactly progress of the disease in early period 
(exudates, ascites, wound)

Development of new methods for determination of these biomarkers can 
lead to better diagnostic capabilities and also can improve treatment of seri-
ous diseases and care of individual patients.

One of the suitable separation technique is high performance liquid chro-
matography (HPLC), routinely used in all types of analytical laboratories. The 
main advantages are its ability to separation, identification and quantificati-
on of substances of different structure in a wide concentration range during 
a single analysis with high sensitivity and automation possibilities. 

Important part of analysis is sample preparation procedure, which is fun-
damental for the analysis of biological material. Its implementation depends 
on the overall success of the analytical determination - both in qualitative as 
well as quantitative terms.

Combination of new HPLC trends with modern sample preparation tech-
niques is one of the main principles of method development in Research 
Laboratory of III. Internal Gerontometabolic Clinic, University Hospital 
Hradec Kralove. In this project new methods for determination of neopterin, 
kynurenine, tryptophan and creatinine in various biological liquids will be 
presented.
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P15 Vliv redukce hmotnosti na redukci tukové tkáně 
a plazmatické hladiny leptinu u obézních pacientů 
s diabetes mellitus 1. typu

Musil F.1, Šmahelová A.1, Bláha V.1, Hyšpler R.1, Tichá A.1, Lesná J.2, 
Haluzík M.3, Sobotka L.1

1III.	interní	Klinika	gerontometabolická	klinika,	Lékařská	fakulta	UK	a Fakultní	
nemocnice,	Hradec	Králové	
2Ústav	klinické	biochemie	a diagnostiky,	Fakultní	nemocnice,	Hradec	Králové
3III.	Interní	klinika,	Lékařská	fakulta	UK	a Fakultní	nemocnice,	Praha

Úvod: Leptin je hormon produkovaný tukovou tkání. U obézních jedinců je 
obecně přítomná vysoká koncentrace leptinu v plazmě. Hladovění a redukč-
ní dieta snižují hladiny leptinu.

U obézních pacientů s diabetem 1. typu (T1DM), kteří mohou být resistent-
ní k účinkům leptinu, jsme studovali vliv 7-denní hladovky a 21-denní redukč-
ní diety na hladiny leptinu a množství tukové tkáně.  

Metodika: Sledovaný soubor tvořilo 27 pacientů: a) kontrolní skupina tři-
nácti neobézních nemocných s  T1DM (věk 36,9±13,9 let, BMI 22,6±2,1 kg 
m-2) a  b) čtrnáct obézních nemocných s  T1DM (věk 42,6±9,4 let, BMI 
32,4±2,1 kg m-2). 

Stanovení plazmatického leptinu (ELISA, Luminex 200Linco Research) 
a volných mastných kyselin v plasmě (free fatty acids, FFA) (Wako chemicals 
GmbH, Německo) bylo provedeno před hladověním, ihned po 7 dnech kon-
trolovaného hladovění a za 21 dní redukční diety (LCD) se 150 g sacharidů 
a 5000 kJ denně. Neobézní jedinci byli vyšetřeni jednorázově. Hodnocení 
obsahu tělesného tuku bylo provedeno pomocí bioimpedanční spektrosko-
pie (Fresenius Medical Care, Německo). Rozdíly před a  po  intervenci byly 
hodnoceny pomocí One Way Anova.

Výsledky: Obézní pacienti s  T1DM redukovali hmotnost o  6,1±1,1 kg 
a všichni režim tolerovali. Došlo k signifikantnímu poklesu BMI obsahu tuko-
vé tkáně měřené po 21 dnech LCD (P<0,05). Plasmatické koncentrace FFA 
byly u  obézních pacientů s  T1DM před intervencí signifikantně vyšší než 
u neobézních T1DM, resp. se po hladovění přechodně zvyšovaly. Plazmatické 
koncentrace leptinu u obézních pacientů s T1DM zůstaly po 21 dnech LCD 
signifikantně vyšší v porovnání s kontrolní skupinou (Tab. 1). 

Tab. 1.

Obézní T1DM 
(n=14)

Před hladověním 
(prům. ± SD)

Po hladovění 
(prům. ± SD)

Po 21 dnech LCD 
(prům. ± SD)

Kontroly (n=13) 
(prům. ± SD)

Fat tissue index 
(kg m-2)

16,6± 2,57 # - 14,9± 2,67* 6,18± 2,74

FFA (mmol/l) 0,51±0,27# 1,03±0,42* 0,47±0,21 0,25±0,17

Leptin (ng/ml) 16,5±17,0 5,79±6,40 13,34±9,40# 4,29±4,55
[*P<0,05	změna	v čase	studie,	#P<0,05	vs	kontroly]
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Závěr: Zvýšené hladiny FFA u  obézních pacientů s T1DM signalizují pří-
tomnost insulinové resistence. Zvýšené hladiny leptinu po  redukci tělesné 
hmotnosti mohou být známkou zlepšené hormonální signalizace přítomného 
množství tukové tkáně.

Poděkování: Práce byla podporována projekty IGA MZ ČR NT/12287-5 a
PRVOUK P 37/12 LF UK Hradec Králové. 
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P16 Riziko zvýšeného příjmu smažených potravin

Pánek J., Sabolová M., Roubíčková I., Chrpová D., Réblová Z.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT	Praha

Smažené pokrmy
 Smažení a  zejména fritování se stalo v  posledních pěti desetiletích 

ve vyspělých zemích velmi oblíbeným způsobem přípravy pokrmů. Hlavním 
důvodem je zřejmě snadný a rychlý proces, kdy i méně zkušený a méně zruč-
ný kuchař dokáže připravit pokrm s  výbornou senzorickou jakostí a  odpo-
vídající hygienickou kvalitou. V Česku je výrazné zvýšení příjmu smažených 
pokrmů spojeno hlavně s obrovským rozmachem restaurací rychlého občer-
stvení (fast-food), ve kterých jsou smažené pokrmy hlavní položkou nabíze-
ného sortimentu.

 Zvýšený příjem smažených pokrmů s sebou přináší několik potenciálních 
výživových rizik: a) zvýšený příjem tuků, jejichž kvalita není vždy optimální;  
b) zvýšený příjem chloridu sodného (většina spotřebitelů solí smažené 
pokrmy poněkud více než pokrmy ostatní); c) příjem látek, které vznikají při 
reakcích samotného tuku nebo reakcích degradačních produktů tuku se 
smaženou potravinou.

 Těkavé reakční produkty se do smažené potraviny dostávají v minimálním 
množství a pro konzumenta nepředstavují významné zdravotní riziko. V urči-
tých případech ale mohou být rizikové pro obsluhu. Netěkavé reakční pro-
dukty zůstávají částečně ve smažicím mediu, částečně jsou ale inkorporovány 
do smažené potraviny (spolu s nedegradovaným tukem) a v některých přípa-
dech mohou představovat zdravotní riziko pro konzumenta.

Chemické reakce ve smažicím mediu
 Při vložení potraviny do  smažicího media dochází k  rychlému odpaření 

vody z povrchu potraviny. Vodní pára může částečně hydrolyzovat triacylgly-
ceroly ve smažicím tuku za vzniku volných mastných kyselin, monoacylglyce-
rolů a diacylglycerolů. Příjem těchto látek nepředstavuje žádné zdravotní rizi-
ko, jde o látky, které přirozeně vznikají při trávení tuků. Problém je, že volné 
mastné kyseliny jsou daleko náchylnější k oxidaci než mastné kyseliny vázané 
v triacylglycerolech. Kromě toho jde i o problém technologický, protože část 
volných mastných kyselin těká ze smažicího media a usazuje se ve vzducho-
technice. Nánosy mohou být potom např. zdrojem mikrobiální kontaminace.

 Při oxidaci mastných kyselin (volných i  vázaných) ve  smažicím tuku vzni-
kají primárně hydroperoxidy. Tyto látky se obvykle nepovažují za  rizikovou 
složku smažicích tuků, protože se za  teplot smažení velmi rychle rozkládají 
na sekundární produkty a jejich obsah ve smažené potravině je zcela zane-
dbatelný.

 Nejvýznamnějšími produkty rozkladu hydroperoxidů jsou karbonylové 
sloučeniny. Těkavé aldehydy, alkadienaly (např. malondialdehyd), 2-alkenaly 
(např. 2-hexenal) a zejména hydroxyaldehydy (typický je např. 4-hydroxy-2-
nonenal) jsou látky velmi reaktivní a  vykazují výraznou chronickou toxicitu. 
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Projevuje se u nich např. výrazná mutagenita, jsou schopny modifikovat LDL 
lipoproteiny a tím zvyšovat riziko atherosklerosy a vykazují řadu dalších toxic-
kých efektů. Významná je jejich schopnost velmi rychle reagovat s proteiny 
ve  smyslu Maillardovy reakce. Pokud k  těmto reakcím dochází v  organis-
mu, jde o  efekt vysoce negativní. Přímo v  organismu dochází ke  glykacím, 
ve  střevě k  poškození sliznice a  dalším komplikacím. Pokud tyto aldehydy 
reagují s proteiny ve smažené potravině lze tento jev vnímat spíše pozitivně. 
Na povrchu potraviny dochází ke vzniku barevných melanoidinů, které dávají 
pokrmu pozitivně vnímané barevné vlastnosti. Větší rozsah těchto reakcí při-
náší částečné snížení biologické hodnoty proteinů přítomných v potravině. 
Tento negativní jev je ale kompenzován tím, že touto reakcí dojde k  inak-
tivaci potenciálně rizikové molekuly aldehydu. Nízkomolekulární aldehydy 
ale za  podmínek smažení těkají a  částečně vstupují do  následných reakcí. 
V  důsledku toho se jejich obsah ve  smažicí lázni, po  počátečním nárůstu, 
ustaluje nebo klesá. Tyto látky tak představují riziko především pro obslu-
hu, zvláště v  případech špatně fungující vzduchotechniky. Pro konzumenty 
smažených potravin představují větší riziko netěkavé karbonylové deriváty, 
zejména tzv. aldehydokyseliny (oxo karboxylové kyseliny). Tyto látky zůstá-
vají vázány v molekulách triacylglycerolů, a mohou ve větší míře přecházet 
do smaženého pokrmu. Nejvýznamnějším představitelem aldehydokyselin je 
9-oxononanová kyselina, vznikající rozkladem hydroperoxidů olejové a hlav-
ně linolové kyseliny. V tucích a olejích po smažení se vyskytuje ale i řada dal-
ších příbuzných sloučenin. Tyto sloučeniny jsou poměrně dobře vstřebatelné 
a vykazují určitou toxicitu, včetně mutagenních a karcinogenních vlastností. 
Obecně je však o toxicitě těchto látek známo méně než o toxicitě nízkomole-
kulárních aldehydů, a některých dalších oxidačních produktů lipidů.

 Dalšími produkty rozkladu hydroperoxidů jsou cyklické mastné kyseli-
ny a  oxidované dimery mastných kyselin. Cyklické kyseliny vznikají téměř 
výhradně z  polyenových mastných kyselin a  jsou obvykle dobře vstřeba-
telné. Obsahují pěti- a  šestičlenné nasycené nebo mononenasycené cykly. 
Pětičlenné cyklické kyseliny jsou považovány za rizikovější, protože je orga-
nismus daleko obtížněji detoxikuje. Jejich obsah ve smažicím mediu je ale 
poměrně nízký (obvykle do 1 %) a proto je i  jejich význam malý. Oxidované 
dimery také vznikají v  poměrně omezeném množství. V  trávicím traktu se 
prakticky nevstřebávají, ale mohou do určité míry zvyšovat hladinu oxidační-
ho stresu ve střevě.

 Při smažení dochází také k  řadě reakcí bez účasti kyslíku. Jde zejména 
o  pyrolytické reakce, které vedou k  tvorbě trans-nenasycených mastných 
kyselin a polymerních sloučenin. Trans-kyseliny jsou samozřejmě z hygienic-
ko-toxikologického hlediska velmi problematické, ale jejich vznik při smažení 
je velmi omezený. Polymery jsou nevstřebatelné a v  trávicím systému prak-
ticky inertní a nepředstavují významnější zdravotní riziko. Jejich obsah je ale 
nejlepším markerem pro hodnocení kvality smažicího tuku.

 Velmi rizikovou sloučeninou vznikající hlavně při smažení brambor (ale 
i dalších potravin) je akrylamid, který vzniká Maillardovou reakcí karbonylo-
vých sloučenin a aminokyseliny asparaginu. U této látky byl prokázán výraz-



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE 109

ný karcinogenní potenciál. Ve  větší míře vzniká hlavně nadměrné intenzitě 
smažení.

 Důležitým doprovodným efektem smažení je i  výrazný pokles obsahu 
tokoferolů (vitaminu E) ve smažicím tuku. Z tohoto důvodu určitě nemohou 
být smažené potraviny považovány za dobrý zdroj vitaminu E, i když v čers-
tvém tuku mohl být obsah tohoto vitaminu dosti vysoký.

 Během smažení dochází rovněž k radikálovým oxidacím sterolů přítomných 
ve smažicím mediu ale i případně ve smažené potravině. Vznikající oxysteroly 
(hydroxyderiváty, epoxidy, oxoderiváty) vykazují i v malých množstvích velmi 
výraznou chronickou toxicitu a karcinogenní potenciál.

Představují smažené potraviny skutečně zdravotní riziko?
 Většina odborníků se shoduje, že chronické a  časté užívání smažených 

potravin je ze zdravotního hlediska rizikové. Negativní dopady ale mohou 
být alespoň částečně kompenzovány dostatečným příjmem zeleniny, ovoce, 
probiotik a dalších látek zlepšujících funkci střeva, kvalitních proteinů, anti-
oxidantů, hlavně vitaminu E a esenciálních mastných kyselin. Toto je zřejmě 
příčina toho, že epidemiologické studie zabývající se případným negativním 
vlivem zvýšeného příjmu smažených potravin nedávají většinou jednoznačný 
závěr.

 Zdravotnická a výživová osvěta v oblasti smažených potravin se v součas-
né době zřejmě zcela míjí účinkem. Přesto je nutné v této osvětě pokračovat. 
Vedle toho je ale nanejvýš nutné podávat informace, které pomohou výrob-
cům smažených potravin v optimalizaci smažicího procesu, která může snížit 
riziko z nadměrného příjmu smažených pokrmů.
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P17 Předoperační redukce i zvýšení kondice?

Starnovská T.

Oddělení	stravování	a klinické	výživy,	TN,	Praha

Úvod: Při plánovaných operačních výkonech je velmi častým požadavkem 
snížení hmotnosti pacienta („zhubněte!, dokud nebudete mít o 20 kg méně, 
nemůžeme Vás odoperovat“).

Současně jsme všichni povinni pracovat podle pravidel „lege artis“ péče, 
tedy v souladu s aktuálními doporučeními odborných společností (guideli-
nes).

Ty požadují adekvátní přípravu pacienta na plánovanou operaci a  to jak 
nutriční, tak podpoření kondice. K zvýšení své kondice však potřebuje také 
adekvátní příjem živin a to nejen obecně, ale i v optimální vzájemné skladbě 
podle skutečné potřeby daného pacienta. 

Cílem prezentace je upozornit na rozpor mezi správným postupem v sou-
ladu s guidelines a realitou. S několika příklady reálných doporučení, která 
pacienti obdrželi a která jsou odborným pochybením. Ve vazbě na prezen-
tované souvislosti otevřít tuto tématiku k  odborné diskuzi, jejímž cílem je 
publikovat na stránkách SKVIMP odborné doporučení pro výživu v souladu 
s plánovanými operačními výkony. 

Charakteristika souboru a metodika: Rozpor mezi odbornými guidelines 
a používanou praxí ve vazbě na potřeby živin pro tuto skupinu pacientů je 
podkladem pro prezentaci uvedených problémů.

Závěr: Prezentovanou problematiku navrhuji k řešení formou odborného 
stanoviska SKVIMP.
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P18 Rozličné cesty nutriční intervence jsou nedílnou součástí 
stejného cíle: prevence ztráty soběstačnosti u seniorů 
(obzvláště pak v době nemoci)

Tichý M.1, 2, 3 

1Krajská	zdravotní,	a.s.,	Česká	Republika
2Trnavská	Univerzita,	Trnava,	Slovenská	Republika
3Univerzita	J.	E.	Purkyně,	Ústí	nad	Labem,	Česká	Republika

Úvod: 
V poslední dekádě absolutně i relativně přibývá osob vyššího věku v lidské 

populaci (BLACKBURN, 2007) a (RATNAIKE, 2002). Tato skutečnost se týká jak 
průmyslově rozvinutých, tak i rozvojových zemí (MOODY, 2009), tedy Českou 
Republiku nevyjímaje. Obdobím, kdy se zpravidla výrazněji projevují změny 
spojované s fyziologií stárnutí, je považován věk nad 75 let (WILLIAMS, 2008). 
Geriatrický pacient má snížené funkční rezervy a horší adaptibilitu (GROSS, 
1996). Malnutrice bývá řazena mezi geriatrické syndromy (HAZZARD, 2007) 
a (KALVACH, 2008). Tyto ne vždy přímo ohrožují život seniorů, ale mají nezpo-
chybnitelný vliv na jeho kvalitu (SALVEDT, 2002). Ztráta svalové hmoty – sar-
kopenie – v důsledku malnutrice je jedním z důvodů rozvoje syndromu fraility 
u osob vyššího věku, který postihuje odhadem až jednu čtvrtinu seniorů star-
ších 75 let (ROCKWOOD, 2004) a (WOODHOUSE, 1997). Výskyt malnutrice 
v nemocnicích v ČR se pohybuje mezi 19-25 % (KOHOUT, 2004), její bodová 
prevalence u osob starších 70 let činila u hospitalizovaných až 38 % (TICHÝ, 
2008). Potřeba systémové implementace identifikace malnutrice a následné 
nutriční intervence je známa, stejně tak i klíčové organizační prvky nezbytné 
k její realizaci (HOWARD, 2006).

Cíle:
 Dlouhodobým předsevzetím autora je vytvořit několikastupňový záchytný 

režim malnutrice ve spádové působnosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem (MN) za využití testů hodnocení nutričního stavu jako je Nutrition Risk 
Screening - NRS (NRS, 2002) a Malnutrition Universal Screening Tool - MUST 
(MUST, 2004). Vícestupňový systém je vytvářen činností nutriční ambulance 
(NA) a mobilního týmu nutričních terapeutek (NT) vně nemocnice a činností 
NT a  Nutričního týmu Masarykovy nemocnice (NT) v  podobě konziliárních 
služeb a  metodického vedení prováděného plošného nutričního screenin-
gu uvnitř nemocnice samé. Zvýšená pozornost v uvedeném systému péče je 
věnována seniorům pro jejich vulnerabilitu.

Metody:
 Do  klinické praxe v  MN bylo zavedeno předanestetické vyšetření u  plá-

novaných operací a  výkonů prováděných v  celkové anestezii, jehož nedíl-
nou součástí je stanovení nutričního rizika dle NRS. Dle stratifikace rizika jsou 
nemocní edukováni a odesílání do NA nebo přijímání k předoperační inter-
venci, termín operace je stanovován s  ohledem na  nutriční status. Dále se 
v posledních letech rozvíjí spolupráce mezi NA a Domovy pro seniory (DpS), 
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kdy tato zařízení si sjednávají kontrakty s NT v MN a tito zde provádějí scree-
ning pod supervizí lékaře NA. Tato ambulance pak i následně přijímá vytypo-
vané nemocné do péče. V roce 2012 byl zahájen pilotní projekt předoperační 
přípravy na chirurgické klinice MN, kdy dle typu výkonu a nutričního stavu je 
volen hydratačně-nutriční režim v rámci bezprostřední přípravy na konkrétní 
operační výkon. Nejnověji se připravuje spuštění plošného screeningu všech 
hospitalizovaných dospělých pacientů za využití lokalizované verze MUST.

Výsledky:
Dosažené výsledky jsou zatím obtížně statisticky uchopitelné. Nicméně 

z klinické praxe je zaznamenaný pokles tzv. celkového zhoršení stavu u kli-
entů ze spolupracujících DsP, dále jsou pozorovány četné případy zlepše-
ní nutričního statusu před plánovanou operací a  v  neposlední řadě došlo 
i  k  vymýcení obsoletních předoperačních režimů, respektive nedodržování 
přijatých doporučení (TICHÝ, 2012), což se projevilo na  větší spokojenosti 
nemocných zjištěné v  rámci prováděných klinických auditů a  lze očekávat, 
že v  delším časovém horizontu se alespoň z  části (vzhledem k  rozdílným 
cenovým relacím a úhradovým mechanismům) projeví i ekonomický benefit 
(LJUNGQVIST, 2009). Vzhledem k  limitovaným funkčním rezervám seniorů 
se dá předpokládat, že z uvedených opatření mohou tito nejvíce profitovat.

Závěr:
 Kvalita života ve stáří se bude týkat, díky prodlužující se střední délce živo-

ta při narození, postupně většiny populace. Soběstačnost je jedním z jejich 
významných atributů. Aby byla zachována je nutno, mimo jiného, udržet 
i příznivý výživový stav seniorů. Z tohoto důvodu je nutno vytvořit několika-
vrstevnou síť k  zachycení potřebných jedinců a  to jak nemocných dlejících 
v  nemocnicích, tak i  pobývajících v  jiných typech ústavní péče či komuni-
tě. Velkou výzvou pro budoucnost je rozvoj spolupráce s praktickými lékaři 
a začlenění stanovení nutričního stavu do preventivních prohlídek v senior-
ském věku.
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P19 Význam melatoninu v metabolismu organismu

Wilhelm Z. 

Fyziologický	ústav	LF	MU,	Brno

Lidský organismus jako celek je pod vlivem opakovaných periodických 
dějů s různou časovou konstantou. Mezi ty nejznámější opakující se děje pat-
ří denní cyklus. Denní, cirkadiánní rytmus organismu přitom patří k základ-
ním, určujícím a  regulujícím dějům, které, pokud jsou významně narušené, 
významně spolurozhodují o řadě onemocnění. Zachování, či znovuobnovení 
denního rytmu organismu by mělo být nezbytnou součástí komplexní léčby 
metabolického onemocnění. Proč? Odpověď hledejme v biologickém pod-
kladu této regulace.

V  padesátých letech 20. století při výzkumu kůže a  její reakce na  osvět-
lení byla popsána látka melatonin. Tato látka byla známa nejprve poměrně 
úzkému okruhu odborníků, studujících především živočichy ze skupiny ryb 
a obojživelníků. 

Pozornost k této látce se zvýšila až při popsání významu melatoninu jako 
látky, která má regulační a synchronizační funkce cirkadiánního rytmu orga-
nismu u savců. Tyto práce se objevily v  80. letech 20. století a to v souvislosti 
k časování reprodukce, metabolismu a chování.

Biosyntéza melatoninu, který je produkován zejména tkáněmi CNS 
(glandula pinealis) ale i  buňkami sítnice, thymu, kostní dřeně, epitelie-
mi respiračního traktu, kůží, ale i  buňkami střevními, probíhá z  tryptofanu,  
přes mezistupeň serotonin. Syntéza je iniciována vazbou adrenalinu 
na beta1 receptor, po které následuje aktivace hypofyzární adenylát-cyklázy.  
Pro syntézu melatoninu je výhodná přítomnost kyseliny listové a vitaminu B6. 
Melatonin působí na receptory, označované MT1, MT2, RORα.

Melatonin je vysoce rozpustný jak ve vodě, tak v tuku. Po uvolnění do krev-
ního oběhu se váže na albumin (až 70 %). Rychle se dostává do nejrůzněj-
ších tělních tekutin, tkání i buněčných elementů (sliny, moč, cerebrospinál-
nální tekutina, preovulační folikuly, amniotické tekutina, mateřské mléko). 
Prostupuje hematoencefalickou barierou, přičemž po intravenózním podání 
dosahuje maximálních koncentrací v CNS již za 6 – 8 minut. Maxima u zdra-
vých nacházíme mezi 2 – 4 hodinou ranní. Odbourávání a degradace mela-
toninu je více jak z 90 % vázána na jaterní tkáň, pouze okolo 1 % se dostává 
do moči v nezměněné formě. 

Pro regulci sekrece má zásadní roli světlo, přesněji střídání světlé a tmavé 
periody v průběhu dne, a spojení mezi retinou a hypothalamem příslušnými 
vlákny. Světlo o intenzitě 2 000 – 2500 luxů po dobu 2 hodin dokáže úplně 
potlačit sekreci melatoninu. 

Funkce melatoninu
Melatonin se dnes zařazuje mezi významné endogenní synchronizátory 

cirkadiánního rytmu. Významně snižuje tělesnou teplotu, čímž nejenom pod-
poruje nástup spánku, ale takto současně snižuje potřebu energie organis-
mu v této denní periodě. Melatonin se uplatňuje i v ovlivnění imunity, krev-



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE116

ního tlaku, buněčného dělení i metabolismu kostí. Skutečnost, že receptory 
MT1, MT2 a  RORα nacházíme zastoupené nejenom na  úrovni CNS, včetně 
cév mozku, ale i ve stěnách srdečních komor, v aortě, ledvinách, v kůži, kosti, 
děloze, placentě ukazují na šíři možného působení melatoninu

Fyziologický účinek melatoninu je na úrovni biologických membrán, cyto-
solu i jádra. Z klinického pohledu jsou významné jeho funkce stimulace antio-
xidačních enzymů a inhibice prooxidativních enzymů, inaktivace kyslíkových 
radikálů, stabilizace buněčných membrán, vzestup účinosti oxidativní fosfo-
rylace se současnou redukcí prozánětlivých cytokinů. 

Porušená i  snížená sekrece tohoto hormonu kaskádovitě mění sekreci 
dalších hormonů – například ACTH, FS, LH, kortizol, testosteron, aldosteron, 
angiotenzin, inzulinu a jejich prostřednictvím i dalších funkcí.

Velmi studovanou oblastí je dnes kardiologie, V případě kardiovaskulár-
ních onemocnění je nález snížené koncentrace melatoninu brán jako predis-
ponující faktor ischemické choroby srdeční včetně zvýšeného rizika vzniku 
infarktu myokardu. V případě vzniku infarktu myokardu se melatonin terape-
uticky významně uplatňuje v  průběhu fáze reperfúze ischemie. Vztah nízké 
koncentrace melatoninu také velmi těsně koreluje s výskytem hypertenze.

V onkologii je melatoninu věnována pozornost z důvodů jeho antiprolife-
rativních i  imunostimulačních účinků. Celkově pak neporušený cirkadiánní 
rytmus se považuje za  významnou prevenci onkologického onemocněním. 
Některé práce ukazují nejenom na zvýšenou délku přežití, ale i zvýšení kvality 
života u těchto nemocných, kde se podařilo zvýšit nízké koncentrace mela-
toninu.

Substituce melatoninu nachází své opodstatnění i u řady psychických one-
mocnění (sezónní afektivní porucha, unipolární rekurentní deprese, bipolární 
poruchy, sebevražedné jednání, bulimie, anorexie, úzkostné poruchy), v neu-
rologii byly popsány stavy se sníženou produkcí melatoninu u některých typů 
epilepsie.

Je dobré si uvědomit, že fyziologické koncentrace melatoninu snižujeme 
i  farmakologickou léčbou. Sekreci melatoninu snižuje například: kyselina 
acetylosalicylová, ibuprofen, indometcin, betablokátory,  blokátory vápní-
kového kanálu, diazepam, alprazolan, fluoxetin, kortikoidy. K výše jmenova-
ným můžeme přiřadit i vitamin B12, kofein, alkohol, tabák i nízkofrekvenční 
elektromagnetické pole. 

Syntézu melatoninu stimulují látky, které zvyšují katecholaminy v synaptic-
ké štěrbině (inhibitory MAO, tricyklická antidepresiva). 

Melatonin, je nenápadná, ale velmi účinná látka s řadou integrujících funk-
cí, které mají těsný vztah nejenom v prevenci vzniku řady onemocnění, ale 
i při léčbě konkrétních onemocnění.

Je dobré o  těchto souvislostech nejenom vědět, ale také tyto poznatky 
využívat v klinické praxi u konkrétního nemocného.
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P20 Střevní mikrobiota

Wilhelm Z.1, Hegyi P.2

1Fyziologický	ústav	LF	MU	Brno
2VN	Brno

V poslední době se stále častěji hovoří o střevní mikrobiotě, jejím studiu 
i  významu ve  zdraví a  nemoci. Co tento nově užívaný termín představuje 
nového pro pohled v klinické praxi?

Gastrointestinální trakt je osídlen strukturovaným mikrobiálním společen-
stvím (mikroby, kvasinky, viry), pro které se místo doposud užívaných termínu 
střevní mikroflóra dává přednost termínu mikrobiota. V souvislosti s mikrobi-
otou se někdy také hovoří jako o postnatálně získaném „orgánu“ a to proto, 
že trávicí trubice plodu je za fyziologických podmínek sterilní. Celkový počet 
mikroorganismů u zdravého dospělého člověka dosahuje hodnoty 1014, při-
čemž celkový počet eukaryotických buněk organismu je o  jeden řád nižší 
1013. Mikrobiota je tvořena počtem 500 – 1000 mikrobiálních druhů, při-
čemž její celková hmotnost je odhadována až na 1 kg. Rozlišujeme, kompo-
nentu autochtonní (původní, fyziologickou) a komponentu alochtonní, tedy 
tu komponentu, která pochází odjinud. V tomto případě máme na mysli spíše 
vyskytující se mimo lokalitu svého původního a přirozeného rozšíření; tedy 
mikroorganismy zavlečené, cizí, dodané, vnesené.

Velké množství přítomných mikroorganismů ve střevě je také nositeli znač-
ného množství genetické informace. Mikrobiomem pak označujeme sumu 
genů všech mikribiálních druhů, které kolonizují střevo (metagenom), mik-
roproteomem pak označujeme sumu všech proteinů a to ve všech formách, 
které se v mikrobiotě nachází. Také vznikl nový vědní obor, zabývající se stu-
diem mikroproteomu, který se nazývá proteomika.

Osídlování mikroorganismy začíná již při průchodu plodu porodním kaná-
lem matky a pokračuje osídlováním mikroorganismy, získanými při kojení při 
styku novorozence s pokožkou matky. Tato “první kolonizace“ střeva je pře-
devším dána osídlováním aeroby a fakultativními aeroby koliformních mikro-
bů, kdy největší zastoupení mají rody Laktobacilů a Streptokoků. Postupným 
snižováním oxidoredukčního potenciálu střeva se postupně prvotní osídlení 
mění - přibývají anaerobními mikroby (rod Bacterioides, Bifidobacterium). 
Současně s  rozvojem analýzy osídlení střeva se rozvíjí také studium gene-
tického vybavení mikrobiomu, což je cílem oboru, označovaného jako me-
tagenomika. Stanovení všech druhů střevní mikroflóry (metagenomu) gene-
tickou analýzou vyčlenila zejména dva mikrobiální kmeny: - Firmicutes (G+, 
65 % klonu) a Bacterioides (G-, 23 % klonu). Na základě genetických analýz 
byl počet rodů (genera) stanoven na hodnotě blížící se 1800, přičemž počet 
druhů – mikroorganismů (species) se udává v  rozmezí hodnot 15  000 – 
36 000. Nejpočetnějšími rody jsou Bacterioides, Clostridium, Fusobacterium, 
Peptococcus, Bifidobacterium, Escherichia coli, Lactobacilus.

Pro fyziologii a patofyziologii má zásadní význam stratifikace střevní mikro-
flóry ve směru proximodistálním i radiálním, přičemž rozlišujeme ještě lumi-
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nální a slizniční flóru. Toto členění se ukazuje jako zásadní z pohledu dalších 
imunologických funkcí střevních.

Význam kolonizace střeva se ukazuje nezastupitelný v  dějích, které jsou 
spojené s  fyziologií vyzrávání střevní sliznice, angiogenzí gastrointestinální-
ho traktu, vytvoření pevných slizničních bariér i ovlivnění genové exprese 
a to i mimo slizniční strukturu střeva. S rozvojem slizniční imunity současně 
dochází k modulaci biologické aktivity epitelových buněk střeva.

Probiotika. Podání probiotik, kromě jiných fyziologických funkcí, významně 
stabilizuje mikrobitu v kompeticí s patogenními mikroorganismy o vazebná 
místa na receptorech i o živiny. V tomto smyslu vhodně doplňují probiotika 
i prebiotika, když výše zmíněnou funkci probiotik vhodně stabilizují.

Porušení fyziologické mikrobioty a zvýšení propustnosti střevní stěny pro 
mikroorganismy může vést k  celkové sepsi organismu, kdy metabolickým 
odrazem tohoto stavu je na úrovni jaterní tkáně zvýšená lipogeneze až vznik 
steatózy, zánět, oxidativní stres, i snížená citlivost na inzulin, na úrovni tukové 
tkáně zánětlivá reakce, charakterizovaná infiltrací makrofágy i současně pří-
tomná snížená citlivost na inzulin. Kosterní sval je postižen zánětlivou reakcí 
i sníženou citlivostí na inzulin. 

Fyziologická mikrobiota je základem nejenom individuálního zdraví jedin-
ce (O střevní mikroflóře, mikrobiotě se často hovoří také ve smyslu, že je pro 
daný organismus individuální), ale významně se podílí na snížení rizikových 
faktorů nejrůznějších onemocnění, vzniku onemocnění a to nejenom jedince, 
ale i celé populace.
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P21 A Complicated Catabolic State, Nutrition Management 
and Outcome  in a Patient with Pancreatic Panniculitis 
and Polyarthritis: a Case Report

Tesinsky P., Gojda J., Svanda J.

Charles	University	Hospital,	ICU,	Dept.	of	Medicine	2,	Prague,	Czech	Republic

Introduction: Pancreatic panniculitis and polyarthritis is a rare diagnosis 
affecting less than 3 % of patients with pancreatic disease, preceding deve-
lopment of acute pancreatitis. Acinar cell carcinoma is frequently assessed in 
these patiens in contrast to ductal adenocarcinoma which is rarely reported 
in this association. In a literature review, 25 cases of pancreatic panniculi-
tis have been reported. The prognosis of this syndrome is bad and a life 
expectancy is limited to 8.8 months.

Methods: We present a case report of a patient who was treated success-
fully for pancreatic panniculitis and polyarthritis with complicated course 
with severe sepsis and presence of tubular adenocarcinoma of the pancreas. 

Results: A 63 years old male patient was admitted for severe sepsis with 
panniculitis and polyarthritis with development of a severe acute pancrea-
titis with abscesses. Therapy was complicated by septic shock with MODS. 
Amputation of the left leg was indicated. Endosonography showed a malig-
nant process of the body of the pancreas and total pancreatectomy was per-
formed. Tubular adenocarcinoma was verified histologically. The follow up 
course was complicated by reccurent septic shock and critical illness neuro-
pathy. After a total of 526 days of hospital stay the patient was discharged in 
a good clinical condition, on a ful oral intake and selfsufficient.

Conclusions: Pancreatic panniculitis is a rare complication of acute pan-
creatitis, maily associated with acinar cell carcinoma, but as demonstrated, it 
may be also present in patients with ductal adenocarcinoma of the pancre-
as. Complications are common and serious including severe sepsis due to 
infected soft tissue and bone necroses, pancreatic abscesses, and prolonged 
catabolic state. Malignant process of the pancreas may remain unrecogni-
zed for a long time. Thus, early pancreatectomy when feasible may be a life 
saving procedure in these patiens. Long term treatment including antimicro-
bial therapy, enteral and parenteral nutrition, anabolic strategies as well as 
management of complications contribute to more favorable prognosis of 
this otherwise fatal disease.

References:
1. Moro M, Moletta L, Blandamura S, Sperti C: Acinar cell carcinoma of the 

pancreas  associated with subcutaneous panniculitis. JOP 2011; 12(3):292-6
2. Narváez J, Bianchi MM, Santo P, et al.: Pancreatitis, panniculitis, and 
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S01 Nutriční terapie při onkologickém onemocnění a jeho 
léčbě

Andrášková V.

Masarykův	onkologický	ústav,	Brno

Výživa je důležitou součástí léčby onkologického onemocnění. Stav výživy je 
ovlivněn samotným onkologickým onemocněním i jeho léčbou.

Onkologické onemocnění je nutné vnímat jako systémové onemocnění 
s poruchami energetického výdeje na podkladě změněného metabolismu cuk-
rů, tuků a bílkovin. 

Nežádoucí účinky se odvíjí dle typu léčby (chemoterapie, radioterapie, cílená 
léčba). Při léčbě chemoterapeutiky se mohou v  různé míře a  různém zastou-
pení vyskytovat: nechutenství (anorexie), nevolnost (nausea), zvracení (vomitus), 
průjem (diarea), zácpa (obstipace), změny vnímání chuti (dysgeuzie), potlačená 
imunita. Radiologická léčba může vyvolat u pacienta suchost v ústech (xerosto-
mie), změny vnímání chuti (dysgeuzie, hypogeuzie), ageusie, bolestivé polykání 
(odynofagie), poruchy polykání (dysgeuzie), průjem (diarea). Při biologické léč-
bě se můžeme setkat s nevolností – zvracením, bolestí hlavy, alergickou reakcí.

Cílem nutriční terapie je udržet dobrý výživový stav, což znamená zlepšení 
snášenlivosti protinádorové léčby, zmírnění vedlejších účinků léčby, zvýšení 
obranyschopnosti organismu, zlepšení kvality života nemocného, tj. pocitu fyzic-
kého zdraví, psychické, sociální a rodinné pohody.

V  Masarykově onkologickém ústavu je detekováno u  všech pacientů riziko 
vzniku malnutrice pomocí screeningového dotazníku vždy při přijetí pacienta, 
při výskytu rizikových faktorů během hospitalizace a pravidelně 1x týdně u hos-
pitalizovaných pacientů. U pacientů, kterým je zjištěno riziko vzniku malnutrice 
probíhá monitorování stravy a do 48 hod. jsou navštíveni nutriční terapeutkou. 
Ta zhodnotí stav výživy a nastaví individuální nutriční plán (doporučení). Nutriční 
terapeutky v  Masarykově onkologickém ústavu zaznamenávají nutriční terapii 
do strukturované (interaktivní) zprávy v elektronické podobě, která je přístupná 
všem zdravotníkům pečujícím o pacienta. U ambulantních pacientů hodnotí rizi-
ko malnutrice ošetřující lékař.

Kazuistika ambulantní pacientky popisuje překlenutí období, kdy je možný 
příjem stravy per os minimální nebo žádný, pomocí zavedené perkutánní endo-
skopické gastrostomie.

Literatura:
1. Wilhelm Z.a kolektiv, Výživa v onkologii, NCONZO 2004
2. Zadák Z., Výživa v intenzivní péči, Grada Publishing 2002
3.  Šachlová M., Tomíška M., Sláma O., Doporučené postupy nutriční péče 

u pacientů v onkologické paliativní péči
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S02 Péče o pacienty s cystickou fibrózou v Nutriční ambulanci 
FN Brno

Bilová Z.

Fakultní	nemocnice	Brno

Cystická fibróza (CF) je nejčastějším autosomálně recesivním dědičným 
onemocněním v ČR s výskytem 1:2700-3800 novorozenců. Každý rok je nově 
diagnostikováno 28-40 dětí. Dříve se jednalo o smrtící onemocnění již během 
prvních let života dítěte. Dnes se díky včasné diagnostice a moderní léčbě délka 
života prodlužuje. 

CF vzniká na  podkladě mutace genu CFTR. Důsledkem je neprůchodnost 
chloridových iontů přes epiteliální membránu a následně změna složení a fyzi-
kálně-chemických vlastností hlenu na  povrchu sliznic. Abnormálně hustý hlen 
způsobuje potíže zejména v  dýchacím a  zažívacím ústrojí. U  mužů způsobuje 
velmi často neplodnost. 

Existuje velmi úzký vztah mezi stavem výživy a stavem plicních funkcí, výsky-
tem infekčních komplikací a  celkovým klinickým průběhem nemoci. Zejména 
v  časném dětství má stav výživy zásadní význam pro další vývoj choroby. 
Insuficience pankreatu a špatný výživový stav vedou časněji k chronické kolo-
nizaci plic a rychlejší progresi choroby. Opakované respirační infekce zvyšující 
celkovou energetickou potřebu organismu a  nedostatečná funkce pankreatu 
vedoucí k maldigesci se společně podílejí na vzniku malnutrice, která bohužel 
velmi často tuto chorobu doprovází. Proto je nutná kvalitní, pestrá výživa, která 
pokrývá zvýšené energetické nároky nemocných. Cílem je tedy efektivní kom-
plexní terapie založená na prevenci plicních chorob pomocí léčebné rehabili-
tace, pravidelné aerobní pohybové aktivity a kvalitní plnohodnotné výživy. Při 
insuficienci pankreatu se podávají trávicí enzymy. Dále dle potřeby antibiotika či 
případná suplementace vitaminy. 

Výživové problematice cystické fibrózy se věnuje také nutriční ambulance  
FN Brno. Na vzorku 21 pacientů dospělého věku s touto diagnózou bude popsá-
na nutriční péče a výživový stav těchto pacientů. 
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S03 Výživa jako součást regenerace nefrologicky nemocných

 Mengerová O.

Oddělení	nutričních	terapeutů	IKEM,	Praha

Výživa nemocných po transplantaci štěpu ledviny v ambulantní nutriční péči 
významně ovlivňuje jejich regeneraci. Kazuistika pacientky je příkladem toho, 
jak lze správnou výživou ovlivnit některé laboratorní parametry a tím i regeneraci 
ledvin. Žena, rok narození 1948,  vysokoškolačka, chůze pomocí chodítka, inva-
lidní důchodkyně – má asistentku. Žije bohatým společenským životem, má přá-
tele po celém světě, často je navštěvuje. Pacientka byla od roku 2003 sledována 
pro diabetickou nefropatii, v  červnu 2008 diagnostikováno chronické renální 
selhávání na podkladě diabetické nefropatie, v srpnu téhož roku byla u nemoc-
né zahájena léčba peritoneální dialýzou. Následně byla v říjnu zjištěna refluxní 
ezofagitida a v prosinci fibrilace srdečních síní. Při vyšetření na neurologickém 
oddělení v  roce 2009 diagnostikována kombinace polyneuropatie a  mírného 
útlaku nervu medianus v oblasti karpálního tunelu vlevo. Transplantace štěpu 
ledviny, od kadaverózního dárce s opožděným rozvojem funkce, byla provede-
na v září 2009. Hospitalizace pacientky byla prodloužena pro četné komplikace 
(mimo jiné pangastritida a infikované defekty v břišní stěně). Nemocná byla imo-
bilní, rehabilitace probíhala pomalu. Po propuštění do domácího léčení nemoc-
ná pomalu rehabilitovala a učila se novému způsobu života. V dubnu 2010 léčbu 
zkomplikovala urosepse se zhoršenou funkcí štěpu, v červnu téhož roku pak pro-
vedena amputace III. a IV. prstu levé ruky. V roce 2011 zjištěna výrazná progrese 
sekundární hyperparathyreózy při hypokalcemii a hyperfosfatemii. 

První návštěva u nutričního terapeuta se datuje ke dni 12. 7. 2011, klientka 
hlavně usilovala o snížení své tělesné hmotnosti. Stravování řešila doma přípra-
vou jednotvárných snídaní a studených večeří v kombinaci s mraženými hoto-
vými pokrmy (ve  velmi úzkém sortimentu druhů pokrmů) nebo obědváním 
v  samoobslužné jídelně, kde byl výběr taktéž velmi malý. Omezovala pečivo 
a přílohy, do jídelníčku pravidelně zařazovala uzeniny. O přípravě teplé domácí 
stravy klientka vůbec neuvažovala. Po vyšetření a zhodnocení nutričního stavu 
nutričním terapeutem byl po ni nutriční terapeutkou sestaven individuální nut-
riční plán s ohledem na její možnosti a schopnosti a provedena nutriční eduka-
ce. Jako vhodná aktivita byla, kromě pravidelných procházek pomocí chodítka, 
zvolena jízda na rotopedu, který klientka vlastnila. Jiná pohybová aktivita nepři-
šla v úvahu.

V dalších návštěvách u nutriční terapeutky, které probíhaly většinou ve dvou-
měsíčních intervalech, jí vždy bylo provedeno vyšetření a zhodnocení nutriční-
ho stavu nutričním terapeutem, propočtena bilance příjmu stravy a provedena 
reedukace. Při reedukaci klientce byly, pomocí jejího přehledu snězené stra-
vy, postupně vysvětlovány její nedostatky ve  stravování. Nutriční terapeutka jí 
nabídla vhodné alternativy vhodných potravin respektive pokrmů, dále doplnila 
jídelníček správnými potravinami respektive pokrmy tak, aby odpovídal nutrič-
ním požadavkům jejího organismu. Klientka postupem času si začala připravo-
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vat teplé obědy a následně i teplé večeře sama respektive s dopomocí asistent-
ky, omezila příjem uzenin, začala se stravovat pestře. Během léčení došlo vlivem 
samovolného snížení příjmu stravy u  klientky ke  zhoršení laboratorních para-
metrů. Po úpravě nutričního plánu a reedukaci klientky s důrazem na důležitost 
dostatečného příjmu energie a odpovídajícího příjmu makroživin došlo ke zlep-
šení těchto parametrů. Ke zlepšení nutričního stavu respektive ke zjednodušení 
sestavování jídelníčku klientce velice pomohl interaktivní rámcový jídelníček, 
vypracovaný nutriční terapeutkou v aplikaci Excel, ve kterém si nemocná sama 
zadá množství „bílkovinné“ potraviny tak, aby denní dávka bílkovin odpovída-
la potřebám jejího organismu. Postupné snižování tělesné hmotnosti klientky 
bylo narušeno jejím pádem při procházce s následnými defekty na obou nohou 
a indikovaným klidovým režimem. Pacientka v této době opět samovolně snížila 
příjem stravy, hlavně chleba a  příloh. Při reedukaci, když jí nutriční terapeut-
ka vysvětlila, proč došlo u klientky ke zvýšení množství tělesného tuku a úbyt-
ku aktivní tělesné hmoty při současném snížení tělesné hmotnosti, definitivně 
pochopila, že pro její organismus v současné době je důležitější zachování již tak 
snížené funkce štěpu ledviny než další snižování tělesné hmotnosti. Při poslední 
kontrole u nutriční terapeutky byl její příjem stravy správný a klientka opět mohla 
se svolením lékaře začít vykonávat pohybové aktivity.

Nutriční terapeutka vykonávající zdravotní výkony nutričního terapeuta, kro-
mě vzdělání dle legislativy, by měla být dostatečně erudovaná v celé šíři one-
mocnění, jimiž transplantovaní nemocní mohou trpět.
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S05 Nutriční podpora dětí v traumatologii

 Pavlíčková J.

Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Dětský pacient nemá stejné nároky na přívod energie, základních živin a mik-
ronutrientů jako dospělý. V různých obdobích růstu se mění energetická a bio-
logická potřeba. Výživa je rozepisována dle antropometrických dat, počítáme 
s hmotností na kg.

Základní potřeby v pediatrii:
• vždy musíme zohlednit aktivitu 
• ztráty 
• výdej energie 
• závažnost onemocnění 

Malnutrice:
•  vzhledem k vývoji dětského organismu se může projevit jinak a významněji 

než u dospělých 
• při nedostatečné výživě mohou nastat nezvratné změny ve vývoji dítěte

Podání výživy – dle stavu nemocného a rozsahu poranění

Umělá výživa:
• sipping 
• enterální výživa 
• parenterální výživa

Cíle nutriční podpory:
• udržení nebo zlepšení nutričního stavu dítěte 
• předcházení malnutrice 
• znemožnění váhového úbytku

Zahájení nutriční podpory:
• prokázaná malnutrice 
• hmotnostní úbytek 
•  nemožnost perorálního příjmu nebo nedostatečný příjem stravy 
• při předpokladu, že v nejbližší době nebude možnost příjmu per os

Závěr: 
• nutriční podpora je významnou součástí léčby
•  nutriční intervence je nezastupitelnou a nedílnou součástí komplexní terapie
• včasné podání může zlepšit prognózu malých pacientů
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S06 Výživa pacientů s onemocněním pankreatu 
v kazuistikách

 Kohutová M.

Vítkovická	nemocnice	a.s.,	Ostrava

Pankreas zaujímá významnou pozici v trávení živin díky produkci mnoha trávi-
cích enzymů a působí rovněž jako významná žláza s vnitřní sekrecí, proto i one-
mocnění slinivky břišní představují většinou závažné stavy, které v mnoha přípa-
dech mohou ohrozit i život nemocného. Každé onemocnění pankreatu vyžaduje 
specifický přístup v  zajišťování nutrice v  závislosti na  jeho závažnosti, ať už se 
jedná o zánětlivé onemocnění či výskyt nádoru. Nejen správně zvoleným postu-
pem léčby, ale i zajištěním správné cesty výživy, lze předejít mnoha komplikacím 
a dyskomfortu v životě pacientů s onemocněním pankreatu.
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S07 Kasuistika hojení rány

 Dvořáková M.

VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory

Velkým problémem většiny nemocničních zařízení je špatný stav výživy leží-
cích nemocných, který má často řadu příčin. Tento stav může vést k  oslabení 
imunitního systému nemocných, u  kterých se podstatně zpomaluje proces 
hojení ran a současně mnohem snáze vznikají infekční komplikace základních 
onemocnění. Zejména u dlouhodobě ležících nemocných se podstatně zvyšu-
je riziko tvorby dekubitů, které mohou nakonec rozhodnout o špatném osudu 
pacienta. Proto u pacientů se závažnými chorobami má význam vedle kvalifiko-
vané léčby základního onemocnění i péče o kvalitní výživu a snaha o intenzivní 
terapii třeba jen povrchních kožních defektů. 

Na  IV. interní klinice VFN Praha byl hospitalizován 73-letý nemocný A.M.   
se septickou artritidou kolenního kloubu. Mezi další průvodní onemocnění 
patřily arteriální hypertenze, levostranná bazální bronchopneumonie, infek-
ce močových cest, benigní hyperplazie prostaty a  normochromní anemie.                                                         
Sepse byla zpočátku provázena multiorgánovým selháním. Dlouhodobá nehyb-
nost nemocného, omezený příjem potravy v důsledku nechutenství a současně 
několikanásobně vyšší požadavek na přísun proteinů a energie vedly ke vzniku 
rozsáhlého infikovaného dekubitu křížové krajiny.

Při příjmu na naše oddělení byl nemocný ležící, neschopen pohybu  pro boles-
ti obou kolenních kloubů, v křížové krajině byl zřetelný oválný dekubit velikosti 
cca 6 x 10 cm, s mírně povleklou spodinou. Rozhodli jsme vyzkoušet speciální 
výživu zaměřenou cíleně na léčbu dekubitu. Byl použit přípravek Cubison firmy 
Nutricia, který byl podáván enterálně ve stoupajících dávkách, až v dávce cca  
2 litry denně. Současně byl podáván přípravek Cubitan ve formě sippingu 400 ml 
denně. Během několika dnů se nemocný cítil silnější, začal aktivně spolupra-
covat při rehabilitaci, takže se započalo s chůzí v chodítku. Hojení dekubitu se 
začalo zlepšovat, takže během měsíce se velikost zmenšila na 3 x 4 cm. V tomto 
stadiu jsme nemocného propustili již chodícího o holích do domácího ošetření.

Na tomto případu je možno demonstrovat obtížnost léčby dekubitů u ležících 
nemocných v těžkém stavu, kde je nutné klasickou léčbu a rehabilitaci doplnit 
kvalitní enterální výživou s cíleným zaměřením na zvýšenou hojivost trofických 
defektů, mezi které patří zmíněné přípravky Cubison pro nasojejunální aplikaci 
a Cubitan ve formě sippingu. 
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S08 Od perforace prepylorického vředu k břišní katastrofě

 Nováková M., Havel E.

JIP	1-chirurgické	kliniky,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Cíl: Cílem našeho sdělení je představit náročnost ošetřovatelské péče a úska-
lí, se kterými jsme se potýkali při ošetřování pacientky s komplikovaným průbě-
hem perforace prepylorického vředu.

Dne 5. 8. 2011 byla na  naše pracoviště přijata 63 letá polymorbidní žena 
v  těžkém septickém šoku s  rozvíjejícím se MODS. 4. 8. 2011 byla operována 
z důvodu perforace prepylorického vředu v  jiném nemocničním zařízení. Byla 
provedena sutura a drenáž.

Okamžitě po přijetí byla zahájena intenzivní terapie šoku, rozšířena ATB léčba, 
prováděna tekutinová resuscitace, oběh podporován vysokou dávkou noradre-
nalinu. I přes tuto léčbu nedochází k adekvátní stabilizaci oběhu, pacientka má 
horečku 41 st. C, vyvíjí se oligurie, dávka noradrenalinu musí být zvyšována, je 
třeba vyšší agregáty ventilačního režimu k  zajištění adekvátní výměny plynů. 
Intraabdominální tlak stoupá nad 30 cm vodního sloupce. Vzhledem k  výše 
popsanému stavu přistoupeno 6. 8. k operační revizi. Provedena omentoplasti-
ka dehiscentní sutury vředu, drenáž a laváž dutiny břišní a založeno laparostoma 
s aplikací podtlakové terapie na kolagenovou síťku. 

Pro útlum kostní dřeně s  neutropenií byl přechodně podáván GCSF 
(Neupogen) a přidána antimykotika k antibiotické terapii. Pro známky syndromu 
DIC byly podávány převody plasmy, antitrombinu III a nízkomolekulární heparin 
v preventivní dávce. 11. 8. byla provedena punkční tracheostomie a pro labora-
torní progresi renálního selhání zahájena CRRT. Kontinuální laváž dutiny břišní 
byla prováděna roztokem 10 % Betadine. 

Z ošetřovatelského pohledu bychom mohli hospitalizaci rozdělit na dva typy 
ošetřovatelské péče, které se různě střídaly, prolínaly a  doplňovaly. První typ 
péče, poskytovaný zejména v úvodních dvou až třech týdnech a následně při 
každém výrazném zhoršení klinického stavu, kladl vysoké nároky na odbornou 
výbavu a  zkušenosti ošetřujících sester. V  souvislosti s  rozvojem MODS byla 
použita kontinuální eliminační metoda na přístroji Fresenius. Režim CVVHDF bez 
nutnosti kontinuální heparinizace. Respirační podpora se odehrávala pomocí 
dýchacího přístroje Evita Dura. Byla prováděna četná radiologická, sonografic-
ká, vasografická a endoskopická vyšetření. 

 Druhý typ ošetřovatelské péče především vyžadoval velkou dávku trpělivosti, 
odhodlání a empatie. Šlo o dlouhodobou úzkostlivou péči o ránu kontaminova-
nou duodenálním obsahem, aplikaci umělé výživy a rehabilitaci. Tento postup 
měl sloužit k zahojení velkého defektu břišní stěny a obnovení proteinové hmoty 
těla tak, aby bylo možno v horizontu několika měsíců naplánovat rekonstrukční 
operaci abdominální katastrofy s velkým postpylorickým defektem. 

Během téměř pětiměsíčního pobytu byla pacientka vystavena několika sep-
tickým atakám, přičemž tíže úvodního septického stavu byla nepochybně jed-
nou z příčin vzniku a následného rozvoje těžké myopatie kriticky nemocných. 



XXIX . Mez inárodní  kongres  SKVIMP

SESTERSKÁ SEKCE132

Ani stav nutrice nebyl nijak dobrý. Již při příjmu na  naše pracoviště můžeme 
říci, že pacientka trpěla nutričním deficitem, byla ve velkém nutričním riziku. Šlo 
o nemocnou již před akutním onemocněním se sníženou pohyblivostí po cévní 
mozkové příhodě. I přes intenzivní nutriční podporu, která byla zpočátku zajišťo-
vána parenterálně a později enterálně sondou zavedenou pod perforační otvor, 
došlo ke  vzniku těžké proteinové deplece. K  enterálnímu krmení byla využita 
biluminární sonda (NGS+NJS) a postupně vystřídána celá plejáda enterálních 
přípravků. Epizoda nekrotizující enterokolitidy již v době plánování rekonstrukč-
ní operace znemožnila enterální podávání výživy a dále od 26. 11. bylo nutno 
podávat výživu pouze parenterálně. V  té době byl již vytvořen kvalitní pevný 
plastrón granulační tkáně a odumření několika střevních kliček s manifestací dal-
ších defektů si neumíme dobře vysvětlit. Arteriografie vyloučila střevní ischemii, 
z rozpaků nález přičten nekrotizující kolitidě, další možností je odumření střev-
ních segmentů v pevné vysoké vrstvě granulační tkáně. 

Péče o  operační ránu, respektive o  open abdomen byla velmi náročná. 
Počáteční úmysl využití podtlakového systému se jevil jako dobrý nápad, nic-
méně muselo být od tohoto záhy upuštěno vzhledem k dehiscenci sutury pre-
pylorického vředu a duodenální sekreci do dutiny břišní. Uzavřený režim péče 
o laparostoma byl změněn na otevřený s mnohočetnými proplachovými a srka-
cími drenážemi. Bylo důležité ochránit již novou granulační tkáň před agresivní-
mi účinky duodenálního obsahu. Převazy se odehrávaly v různých intervalech. 2x 
denně v období relativní stabilizace celkového stavu a každou hodinu po vzniku 
dalších střevních defektů mezi střevem a vnějším okolím. 

Po celou dobu pobytu byla poskytována rehabilitační péče. I přes výraznou 
svalovou slabost jsme dosáhli toho, že pacientka mohla být alespoň na krátké 
časové úseky posazována do křesla. Toto období relativně dobré fyzické kondi-
ce trvalo sice jen krátce, nicméně mělo zcela nepochybně pozitivní vliv na psy-
chickou kondici pacientky.

Navzdory velké podpoře stran rodiny a vlídnému přístupu ošetřujícího per-
sonálu docházelo k výraznému kolísání nálady. Přestože měla nemocná celou 
dobu zachovalé vědomí a celkově se stav jevil tak, že není negativistická a má 
chuť do života, objevovaly se periody apatie až depresivita, smutek, nespoluprá-
ce, stavy odevzdanosti a  rezignace. Zcela nepochybně se na špatné psychice 
pacientky podepsaly jak délka pobytu, nemožnost verbálního projevu po celých 
pět měsíců při zavedené tracheotomické kanyle, tak i skutečnost, že pacientka 
ztratila prakticky úplně vládu nad svým tělem. V této souvislosti stojí za zmínku 
vytrvalá a neutuchající podpora ze strany rodiny a přátel, kteří docházeli pravi-
delně na návštěvu.

I přes intenzivní ošetřovatelskou péči, využití antidekubitární matrace, pomů-
cek a polohování došlo ke vzniku dekubitu. Byl lokalizován na LDK, dva centime-
try nad zevním kotníkem. Velikost byla 2x2 cm a došlo k obnažení šlachy, tedy 
stupeň IV. Do konce pobytu se nám nepodařilo defekt zhojit. Byl to však jediný 
dekubitus, který pacientka měla i přes tíži celkového stavu a délku pobytu. 

Závěr: Od 24. 12. dochází k opakovanému krvácení z laparostomatu, ze střev-
ních defektů odumřelých segmentů střeva s  nutností opakovaných krevních 
převodů. Endoskopické vyšetření verifikuje nekrotickou první kličku jejuna, bez 
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možnosti ošetření. Endovaskulární intervence též nebyla přínosná. Vzhledem 
k nemožnosti zvládnout stav konzervativně a s vědomím možné neřešitelnosti 
stavu ani operační cestou bylo 4. 1. 2012 k operační revizi při opakujícím se krvá-
cení přistoupeno. Bezprostředně po výkonu pacientka umírá v hemoragickém 
šoku. Po obtížném chirurgickém otevření dutiny břišní bylo nalezeno mnoho-
četné nekrotické postižení střevních kliček, což předem provedené CT vyšetření 
břicha neukázalo. Smutek, marnost, frustrace, vztek, bezmoc, ale i úleva, pokora 
a respekt. To vše mohou být pocity, které jsou nedílnou součástí péče o tako-
vé nemocné. Daná situace může přidat důvod pro syndrom vyhoření. Je však 
na každé z nás, abychom si našly ve své práci to, co nás bude činit spokojené 
a dostatečně motivované k dalšímu pracovnímu nasazení. Důležitým faktorem 
pro motivaci k  dlouhodobé ošetřovatelské péči nemocných s  nejistou pro-
gnózou je vědomí, že není v dané situaci alternativa, která by splňovala kritéria 
etických principů účasti, pomoci, důstojnosti a úcty ke konkrétnímu člověku. Je 
účelnější brát takto ošetřovatelsky náročné pacienty jako osobní výzvu k pracov-
ní samostatnosti, efektivitě a pečlivosti a být tak plnohodnotným členem nejen 
ošetřovatelského, ale i terapeutického týmu.
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S09 Kazuistika hojení rány

 Soukupová P.

VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory

I zdravý člověk s dostatečnou výživou bez imunosupresivní terapie může mít 
zkomplikované hojení rány. Tato kazuistika poukazuje na 27 letého muže s dia-
gnózou SINUS PILONIDALIS. Sinus pilonidalis sacralis (jeepová nemoc, sakrální 
dermoid, dermoepidermální cysta), dutý systém mezi špičkou kostrče a peria-
nální oblastí. Nejčastěji se vyskytuje u mužů s výrazným ochlupením, obezitou. 
Etiologie - dlouhé sezení, nedostatečná hygiena. Léčba bývá většinou dlouho-
dobá. První příznaky se u tohoto pacienta objevily v roce 1998, přišel na spá-
dovou chirurgickou ambulanci pro bolesti v okolí kostrče, byla mu provedena 
excize cysty. V roce 2006 recidiva, kůže střídavě praská, z rány vytéká hnis. V roce 
2008 vyšetřen na chirurgii naší nemocnice, byla stanovena diagnóza a dohod-
nut termín operace, do termínu operace rána udržována otevřená.

13. 10. 2008 provedena totální excize, po  3 dnech pacient propuštěn 
do  domácího ošetřování s  doporučením ránu sprchovat a  sterilně překrývat. 
Kontrolní převazy prováděny za 7 dnů na chirurgické ambulanci. Hojení rány se 
komplikovalo nežádoucím srůstáním. Po 100 dnech léčby a naší péče je rána 
téměř zhojena. 
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S10 Pochybení v praxi I.

 Tomešová J.

Thomayerova	nemocnice,	Praha

Řada nemocnic v současné době usiluje o udělení akreditace, používání 
screeningů nutričního rizika je již ve většině rutinou. Přesto ale nutriční péče 
jako taková selhává mnohdy na naprosto základních krocích, ať již pro nedo-
statečnou informovanost personálu, mezery ve vzájemné komunikaci nebo 
nezájem a zavírání očí před viditelným problémem. 

O problémech a pochybeních v každodenní praxi se sice ví, ale mnohdy se 
nijak neřeší. Protože se však chybami člověk učí, není od věci na takovéto situa-
ce poukázat, poučit se z nich a v nejlepším případě se jim příště vyvarovat. 

Přednáška je rozdělena do pěti okruhů, které se věnují základním krokům 
nutriční péče na multidisciplinární úrovni:

- vedení dokumentace
- volba diety
- výdej stravy
- neřešení existujícího problému
- péče po propuštění/ přeložení pacienta

Každý okruh je demonstrován alespoň jednou kazuistikou, která nejlépe 
vystihuje podstatu problému a poukazuje na konkrétní pochybení v různých 
úrovních poskytování nutriční péče – od sanitárky přes všeobecnou sestru, 
nutričního terapeuta až po lékaře. 
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S11 Nastavení redukční výživy hokejisty

 Svobodová L.

Mgr. Lenka	Svobodová,	T.	G.	Masaryka	153,	Týniště	nad	Orlicí,	ČR,		
email:	info@nutricni-poradenstvi.cz	

Redukční výživa sportovce musí být navržena vždy s  ohledem na  jeho 
výkonnost. 

Redukční výživa byla plánovaná muži (38 let, 187 cm). Cíl klienta bylo redu-
kovat tukovou tkáň o 8 kg a zvýšení výkonnosti v průběhu hokejových zápasů.

Vstupní konzultace byla provedena 1. 11. 2012. Muž vážil 104 kg, zastou-
pení tukové tkáně v podkoží činilo 26,3 % (27 kg) a viscerální tuk byl 12 % (12 
kg). Svalová kosterní tkáň byla v hodnotě 34,5 % (36 kg). Hodnota jeho bazál-
ního metabolizmu byla 8 556 kJ. Muž byl monitorován přístrojem Omron BF 
511 – B. Obvod pasu byl 99 cm, obvod břicha 103 cm, obvod boků 109 cm 
a obvod stehna pak 62 cm.

Klientovi bylo doporučeno redukovat 8 kg tukové tkáně z podkoží a dále 
pak ještě 5 kg tukové tkáně z oblasti viscerální. Ze sedmidenního jídelníčku 
byl vyhodnocen kalorický příjem 14 153 kJ denně v zastoupení jednotlivých 
živin – sacharidy 49 %, bílkoviny 16 % a tuky 35 %. Byl navržen nový jídelníček, 
kde kalorický příjem činil 10 000 kJ v zastoupení živin – sacharidy 51 %, bíl-
koviny 26 % a tuky 23 %. Byly doporučeny zelené potraviny GW jako součást 
klientova nového jídelníčku (chlorella pyrenoidosa GW, štáva z mladého ječ-
mene GW).

1.  kontrolní měření (KM) bylo provedeno 6. 12. 2012 s  těmito výsled-
ky – hmotnost 98,7 kg, zastoupení tukové tkáně v  podkoží činilo  
27,4 % (27 kg) a  viscerální tuk byl 11 % (11 kg). Svalová kosterní tkáň 
byla v  hodnotě 33,9 % (33,5 kg). I  přes velký pokles svalové tkáně se 
klient subjektivně cítil dobře a výkonnostně neztrácel. Bylo dále dopo-
ručeno zvýšení příjmu bílkovin a snížení příjmu sacharidů.

2.  KM bylo provedeno 20. 12. 2012 s těmito výsledky - hmotnost 97,8 kg, 
zastoupení tukové tkáně v podkoží činilo 24,2 % (23,5 kg) a viscerální 
tuk byl 10 % (10 kg). Svalová kosterní tkáň byla v hodnotě 35,6 % (35 
kg). Redukce se zde jeví jako optimání.

3.  KM bylo provedeno 17. 1. 2012 s  následujícími výsledky - hmotnost 
92,7 kg, zastoupení tukové tkáně v podkoží činilo 21,9 % (20 kg) a vis-
cerální tuk byl 9 % (8 kg). Svalová kosterní tkáň byla v hodnotě 36,8 % 
(34 kg). Klientovi bylo na základě výsledního měření doporučeno opět 
mírné navýšení sacharidů s ponecháním dávky bílkovin.
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4.  KM bylo provedeno 7. 2. 2013 s  následujícími výsledky - hmotnost 
93,1 kg, zastoupení tukové tkáně v podkoží činilo 22 % (20,5 kg) a vis-
cerální tuk byl 9 % (8 kg). Svalová kosterní tkáň byla v hodnotě 36,9 % 
(34 kg). Bylo doporučeno opět mírné snížení dávky sacharidů s pone-
chanou dávkou bílkovin a tento režim udržovat dlouhodobě. Klient se 
v den poslední kontroly cítil subjektivně velmi dobře a zaznamenal vel-
ké zvýšenní svalové síly i vytrvalosti a stím i zvýšení výkonnosti.

Klíčová slova: Redukční výživa sportovce, výkonnost, zelené potraviny GW
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S12 Kazuistika transplantovaného pacienta s diagnózou 
virové pneumonie (H1N1)

 Drahoš D., Lankašová S.

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

Přednáška pojednává o průběhu hospitalizace pacienta na interní JIP KGM. 
Zabývá se komplikacemi spojenými s  nutností napojení pacienta na  umělou 
plicní ventilaci a  následným provedením punkční tracheotomie, akutní renál-
ní insuficiencí štěpu, následnou hemodialýzou a  vysazením imunosupresiv 
na dobu nezbytně nutnou. Rozebírá problémy s vyživením pacienta (enterální 
výživa přes nasogastrickou sondu až k plnému perorálnímu příjmu). Poukazuje 
na význam psychické podpory jak ze strany ošetřujícího personálu, tak ze stra-
ny rodinných příslušníků. Popisuje průběh rehabilitační péče (pasivní, aktivní – 
Therapy master), kdy pacienta podstatně omezovala svalová slabost spojená 
s komplikací v podobě parciální rigidity kyčelních a kolenních kloubů.

Touto kazuistikou chceme poukázat na náročnost ošetřovatelské péče na naší 
JIP a zároveň na důležitost spolupráce rodiny při péči o pacienta.
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S13 Pády seniorů a rizika s tím spojená

 Sčotková E.

III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK

Senioři jsou ohrožená skupina populace vysokým rizikem pádů. Příčiny pádů 
jsou různé - zhoršení mobility, neurologická onemocnění, poruchy kognitivních 
funkcí, svalová slabost při malnutrici.... Prevence a minimalizace rizikových fakto-
rů vedoucích k pádům jsou proto velmi důležitá. 
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S14 Úskalí a standardizace péče o chronické rány

 Pánková J.

III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK

V  dnešní době je k  dispozici celá řada preventivních a  léčebných metod 
k hojení chronických ran. Pacient se však často nesetká s žádnými z nich. 
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Hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění 

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Používejte na základě doporučení lékaře, nebo osoby kvalifi kované v oblasti výživy lidí, farmacie, 
nebo péče o matku a dítě.

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Používejte na základě doporučení lékaře, nebo osoby kvalifi kované v oblasti výživy lidí, farmacie, 

zdravotního pojištění 

Zaručený zdroj bílkovin v menším objemu 

Crème
Výživa pro snadné polykání 

www.vyzivavnemoci.cz

kcal

200
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lepku
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11,9g
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0,1g
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R 1

25 g
Ve 4 chuťových variantách:

  s příchutí lesního ovoce
  s příchutí vanilkovou
  s příchutí čokoládovou
  s příchutí banánovou

Ve 4 chuťových variantách:

  s příchutí vanilkovou
  s příchutí jahodovou
  s příchutí kávy
  s příchutí banánovou

Hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění 
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Poděkování za spolupráci:



 

www.skvimp.cz


